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RESUMO 

 

 

 
Assim como a misoginia, a homofobia e o racismo, o capacitismo se apresenta como mais 

uma forma de discriminação à um grupo social: a pessoa com deficiência. Atribui ao seu 

público-alvo um estigma de incapacidade de assumir certas condutas e viver uma vida plena 

devido ao seu déficit que, não é impeditivo para que possam existir de modo potente. 

Podemos encontrar esse preconceito presente até mesmo dentro de suas casas, o que acarreta 

em crianças com deficiência privadas de seus direitos, como o acesso à Educação. 

Mostraremos o caso de uma criança com Síndrome de Rett - um transtorno do 

desenvolvimento bioneurológico causado por mutações genéticas que comprometem o 

sistema motor global - que nunca frequentou a escola e deu origem a essa pesquisa. Essa 

privação também é decorrente de uma falta de investimento em políticas de inclusão, que 

acarreta em escolas públicas despreparadas para receber todas as crianças, apesar de no Brasil 

esse direito já ser garantido por mecanismos legais e estudos comprovarem que a criança com 

Síndrome de Rett compreende muito mais do que conseguem expressar em linguagem. Sendo 

necessária a sua inclusão nas escolas regulares desde a educação infantil. Trata-se de um 

estudo qualitativo de cunho teórico, mas que procurou, também, fazer uso de princípios 

metodológicos empíricos e do estudo de caso. 

 

 
 

Palavras-chaves: Educação Inclusiva, Síndrome de Rett, Educação Infantil, Capacitismo. 
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ABSTRACT 

 

 

As well as misogyny, homophobia and racism, capacitation presents itself as another form of 

discrimination against a social group: the person with a disability. It attributes to its target 

audience a stigma of inability to assume certain behaviors and live a full life due to their 

deficit, which does not prevent them from existing in a powerful way. We can find this 

prejudice present even within their homes, which results in children with disabilities deprived 

of their rights, such as access to education. We will show the case of a child with Rett 

Syndrome - a neurological developmental disorder caused by genetic mutations that 

compromise the global motor system - who never attended school and gave rise to this 

research. This deprivation is also due to a lack of investment in inclusion policies, which 

results in public schools unprepared to receive all children, although in Brazil this right is 

already guaranteed by legal mechanisms and studies show that children with Rett Syndrome 

understand much more than they can express in language. Its inclusion in regular schools 

from early childhood education is necessary. This is a qualitative study of a theoretical nature, 

but it also sought to make use of empirical methodological principles and the case study. 

 

 
 

Keywords: Inclusive Education, Rett Syndrome, Early Childhood Education, Capacitance. 
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PRÓLOGO PARA UM INÍCIO DE CONVERSA 

 

 

 

A escolha do tema desta monografia se deu através de uma experiência que vivi com a 

prima de uma amiga bem próxima. O nome dela é Maria Luiza, nós a chamávamos de ‘Malu’. 

Aos três anos de idade, esta menina foi diagnosticada com a Síndrome de Rett. De início, era 

tudo muito desconhecido para a família e para mim, que acompanhei todo o processo de 

busca pelo diagnóstico. Conforme o tempo foi passando, devido a nossa proximidade - minha 

amiga, recorrentemente, me enviava fotos, vídeos e notícias da Malu -, juntas, fomos 

conhecendo cada vez mais essa síndrome, além de criar um carinho muito grande pela 

menina. 

 

Quando ela fez quatro anos, tive oportunidade de conhecê-la pessoalmente, em uma 

visita a sua casa, pois ela mora em uma cidade distante da minha. Enquanto estava lá, 

observei que ela ficava, durante o dia, em um cantinho da sala, envolvida em um edredom e 

apoios de almofadas. Em um primeiro momento, também considerei que ali era um bom lugar 

para ela, confortável e sem riscos de se machucar. Nessa época, ela se locomovia sentada, 

fazendo força com as pernas para os movimentos de deitar e sentar. 

 

Após algum tempo, comecei a perceber que a sua vida social era limitada à sua família 

e às visitas, sendo que as saídas de casa eram muito escassas. Por já ter quatro anos, fiquei me 

questionando sobre a escola e, em um certo momento, perguntei à minha amiga sobre isso. 

Ela me respondeu que a mãe da Malu não se sentia segura em mandá-la para a escola, pois 

achava que não saberiam como cuidar da sua filha adequadamente, o que poderia ser um 

desgaste a mais para os profissionais, uma vez que a síndrome limitaria sua interação e 

aprendizado e que isso se agravaria conforme o tempo. 

 

Senti em sua fala um pessimismo que destinava Malu ao fracasso. Como uma sina de 

vida que determinava que ela não passaria daquilo. Esse determinismo me entristeceu muito e 

foi me gerando um incômodo muito grande, uma vez que desde sempre me relacionei com 

Malu pelo seu olhar. Quem se aproxima e busca uma interação com ela, consegue perceber 

facilmente que a sua forma de comunicação é pelo olhar, além de alguns gestos e dos poucos 

sons que ela emite. 
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Não concordo com essa posição familiar que decreta a impossibilidade de Malu ir 

além daquilo que ela conseguiu alcançar e acredito que a escola é um espaço que pode 

potencializar o desenvolvimento de crianças como Malu. O papel da escola é incluir todas as 

crianças em suas atividades. Tentei argumentar que a escola deve estar preparada para recebê-

la sim, que há leis que asseguram isso e, mais do que tudo, que a convivência em outros 

espaços e a interação com outras pessoas, fariam muito bem a ela. Fui contra-argumentada, 

mais uma vez, ao ouvir de seus familiares que na cidade em que moram não há escola 

preocupada e capacitada para isso. Diante da dificuldade desses pais, para compreenderem o 

paradigma da inclusão, respondi que a escola não era uma escolha, mas sim um direito da 

criança. O assunto, então, se encerrou e não notei, uma vontade concreta de “fazer acontecer”. 

Hoje, Malu tem 7 anos e se encontra no mesmo canto da sala com seus brinquedos e 

almofadas. 

 

A opção dos pais de Malu me fez lembrar de Walter Benjamin (2009) quando este 

defende a experiência como importante aspecto da formação humana, pois: “Cada uma de 

nossas experiências possui efetivamente conteúdo. Nós mesmos conferimos-lhe conteúdo a 

partir do nosso espírito ” (Idem, p. 23) e Malu, mesmo que não intencionalmente, estava 

sendo cerceada de experiências coletivas, por seus familiares. 

 

Esse relato me tocou ao ponto de gerar inquietações e me conduzir a um estado de 

angústia, por ver uma criança sendo privada de seu direito à educação, ainda que apresente 

limitações causadas pela Síndrome de Rett. Esse sentimento me retorna todas as vezes em que 

penso nela ou quando volto a visitá-la, desde a primeira vez em que confrontei seus pais com 

minhas posições como educadora. Talvez, se não tivesse passado por isso, não desenvolveria 

esses sentimentos e questionamentos, pois, ter a informação de que existem jovens e crianças 

destituídas do direito de estar na escola, é diferente de enxergar essa situação tão de perto, 

principalmente, quando é com alguém que cultivamos carinho. Além de tudo isso, em 

conversas com a minha amiga e a mãe da Malu, fui informada que outras crianças com a 

Síndrome de Rett vivem nas mesmas circunstâncias que ela – sem frequentar a escola. Foi 

quando a mãe de Malu me contou de uma rede de apoio na rede social “Facebook”, com pais 

e profissionais que atuam com essas crianças. Ao entrar no grupo confirmei essa informação. 

Muitas crianças com Rett não estão na escola, algumas devido ao acirramento de 

características da Síndrome e outras por opção dos pais. 
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Compreendo a complexidade da Síndrome de Rett, a criança passa por regressões de 

aquisições já adquiridas anteriormente, mas, até que ponto isso justificaria uma recusa a sua 

inclusão? Com uma intervenção psicopedagógica adequada, não seria possível minimizar 

esses retrocessos? 

 

Essa visão estigmatizada sobre as crianças com Rett, que decreta sua incapacidade, me 

faz pensar que o capacitismo está presente no núcleo mais próximo da família e repercute para 

além dela, sendo um grande problema, pois reforça que a vida de crianças com Rett está 

fadada ao fracasso, além de reprimi-la nos seus direitos de cidadã. Ainda que acreditem que o 

que fazem é por amor e bem-estar da própria criança, seus pais não percebem que estão 

cerceando seus filhos e filhas do direito de “Serem mais” - a vocação ontológica dos seres 

humanos (FREIRE, 2005). 

 

Partindo desse relato particular de minha vivência pessoal meu objetivo neste trabalho 

consiste em construir e compartilhar conhecimentos que tenham a força da experiência 

benjaminiana, que combata o capacitismo, para que todas as crianças, independente de suas 

necessidades, gozem de seus direitos de frequentar a escola. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

Conforme apontado em meu prólogo, o tema a ser desenvolvido nesta monografia está 

relacionado à educação especial na perspectiva da Educação Inclusiva (UNESCO, 1994), com 

ênfase na Educação Infantil de crianças com Síndrome de Rett. Considero como inclusão o 

direito que se atribui a todos e todas as pessoas de estarem em convívio, na sociedade, em 

condições de equidade. No que se refere às crianças, que são o foco deste trabalho, aprendi ao 

longo de minha formação, que cada criança possui singularidades nos processos de 

aprendizagem e em seus modos de ser, portanto, parto do princípio de que a escola regular 

deve estabelecer um Projeto Político Pedagógico que contemple essa concepção, assim como 

a Declaração de Salamanca já, em 1994, nos apontava: 

 

 

 
[...] toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 

oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem; toda 

criança possui características, interesses, habilidade e necessidades de 

aprendizagem que são únicas; [...] Nós consagramos todos os governos e 

demandamos que eles [...] adotem o princípio de educação inclusiva em 

forma de lei ou de política, matriculando todas as crianças em escolas 

regulares, a menos que existam fortes razões para agir de outra forma 

(UNESCO, DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994). 

 

 

 

No Brasil, recentemente, esse direito foi reafirmado na Lei Brasileira de Inclusão de 

2015, em seu art. 27º, que garante a educação como direito da pessoa com deficiência, 

assegurado nos sistemas educacionais em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a 

vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades 

físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e 

necessidades de aprendizagem. 

 

Defendo também, que esse direito esteja associado a práticas que combatam atitudes 

discriminatórias, a fim de criar uma comunidade acolhedora, uma sociedade inclusiva e uma 

educação para todos. Acolhendo aqueles/as que apresentam demandas específicas, numa 

pedagogia centrada na criança, disposta a atender suas especificidades. 
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A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva 

(MEC, 2008) tem como principal objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

 

A Síndrome de Rett, que trabalharemos nesta monografia, está situada dentre os 

transtornos globais do desenvolvimento, caracterizando-se por uma perda progressiva de 

funções neurológicas e motoras, após meses de desenvolvimento aparentemente normal. No 

documento chamado Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais – o DSM – 

que é uma classificação padrão de transtornos mentais usados pelos profissionais de saúde nos 

Estados Unidos, em sua quinta versão, integralizou o Autismo, Transtorno Desintegrativo da 

Infância e as Síndromes de Asperger e Rett, em um único diagnóstico de Transtornos do 

Espectro Autista – TEA. Essa mudança se deu devido a um entendimento científico de que 

esses transtornos são, na verdade, uma mesma condição com níveis de severidade diferentes 

(leve, moderado ou grave) que apresentam um grupo de sintomas: déficit na comunicação e 

interação social, comportamentos repetitivos e interesses restritivos (DSM-V, 2013). 

 

Segundo a Associação Brasileira de Síndrome de Rett, a cada 5 horas nasce uma 

criança com esta síndrome no mundo. Há 25 anos até os dias atuais, os estudos a respeito 

desta síndrome evoluíram consideravelmente, porém, ainda há muitos profissionais que a 

desconhecem ou são pouco informados sobre a síndrome de Rett. Além desses dados, soma-

se a baixa presença das crianças com Rett nas escolas. 

 

A criança com Síndrome de Rett atinge estágios típicos do desenvolvimento até cerca 

de um ano de idade, quando acontece uma parada súbita de seus aprendizados, seguido de um 

período de regressão, no qual ela perde muitas habilidades até então adquiridas. Surgem 

deficiências intelectuais, com dificuldade na fala e na aprendizagem, deficiências físicas com 

pouco equilíbrio para sustentar sua postura e movimentação, movimentos estereotipados com 

as mãos, anulação do andar, escoliose e epilepsia. Podem ter dificuldade em moderar suas 

reações sensoriais, podendo ser hipersensíveis a qualquer estímulo ou mostrar uma 

perceptível indiferença ao mundo exterior. Elas são descritas como muito sociáveis, podendo 

frequentemente iniciar e concluir um contato social, buscando com o olhar uma pessoa 

querida e, como tentativa de aproximação, fixá-lo nesta pessoa até que receba alguma 

resposta, ou desviar o olhar e fechar os olhos quando não o quer. 
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É comum encontrá-las sem acesso à escola, mesmo que contra a lei, dentro de suas 

casas sendo cuidadas 24 horas por seus responsáveis e recebendo apenas auxílio clínico. 

Trago essas informações a partir da minha rede próxima de amigos, que conforme relatado no 

prólogo deste trabalho; conheci uma família com uma criança, hoje, em idade escolar, 

diagnosticada com Síndrome de Rett, que nunca esteve em sala de aula e isso despertou meu 

interesse sobre o tema, pois percebi, que apesar dos inúmeros acordos e documentos em 

defesa da inclusão, ainda existe um preconceito enraizado de que a escola não é lugar para 

crianças com determinadas deficiências, usando como desculpa o argumento de que, por ser 

uma síndrome rara e pouco conhecida, a escola não está pronta para recebê-la. Isso me gerou 

frustração, mas também, o desejo de realizar um trabalho aprofundado nos estudos dos 

direitos dessas crianças, com o objetivo de refletir e construir uma fonte de informações 

fundamentadas cientificamente, sobre o papel da educação escolar na inclusão social dessas 

crianças que são vistas como um peso para as instituições. 

 

Certa de que todas as crianças têm direito a escola e devem estar presentes nas classes 

regulares, vejo que é necessária uma conscientização acerca da inclusão escolar dessas 

crianças. Segundo a teoria do materialismo dialítico de Lev Vygotsky (1896 – 1934) não há 

necessidade de esperar etapas ou estágios de desenvolvimento circunscritos, para estimular a 

aprendizagem, o desenvolvimento é prospectivo, portanto, deve-se estimulá-las para fazer 

progredir o desenvolvimento cognitivo ao longo desses estágios. Essa teoria na neurociência 

foi denominada de plasticidade cerebral. A fim de reforçar a correlação existente entre a 

aprendizagem e o desenvolvimento cerebral, Ferreira (2009) relata que: 

 

 

 
[...] cada aprendizado determina uma transformação cerebral, de forma 

anatômica, pois o(s) estímulo(s) leva(m) à construção de uma nova ou de 

novas conexões entre os dendritos de diferentes neurônios, localizados em 

diferentes regiões cerebrais (FERREIRA, 2009, p.53) 

 

 

 

Ou seja, o aprendizado promove o desenvolvimento cognitivo por meio de novas 

conexões de redes neuronais e transmissões sinápticas no sistema nervoso central, uma vez 

que quanto mais aprendemos, mais redes formamos e mais conexões neuronais teremos para 

propiciar a plasticidade cerebral. Com isso, a neurociência cognitiva conclui que o cérebro é 

plástico e somos capazes de aprender durante toda a vida, ocorrendo de formas distintas, nas 
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diferentes etapas da vida humana (criança, adulto e idoso), pois considera-se que as 

experiências adquiridas pelo meio sociocultural e as estimulações ambientais “empobrecidas” 

ou “enriquecidas” influenciam a qualidade do desenvolvimento cerebral. Nesse sentido, a 

escola assume papel importante para esse processo de estímulos, em períodos que são 

especialmente mais receptivos para essas conexões. 

 

Para Vygotsky (2000), a interação com sujeitos mais experientes da cultura favorece 

novas aprendizagens que estimulam o desenvolvimento cognitivo da criança. A fim de 

explicar a relação dinâmica entre a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo da criança, 

este pesquisador propôs dois níveis de desenvolvimento: o desenvolvimento real, aquele que a 

criança é capaz de resolver problemas de forma independente; e o desenvolvimento potencial, 

aquele em que a criança ainda não consegue concluir as tarefas por si mesma, necessitando de 

um apoio externo. Sua grande contribuição foi identificar o espaço entre esses dois níveis, 

chamado de zona de desenvolvimento proximal, onde o aprendizado desempenha papel 

fundamental no desenvolvimento psicológico da criança. Essa zona define as funções mentais 

que ainda não amadureceram, mas estão em processo de maturação. 

 

Nessa concepção, os processos de aprendizagem coincidem com os de 

desenvolvimento, na verdade, os processos de desenvolvimento são mais lentos e progridem 

impulsionados pela aprendizagem. No desenvolvimento das funções que ainda são latentes, 

pode haver interferência dos educadores, que propiciará o aumento do nível de 

desenvolvimento real e contribuirá para movimentar novos processos que ainda estão 

iminentes. Com isso, podemos dizer que ao interagir com novos conhecimentos, o ser humano 

se transforma, o que significa que os conceitos científicos apreendidos introduzem novos 

modos de operar intelectualmente acerca das realidades vividas. 

 

Para construir uma pesquisa que tivesse respaldo empírico, utilizei um questionário a 

fim de obter um panorama de como as famílias que têm crianças com a Síndrome de Rett, 

vem conduzindo o processo de escolarização de seus/uas filhos/as e um segundo questionário 

direcionado aos professores que têm ou tiveram experiências com essas crianças dentro da 

sala de aula. O objetivo consistiu em colher experiências concretas e positivas que estão 

ocorrendo no chão da escola e mostrar para as famílias como a de Malu, que uma outra 

condição de vida é possível. O viés desta monografia é o combate à discriminação de crianças 

cujos direitos de uma vida social vem sendo negado. Mas, também, de realizar um trabalho de 
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conscientização para as famílias que não matriculam seus filhos na escola porque 

desconhecem os direitos da criança e suas potencialidades. 

 

No que tange à política brasileira, vale destacar a transversalidade da modalidade de 

Educação Especial desde a Educação Infantil até a Educação Superior, assumindo o que 

determina no artigo 2º das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001: 

 

 

 
Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às 

escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades 

educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 

educação de qualidade para todos (BRASIL, MEC/SEESP, 2001). 

 

 

 

Esta Resolução reafirma o que consta no inciso I do artigo 206 da Constituição 

Federal de 1988, que estabelece a igualdade de condições de acesso e permanência na escola 

como princípio de ensino e dever do Estado, garantir a oferta do atendimento educacional 

especializado, principalmente na rede regular de ensino. 

 

Em algumas escolas brasileiras pude ver, ao longo da minha trajetória de estagiária na 

área de educação, pela graduação de Pedagogia, que tal concepção ainda não se efetivou 

plenamente em muitas escolas. Vemos que o ingresso é realizado, mas a permanência eficaz e 

a inclusão efetiva não são feitas de modo adequado, ocasionando o fracasso escolar e evasão 

das crianças que demandam atendimento especializado. O desconhecimento dos profissionais 

da escola os coloca em aporia diante desses alunos, evidenciando a falta de uma formação 

continuada necessária, com isso, muitas vezes, a deficiência da criança é responsabilizada. 

Essa formação consta no inciso X, do art. 28 da Lei 13.146/2015, a LBI: 

 

 

 
Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, 

implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: [...] X - adoção de práticas 

pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada 

de professores e oferta de formação continuada para o atendimento 

educacional especializado” (Lei Brasileira de Inclusão, 2015) (BRASIL, 

2015). 
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Para que a inclusão aconteça de fato, é preciso que haja uma sociedade formada pelos 

princípios éticos de respeito às alteridades em suas diferenças. No que tange a escola o 

currículo precisa ser pensado em condições de equidade para contemplar todas as crianças. 

Além disso, é importante que haja uma parceria entre os profissionais e os pais, com trocas de 

conhecimentos e práticas, favorecendo a integração escolar e social. Os educadores devem 

estruturar sua prática através da elaboração de um Plano Educacional Individualizado (PEI) 

que consiste em um planejamento individual, com uma proposta de avaliação diagnóstica, 

onde a avaliação se dá de forma qualitativa e não quantitativa. O principal objetivo dessas 

orientações pedagógicas é propiciar o desenvolvimento de estratégias que sejam compatíveis 

com a individualidade de cada criança, ou seja, o plano leva em consideração as necessidades 

individuais de cada um e traça metas diferenciadas de acordo com as suas peculiaridades 

(MUNSTER; et al; 2014). 

 

A escola inclusiva deve ter como princípio que todos devem aprender juntos (mesmo 

que em diferentes tempos de aprendizagem) e não segregados, todas as crianças devem estar 

na mesma sala, em trocas um com o outro. Estabelecendo um currículo que responda às 

necessidades de todos, através de estratégias de ensino adaptadas a todas as crianças, 

assegurando uma educação de qualidade. 

 

Assim, no intuito de conhecer os processos de inclusão/exclusão, optamos por realizar 

um estudo bibliográfico, embasando nossa pesquisa em conceitos de Walter Benjamin, 

Theodor Adorno, Crochik e nos artigos e estudos apresentados pela Associação Brasileira de 

Síndrome de Rett. 

 

A partir de Walter Benjamin (1993) e Adorno (1995 – 1996) procurei dar ênfase nos 

conceitos de experiência, narrativa, e infância, para pensar caminhos para a aprendizagem de 

crianças com Síndrome de Rett. Esses autores trazem a importância da experiência na 

formação humana, o que muito me interessa, porque defendo uma educação para todos e isso 

quer dizer que as escolas precisam construir experiências formativas com crianças com ou 

sem deficiências, que não se restrinjam ao modelo conteudista e instrumental que norteou a 

escola Moderna, me refiro à experiência viva, ou seja; aquela que atribui sentidos ao que nos 

passa e não somente ao que se passa, tal qual nos aponta; Larrosa (2002) ao se inspirar no 

conceito benjaminiano. Para tanto, toda a equipe escolar, deve estar envolvida neste projeto, 

estabelecendo uma relação de respeito ao outro e valorização das diferenças, combatendo o 
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capacitismo que gera o preconceito e a discriminação sobre os corpos que fogem aos padrões 

estabelecidos pelas normas sociais. 

 

Crochik, 2011, nos mostra que esta escola tem como papel fundamental o combate ao 

ideário fascista. Ideário este que oprime as pessoas ao tratá-las de forma igual, homogênea, 

sem considerar cada indivíduo em sua particularidade. Ao reproduzir práticas 

homogeneizantes, a escola exerce uma ação de não enfrentamento dos obstáculos que cada 

um apresenta no seu desenvolvimento, impedindo também, a falta de autonomia, se eximindo 

de denunciar uma sociedade fascista que nega a diferença de toda alteridade 

 

Adorno (1995), por sua vez, nos mostra que o preconceito seria uma defesa a uma 

possível identificação que se quer negar e que seria preciso enfrentarmos a nós mesmos, 

nossas fragilidades, desafio este, somente possível em um ambiente acolhedor. Portanto, é 

preciso pensar a educação voltada para a reflexão sobre si mesmo, para que a estrutura social 

possa tornar os indivíduos autônomos, para que deixem de ser massa influenciável. Assim, 

coloca-se a necessidade de um ambiente inclusivo que contribua para a consciência das 

diferenças. 

 

Podemos dizer que a presença de crianças com deficiência em salas de aula regulares é 

um dos caminhos para combater o preconceito, já que a interação entre as crianças em suas 

diversidades, desde o início, anularia o estranhamento muito comum em uma sociedade que 

padroniza modelos de existência e, por sua vez, gera o preconceito. Porém, vemos no texto de 

Crochik (Ibid), em que ele traz Horkheimer e Adorno (1995), que o simples contato entre as 

crianças não combate, de maneira eficiente, o preconceito, podendo, até mesmo, agravá-lo. 

 

Primeiramente, o preconceito é mediado por necessidades psíquicas e sociais, daí a 

importância de se trabalhar, na escola, práticas inclusivas para dizimar o preconceito. 

Segundo, é preciso um apoio institucional para que esta interação aconteça e seu objetivo seja 

alcançado. Ou seja, deve-se realizar um trabalho no qual os alunos se relacionem de maneira 

cooperativa, pois de nada facilitaria criar relações de caráter competitivo entre as crianças, 

posto que acabaria por gerar uma hierarquia que coloca um acima de outro. No entanto, não 

basta, somente, realizar um trabalho no qual os alunos se relacionem de maneira efêmera, essa 

ação, se não for concreta, não impedirá a violência ao outro. Vivemos em uma sociedade 

competitiva e estamos, permanentemente, sujeitos à dominação, portanto, a interação das 
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relações grupais depende da qualidade dessas interações, pois “a cooperação forçada para 

atingir objetivos alheios não impede a competição entre os indivíduos na luta pela 

sobrevivência” (CROCHIK, 2011, p.50). Nesse sentido, há que se cuidar para não 

reproduzirmos lógicas competitivas, camufladas por discursos de cooperação. 

 

Conforme já apontado, Larrosa (2002) nos mostra uma concepção de experiência 

como aquilo que nos acontece, nos toca e nos transforma; e o saber da experiência tem a ver 

com a atribuição de sentido ou de não-sentido ao que nos acontece. Ou seja, trata-se de um 

saber ligado à existência humana em uma dimensão sensível. A experiência é algo subjetivo e 

pessoal, por isso, duas pessoas, ainda que enfrentam o mesmo acontecimento, não passam 

pela mesma experiência, cada um atribui um sentido próprio, de acordo com a suas produções 

subjetivas, sensibilidade ou modo singular de estar no mundo. Por isso, ninguém conseguiria 

aprender pela experiência do outro, mas sim, numa experiência com o outro que, de alguma 

forma, é revivida e tornada própria. (Destaques da autorai deste trabalho) 

 

Em relação às experiências das crianças, Benjamin (1984) nos mostra que elas estão 

mais abertas às experiências sensoriais, que perpassam seus corpos através de relações 

sensíveis, muitas vezes por repetições que produzem diferenças. Ele alega que essa repetição 

é um aspecto fundamental da experiência das crianças, que de fato, quando a experiência é 

profunda, deseja-se a repetição e o retorno. 

 

Esta repetição apontada por Benjamin (idem) pode ser associada à hipótese de contato, 

abordada por Crochik (2011) que defende a frequência de contato para a dissolução do 

preconceito. Além disso, é preciso criar condições que favoreçam a interação voluntária entre 

as crianças que, movidas pela espontaneidade, garantam uma relação de respeito às suas 

diferenças, admitindo, também, suas habilidades sociais e a potencialidade de lidar com a 

diversidade, a fim de combater as desigualdades nas escolas e no mundo afora. 

 

Para conhecermos um pouco melhor a Síndrome de Rett utilizaremos, principalmente, 

a Associação Brasileira de Síndrome de Rett (ABRE-TE) que define esta como uma desordem 

do desenvolvimento neurológico, relativamente rara, tendo sido reconhecida no início da 

década de 1980. Porém, ainda há um grande desconhecimento sobre esse transtorno entre os 

segmentos sociais e científicos, como médicos, terapeutas e educadores que desconhecem ou 
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não se aprofundaram no assunto, apesar de já termos avanços nos estudos clínicos e 

terapêuticos na última década. 

 

Esta síndrome aparece, na maioria dos casos, após o primeiro ano de vida da criança, 

quando começam a apresentar uma regressão no seu desenvolvimento, como por exemplo, 

não pronunciando mais as palavras conhecidas, perda de executar certos movimentos e 

movimentos estereotipados com as mãos. 

 

Os desafios da escola para o desenvolvimento cognitivo dessas crianças se dá a partir 

da identificação do nível de comunicação delas, já que o desenvolvimento intelectual e as 

habilidades comunicativas estão estreitamente ligados. É preciso reforçar que todas as 

crianças se comunicam de alguma forma, dentro das suas possibilidades, portanto firmar um 

meio de comunicação com essa criança é fundamental para seu desenvolvimento. Além disso, 

é preciso respeitar seus tempos de aprendizagem - assim como para qualquer outra criança- 

que no caso daquelas com Rett, é mais demorado. Porém, com um planejamento adequado e 

efetivo, suas barreiras específicas como a disfunção manual e a apraxia
1
, que pode afetar 

severamente essas crianças, podem ser contornadas. Consideradas essas características, é 

preciso que a escola crie situações em que suas potencialidades sejam desenvolvidas e não 

focar somente em seus déficits, ou seja, uma Educação Infantil que contemple um programa 

educacional individualizado para cada criança. 

 

No primeiro capítulo deste trabalho será analisada a legislação que assegura os direitos 

das crianças na Educação Infantil e os direitos das crianças com deficiência no acesso à 

inclusão no espaço escolar. Para isto, trataremos das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil, a Declaração de Salamanca e documento Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, além da Lei Brasileira de Inclusão. Este 

capítulo será destinado a abordar questões referentes ao capacitismo e o porquê de termos que 

lançar mão de instrumentos legais para que a Sociedade, como um todo, e a escola, 

especificamente, assegura um atendimento de qualidade para receber todas as crianças com ou 

sem deficiência, já que esta, após a família, é a instituição primeira de socialização, portanto, 

tem um papel primordial nos processos descolonização dos modos de ser daqueles que fogem 

 
1
 Apraxia diz respeito a déficits que incapacitam a realização de tarefas que exijam recordar padrões ou 

sequências de movimento. Pessoas com apraxia não conseguem se lembrar ou fazer a sequência de movimentos 
necessários para completar tarefas complexas ou de habilidade simples. 
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aos padrões pré-determinados, por um moldes normatizados que colonizam os corpos, para 

dissolução de tantos “ismos” que produzem o fascismo nosso de cada dia: “a perseguição a 

todas as formas de fascismo, desde aquelas, colossais, que nos rodeiam e nos esmagam até 

aquelas formas pequenas que fazem a amena tirania de nossas vidas cotidianas” 

(FOUCAULT, 1977, s/p.). 

 

No segundo capítulo, daremos ênfase às questões referidas às crianças com Síndrome 

de Rett dentro da sala de aula, através do estudo e análise dos artigos disponíveis pela 

Associação Brasileira de Síndrome de Rett (Abre-te) e, junto a essas fontes, uma articulação 

com os estudos teóricos sobre a Educação Inclusiva, mostrando que é necessário sair do 

ambiente da área clínica e permear o ambiente pedagógico. Para essa discussão nos apoiamos 

no conceito de experiência já abordado nesta introdução. 

 

O terceiro capítulo será destinado a uma análise das respostas obtidas no questionário 

aplicado no grupo de profissionais e familiares com crianças com a Síndrome de Rett, a fim 

de nos aproximarmos das experiências que essas crianças estão tendo nas escolas e refletirmos 

sobre o tipo de educação que está sendo oferecido a elas. 

 

Por fim, destaco a importância de uma reflexão permanente acerca da educação 

inclusiva, que não se trata de uma simples matrícula, mas de um grande projeto que exige o 

envolvimento e compromisso de todos, para que o sonho de uma sociedade mais ética se 

concretize. 
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2. CAPÍTULO I: MECANISMOS LEGAIS DE COMBATE AO CAPACITISMO, 

À SEGREGAÇÃO E A EXCLUSÃO 

 

 

 
Conforme já mencionado anteriormente, o motivo principal que desencadeou este 

trabalho foi a inquietação que surgiu quando tive um contato próximo com uma criança com 

Síndrome de Rett, que está impedida de seu direito à educação. Mesmo tendo clareza de que, 

infelizmente, nem todas as crianças estão presentes, concretamente, nas escolas - ainda que 

matriculadas, essa experiência me colocou em profundo desconforto. Os dados coletados pela 

Pesquisa Nacional de Amostra à Domicílio (PNAD) em 2015 revelam que 2,5 milhões de 

crianças e jovens estão fora da escola, o que comprova um número significativo de evasão 

escolar e, provavelmente, encontraremos essa parcela trabalhando nas ruas, atrás de seu 

sustento e de suas famílias. Porém, o caso que trazemos aqui se refere à outra forma de 

exclusão que encontramos na sociedade – o capacitismo. 

 

Assim como o racismo, a misoginia e a homofobia, o capacitismo é mais uma 

produção de subjetividade social geradora de preconceito que tem como vítima a pessoa com 

deficiência. Associado às relações de poder na nossa sociedade, ele promove a ignorância da 

sociedade em relação às aptidões e capacidades de um determinado grupo de seres humanos, 

devido ao fato dessas pessoas terem algum tipo de deficiência. Este termo surge da construção 

social de um corpo padrão, a que passam a chamar de “normal” e, aqueles que se diferem 

desses padrões são subestimados, excluídos e vítimas de discriminação, reduzindo pessoas 

com deficiência a certas condições funcionais de seus corpos, ou seja, pela ótica de seus 

déficits. 

 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) de 

2010, e revistos em 2018, cerca de 14 milhões de brasileiros (6,7% da população) têm algum 

tipo de deficiência. Apesar desse número considerável, ainda encontramos uma desvantagem 

significativa no que se refere à acessibilidade nas diferentes instâncias sociais, o que 

demonstra o caráter estrutural do capacitismo, o descaso do poder público e a ignorância que 

predomina na nossa sociedade. 

 

Na Lei Brasileira de Inclusão (LBI) o capacitismo, ou seja, excluir, afastar e ofender 

pessoas com deficiência é crime, segundo seus arts.4º, 7º e 88º: 
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Art.4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 

discriminação. §1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda 

forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o 

propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou 

o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoas com 

deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento 

de tecnologias assistivas. [...] Art. 7º É dever de todos comunicar à 

autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos 

direitos da pessoa com deficiência. [...] ART.88º Praticar, induzir ou incitar 

discriminação de pessoa em razão de sua deficiência: Pena – reclusão de 

1(um) a 3(três) anos, e multa. (BRASIL, 2015). 

 

 
 

Apesar de toda a legislação, até aqui, conquistada por esse grupo social, o capacitismo 

ainda é o principal dispositivo de exclusão social das pessoas com deficiência, fazendo com 

que sejam vistos como incapazes de exercerem funções que são próprias da vida em 

sociedade, como o trabalhar e estudar, transitar pela cidade, namorar, tomar suas próprias 

decisões e usufruir de seus direitos básicos. Portanto, a luta que se faz necessária é para que se 

enxergue o outro como um ser único e diferente, considerando que todos têm suas 

particularidades e precisamos respeitá-las, só assim poderemos combater o preconceito. Não 

estamos com isso, negando que existam pessoas que necessitem de adaptações e 

acessibilidades específicas, algumas com maiores demandas, outras menos, em uma 

diversidade de campos da vida, sejam sensoriais, físicos, intelectuais e mentais, porém, em 

uma sociedade ética não cabe enxergar essas características como limitações da pessoa, mas 

sim como especificidades que requerem condições de equidade. Esse é o princípio 

fundamental para a ruptura de barreiras atitudinais que se solidificaram por estruturas 

capacitistas. 

 

A partir dos estudos de Kabengele Munanga (2013), podemos compreender que o 

preconceito é decorrente de um fenômeno cultural que valoriza uma cultura, uma língua, uma 

religião, uma visão de mundo e valores inerentes a um grupo ou comunidade, para garantir 

sua adesão e sobrevivência. Para Kabengele Munanga (2013) há uma linha tênue entre essa 

valorização do que lhe pertence e a desvalorização do que é diferente, do que não é de seu 

grupo; o que acaba por incorrer no preconceito e na discriminação. Há um contraponto em 

que esse grupo se fecha no que é de seu entendimento, que passa a repudiar o que é de outro. 
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Daí a importância de se estabelecer um modelo de sociedade que eduque para o 

reconhecimento das diferenças. 

 

Pode-se dizer, então, que o preconceito vem de crenças e atitudes sobre classe, 

religião, gênero, sexo, idade, nacionalidade, “raça”, etnia, cultura, língua, deficiência etc, 

decorrentes dessa educação que não aceita aquilo que é diferente, pautada no etnocentrismo 

hegemônico e em padrões representacionais da cognição e da racionalidade humana. Visto 

assim, podemos dizer que essa variedade de preconceitos é o que vai gerar as ações 

discriminatórias que encontramos presente na sociedade. Essa discriminação pode se 

apresentar de diferentes maneiras, como: a esquiva, a recusa de frequentar os mesmos espaços 

físicos que uma pessoa; rejeição verbal, injúria, piada ou brincadeiras de mau gosto em 

relação às pessoas ou grupos - podendo até serem confundidas e aceitas pelas pessoas 

discriminadas que se conformam com essas atitudes; agressão ou violência física, que pode 

gerar inclusive a morte do outro; segregação espacial e tratamento desigual, como negar a 

matrícula de uma criança com deficiência na escola ou matriculá-la e não desenvolver um 

trabalho efetivo para o seu desenvolvimento. 

 

Além disso, Crochik (1998) nos mostra em seus estudos, com base em pesquisas de 

Allport (1946) e de Adorno et.al. (1965) que o preconceito não é inato, ele se desenvolve na 

socialização, na construção das relações entre os conflitos psíquicos, na estereotipia do 

pensamento que dá origem ao estereótipo, o que nos mostra que esses elementos são próprios 

de uma determinada cultura que vai sendo inculcada na estruturação psíquica da pessoa. 

 

Outro ponto constatado dessas pesquisas é que não há dependência do preconceituoso 

apenas com sua vítima, isto é, quem tem preconceito com algo, tende a apresentar este 

comportamento, também, com outros grupos, indicando uma relativa independência entre o 

preconceito e o grupo a que se destina. Entretanto, como são diversos os estereótipos 

presentes no preconceito, estes não se referem diretamente a um grupo em si, mas à uma 

forma específica de percepção. Em outras palavras, ainda que possamos dizer que uma pessoa 

é preconceituosa, esta atitude está relacionada a uma forma percepção e independe do grupo a 

que se destina o ódio, também podemos afirmar que o preconceito varia em relação a 

determinado grupo, posto que este se vincula ao tipo de estereótipo que o preconceito lhe 

atribui: “O estereótipo em relação ao negro não é o mesmo que se volta contra o judeu, que, 
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por sua vez, é diferente do estereótipo sobre o indivíduo com deficiência física. ” (CROCHIK, 

1998, p.11) 

 

Horkheimer e Adorno (1986) mostram que, apesar do preconceito não ser exatamente 

uma característica de um grupo em si, tampouco elas lhes são indiferentes, podemos constatar 

que algo, que não lhes pertence individualmente, é percebido e generalizado através de uma 

construção circunstancial e histórica que leva este grupo a agir de determinada maneira. Por 

exemplo: 

 

 

 
[...] o fato de os judeus durante o período moderno terem a sua participação 

vedada nos processos de produção, confinou-os na esfera da circulação, no 

comércio, por um longo tempo, o que leva a identificá-los com essa esfera, 

e daí proviriam as características atribuídas a eles de apego ao dinheiro e às 

coisas materiais (CROCHIK, 1998, p.12). 

 

 

 
 

Ou seja, as características de um povo acabam por ser determinadas por um período 

histórico, devido a determinismos sociais, e passam a ser consideradas inerentes a ele. Sendo 

assim, um elemento do preconceito seria essa concessão de características, comportamentos, 

julgamentos, intrínsecos a um determinado grupo de pessoas, quando não o são, configurando 

uma percepção e entendimento distorcido da realidade. Um segundo elemento do preconceito 

seria a generalização dessas supostas características a todos os indivíduos que pertencem a um 

determinado grupo, privando-os das suas singularidades. 

 

Podemos ver esse fenômeno social voltado às pessoas com deficiência, e daremos 

ênfase às pessoas com Síndrome de Rett, quando suas condições existenciais se tornam 

estigmas que as acompanham por toda a vida, elas vão sendo privadas, muitas vezes, de seus 

direitos devido a essas construções sociais excludentes, que podemos encontrar até mesmo 

dentro de suas próprias casas. Com isso, podemos dizer que o preconceito não tem a ver com 

a ausência de bons afetos, mas com a atribuição da baixa expectativa de desempenho frente a 

vida, que essas pessoas carregam socialmente. É como se houvesse uma grande lupa sobre 

suas dificuldades e pouco se comenta e observa suas possibilidades de crescimento e 

desenvolvimento. Algumas vezes, até mesmo antes de nascer, são designadas ao fracasso, à 
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dificuldade, à luta, ao peso que suas vidas impõe para aqueles que se responsabilizarão por 

elas. 

 

Para começarmos a construir um caminho que desmonte essa perspectiva sobre a vida 

dessas pessoas, precisamos nos debruçar nas políticas públicas que assegurem seus direitos. A 

deficiência vai além de ser algo individual, ela é uma questão da esfera pública do Estado e da 

sociedade. Muitas pessoas, seja por falta de acesso à informação ou por ignorância, 

desconhecem os direitos resguardados a esse público-alvo. Por exemplo, uma pessoa pode 

nunca ter tido contato com uma pessoa com deficiência que tenha autonomia, que toma suas 

próprias decisões e vive uma vida proativa e, devido a isso, em seu pensamento, vem a 

imagem de uma pessoa fragilizada e dependente. Porém, ao se informar e criar consciência de 

que outros modos de vida são possíveis para toda e qualquer pessoa, independente do nível de 

comprometimento de sua deficiência, podemos promover uma nova visão, diferente dos 

padrões que foram construídos socialmente e temos a possibilidade de mudar seus 

pensamentos, o problema se dá quando isso não ocorre, aí sim, temos um caso claro de 

discriminação. 

 

Como falamos aqui sobre inclusão de crianças com Síndrome de Rett na Educação 

Infantil, trataremos principalmente do direito à educação e das políticas nacionais da 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, a fim de mostrar como a escola 

deve estar apta para receber todas as crianças, com ou sem deficiência. Essa conscientização 

nos ajudará a criar um novo comportamento em direção a uma sociedade justa que saiba lidar 

com respeito em relação aos diferentes grupos sociais. 

 

É imprescindível, insistentemente, reafirmar que a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) de 2015, assegura e promove 

condições de acesso e tratamento igualitário no cumprimento de seus direitos, garantindo a 

inclusão social e a cidadania. Nela podemos nos respaldar em uma série de direitos 

fundamentais, entre eles a educação, conforme nos diz seu art. 27º: 

 

 

 
A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado no 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de 

toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de 

seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo 
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suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. (BRASIL, 

2015) 

 

 

 

Nesse artigo, constata-se que as crianças com deficiência têm direito à educação 

assegurada em qualquer nível de escolaridade, além de trazer uma perspectiva de capacidade 

de desenvolvimento. Ao contrário da visão de muitos, podemos ver na lei uma concepção de 

que é preciso favorecer as condições certas para o desenvolvimento cognitivo, motor e social 

dessas crianças. 

 

Ou seja, enxergar nelas o que é possível e não somente o que ela não possui. Isso quer 

dizer que as escolas precisam desenvolver um trabalho que siga esses princípios que não são 

só ideológicos, mas se pautam nos atuais estudos da neurociência que, conforme já apontado 

na introdução deste trabalho, constatou que a neuroplasticidade precisa de estímulos do meio 

para que possamos desenvolver áreas do pensamento, da linguagem, enfim, funções mentais 

que podem ser mudadas com as devidas estimulações. Esta constatação científica pode mudar 

a visão que muitas pessoas têm sobre a questão da deficiência, abrindo esperanças para que 

um dia possamos ter uma sociedade livre de preconceito. 

 

Seguindo a LBI, este documento traz em seu parágrafo único que é dever do Estado, 

da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar essa educação de qualidade 

(BRASIL, 2015). Porém, a lei não tem assegurado esse direito. Ainda encontrarmos, 

infelizmente, escolas que matriculam alunos com deficiência para dar cumprimento à lei, mas 

que não se dispõe a realizar um preparo adequado na sua estrutura, no seu corpo docente e no 

seu projeto político pedagógico, ocasionando um ambiente preconceituoso que os enxergam e 

os tratam com desdém, discriminação e até mesmo violência. Este parágrafo da LBI convoca 

a todos para o dever de se contrapor a esse ambiente hostil, afinal, o preconceito é um 

problema social que devemos desconstruir e combater. 

 

Historicamente, a Educação Especial foi organizada de modo substituível à educação 

regular, de forma segregada, evidenciando o paralelismo da exclusão pautada na relação 

normalidade/anormalidade. Essa forma de organização deu origem às escolas especiais, que, 

em sua maioria, assumem um caráter primordialmente assistencialista, voltada para os 

cuidados clínicos e terapêuticos. Dessa forma, as práticas escolares para alunos com 
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deficiência, historicamente, foram determinadas por testes clínicos psicométricos, definidos 

por meio de diagnóstico diferencial. Tal prática reforça a segregação dos alunos com base em 

características intelectuais que privilegiam um tipo de racionalidade, relegando outras formas 

de expressões de pensamento e propagando a produção das desigualdades estruturantes do 

modelo tradicional de educação escolar. Somente com a criação do Centro Nacional de 

Educação Especial – CENESP – pelo MEC, em 1973, que a Educação Especial passou a ser 

incluída como uma modalidade da educação com caráter pedagógico e deixou de ser vista 

apenas por um caráter assistencialista. Isso pode ser explicado pelo fato de que quem é 

responsável pela educação é a escola regular, portanto, o desenvolvimento acadêmico e a 

socialização pela diversidade devem ser tratados por ela. 

 

Em 1994, surge a Declaração de Salamanca trazendo como princípio a obrigatoriedade 

das escolas regulares de receberem todas as crianças, com ou sem deficiência, a fim de 

combater o arsenal da segregação daqueles que vivem na rua ou trabalham, das superdotadas, 

das que estão em desvantagem social e das que apresentam diferenças linguísticas, étnicas ou 

culturais. Esse documento traz o conceito de necessidades educacionais especiais atrelado às 

características específicas de cada um, em relação ao ambiente escolar e social, atenuando o 

desafio de atender às diferenças. Conforme é proclamado em Salamanca, em 1994 (UNESCO, 

1994) e incorporado pela legislação educacional nacional, é papel da escola inclusiva 

desenvolver programas educacionais que satisfaçam o maior número dessas necessidades, 

garantindo uma comunidade acolhedora e uma educação para todos. 

 

 

 
Nós congregamos todos os governos e demandamos que eles: atribuam a 

mais alta prioridade política e financeira ao aprimoramento de seus 

sistemas educacionais no sentido de se tornarem aptos a incluírem todas as 

crianças, independentes de suas diferenças ou dificuldades individuais. 

(UNESCO, 1994) 

 

 

 

Um dos pontos que Salamanca (1994) demanda, também, é sobre um Projeto Político 

Pedagógico com o princípio da educação inclusiva que encoraje a participação dos 

responsáveis, comunidades e organizações de pessoas com deficiência no processo de 

planejamento e tomada de decisões em relação às necessidades educacionais especiais. Essa 

garantia é muito importante devido ao fato de que o trabalho em equipe das pessoas que lidam 
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diretamente com a criança, conhece sua deficiência específica e saiba quais são as 

intervenções necessárias, para contribuir no planejamento e desenvolvimento cognitivo, social 

e emocional dela. 

 

Outro ponto importante desse documento, é que, num contexto de mudança sistêmica, 

propõe programas de treinamento para professores, em formação ou em serviço, que forneça 

Educação Especial dentro das escolas inclusivas. Isso abre possibilidades de profissionais se 

especializarem e conhecerem estratégias que os ajudem a criar caminhos possíveis para o 

desenvolvimento de seus alunos. Assegurando, também, uma maior capacitação desses 

profissionais. 

 

Essas garantias contribuem para um respaldo legal sobre os direitos das crianças com 

deficiência, favorecendo a segurança das famílias em matricular seus filhos nas escolas, para 

assegurar a plena participação e inclusão no processo escolar. Porém, sabemos que no chão da 

escola nem sempre as coisas se dão como promulgam as leis. Infelizmente, ainda há 

ambientes desagradáveis para essas crianças. No entanto, o que quero mostrar aqui é que, 

legalmente, a escola está apta e respaldada para receber todas as crianças e, quando nos 

depararmos com situações adversas ao que é exigido, devemos sinalizar e recorrer para o 

cumprimento desses direitos, utilizando esses documentos como armas de defesa, legais. 

 

É importante destacar aqui que, além desses documentos, temos assegurado pela 

Constituição Federal de 1988 em seu art.205º, a definição de educação como um direito de 

todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho. E, no seu art.206º, inciso I, estabelece como um dos princípios 

para o ensino a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola” garantindo no 

art.208 a oferta do atendimento educacional especializado como dever do Estado, 

preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1988). Ou seja, cabe à escola se 

organizar para o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, garantindo 

as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos de maneira que sejam 

valorizados os diferentes potenciais de aprendizagem no ensino comum. 

 

No documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2008), que tem por objetivo: 
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[...] assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos 

globais de desenvolvimento e altas habilidade/superdotação, orientando os 

sistemas de ensino para garantir: acesso ao ensino regular, com 

participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do 

ensino; transversalidade de modalidade de educação especial desde a 

educação infantil até a educação superior; oferta do atendimento 

educacional especializado; formação de professores para o atendimento 

educacional especializado e demais profissionais da educação para a 

inclusão; participação da família e da comunidade; acessibilidade 

arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e 

informação; e articulação intersetorial na implementação das políticas 

públicas. (BRASIL, 2008) 

 

 

 

Vemos a importância de se iniciar a inclusão escolar desde a Educação Infantil, em 

que a criança se encontra em processos iniciais de conhecimentos e desenvolvimento global. 

Nessa fase inicial, do zero aos três anos, o objetivo do atendimento educacional especializado 

é otimizar o processo de desenvolvimento e aprendizagem junto com as intervenções de saúde 

e assistência social. Assim, deve-se contar com o lúdico, o acesso às formas diferenciadas de 

comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos, 

psicomotores e sociais. Além disso, o convívio com as diferenças aperfeiçoa as relações 

interpessoais, o respeito e a valorização da criança (BRASIL, 2008). 

 

A Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, tem como concepção de criança: 

 

 

 
[...] um ser histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura 

(BRASIL, 2009). 

 

 

 

A partir dessa concepção, podemos concluir que a criança, quando situada em um 

ambiente de interação social, que se preocupa com a desconstrução de práticas 

discriminatórias, é a esperança de adultos menos preconceituosos que formarão uma 

sociedade mais igualitária. Para isso, a escola deve suprir os três princípios básicos para a 
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elaboração da proposta pedagógica garantida nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (2010). São eles: éticos, que garante o desenvolvimento da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às 

diferentes culturas, identidades e singularidades; políticos, que abrange o desenvolvimento da 

cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática; e, estéticos, que se 

refere à sensibilidade, criatividade, ludicidade e liberdade de expressão nas diferentes 

manifestações artísticas e culturais (BRASIL, 2010). 

 

Na Educação Infantil inclusiva, as propostas pedagógicas devem prever uma estrutura 

e organização de um trabalho coletivo, envolvendo todo corpo docente e gestão, para 

organização de materiais, espaços e tempo que assegurem a dignidade da criança contra 

qualquer forma de violência, seja ela física ou simbólica, e negligência. Norteando-se pelos 

dois eixos propostos nas Diretrizes (2010) para o currículo da Educação Infantil: interações e 

brincadeiras, as práticas pedagógicas devem garantir experiências com outras crianças e 

grupos culturais que aumentem seus padrões de referência e de identidade no diálogo e 

conhecimento da diversidade. 

 

A presença de crianças como a Malu nas escolas estaria de acordo com os princípios 

básicos da Educação Infantil na construção de um ambiente democrático em que todas as 

crianças se sentem acolhidas para serem e se expressarem conforme suas singularidades. A 

convivência com a diversidade provoca a sensibilidade de enxergar e compreender o outro 

que é diferente de si. 

 

Para isso, o corpo docente e a gestão devem se envolver na responsabilidade de fazer a 

escola seguir o exercício que manda as diretrizes e criar um ambiente solidário à diversidade. 

Malu e todas as crianças com deficiência querem, também, brincar, frequentar lugares 

diferentes, fazer novas amizades, conhecer novas pessoas, e elas têm o direito de ir a uma 

escola que se adapte às suas necessidades e que contribua para o seu desenvolvimento. Se 

quisermos formar uma sociedade desconstruída de práticas discriminatórias, seus espaços 

devem ser ocupados e seus corpos respeitados. 
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3. CAPÍTULO II: INCLUSÃO DAS CRIANÇAS COM SÍNDROME DE RETT NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL DE ESCOLAS REGULARES 

 

 

 

3.1. OS CONCEITOS DE EXPERIÊNCIA, INFÂNCIA E A HIPÓTESE DE CONTATO 

 

 

 

Após as discussões a respeito do amparo legal, neste capítulo procurei pensar na 

prática, no que comumente chamamos de chão da escola. Sobretudo, pensar em práticas 

pedagógicas que se baseiam no princípio da Educação Inclusiva, construindo um ambiente 

que prevê, além de tudo, relações desprovidas de preconceito. Não adianta matricular uma 

criança com deficiência e colocá-la em uma sala de aula em que não haja a devida mediação, 

a interação com outros alunos ou ataques com atitudes e frases discriminatórias. É necessário 

construir relações que combatam esse cenário, tão recorrente na sociedade, através de 

experiências que aproximem e afetem positivamente todas as crianças. 

 

Darei início a esse diálogo a partir do conceito de “experiência”, trataremos aqui esse 

conceito com base no que nos ensina Larrosa (2002), a experiência como aquilo que nos afeta 

e não somente aquilo que acontece, mas o que nos acontece. Para que a experiência se 

concretize, requer uma relação de tempo que possibilite a reflexão sobre o que nos acontece, 

uma pausa para enxergar e ouvir mais devagar, para sentir, observar os detalhes, suspender o 

automatismo do julgamento prévio, acrítico e da opinião infundada. O sujeito da experiência é 

caracterizado pela sua receptividade ao acontecimento, sua disponibilidade de se expor, com 

toda vulnerabilidade e risco que isso pode lhe trazer. 

 

Se a experiência é aquilo que nos acontece e nos transforma, não é possível a uma 

pessoa que nada lhe toca, nem a afete, passar por ela. A experiência nos proporciona um 

conhecimento que é diferente da informação que é transitória ou mesmo do conhecimento 

científico quando este permanece restrito a dados e valores que se encerram em verdades 

universais se negando ao reconhecimento da complexidade humana e às múltiplas 

possibilidades de conceber um fenômeno. O saber da experiência se dá na relação entre o que 

se conhece e a vida. Ou seja, o saber da experiência diz respeito, também, aos modos como a 

pessoa vai adquirindo saberes no decorrer da vida, aquilo que lhe vai acontecendo ao longo da 
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vida e no modo como ela dará sentido àquilo que viveu, isto é, trata-se do sentido ou do 

não-sentido do que nos acontece (LARROSA, 2002). 

 

Dito isto, conclui-se então que a experiência é “um saber particular, subjetivo, relativo, 

contingente, pessoal” (LARROSA, 2002), portanto, ainda que ocorra o mesmo acontecimento 

com duas pessoas, ambas não terão a mesma experiência. Cada uma vai atribuir sentidos 

próprios, conforme sua sensibilidade, seus modos de estar no mundo. Diante do exposto, só 

podemos aprender com a experiência do outro, através de uma condição empática – o que não 

seria exatamente a mesma experiência, devido à particularidade de cada experiência - pois o 

saber da experiência está relacionado a uma existência, com a vida singular e concreta de cada 

ser. 

 

Podemos perceber, na nossa sociedade atual, que essa forma de conceber a experiência 

está cada vez mais difícil de acontecer, as pessoas estão cada vez menos se permitindo viver 

momentos profundos de interação – seja com o outro, com o mundo ou consigo mesmo. 

Larrosa (2002) nos diz que isso se dá por causa de três fatores que vem se ampliando nas 

sociedades contemporâneas; o primeiro é o excesso de informação. 

 

Ele deixa claro que informação não é experiência, esta serve apenas para nos deixar 

informados, mas pouco contemplativos, devido a uma necessidade permanente de sermos 

sujeitos informantes e informados, porém sem fundamentos consistentes nessas informações. 

Alguns exemplos em relação às pessoas com deficiência, podemos citar expressões como 

surdo-mudo, como se o fato de não ouvir impedisse a pessoa de ser oralizada, a oralidade 

como expressão linguística ou a língua de sinais é uma opção política da pessoa surda; ou 

ainda, considerar o cego como uma pessoa que tenha problemas de locomoção, quando este é 

capaz de transitar com autonomia pela cidade utilizando-se de outros recursos sensoriais que 

não se restringem a visão; ou mesmo considerar uma pessoas com deficiência intelectual 

como deficiente mental, como se o fato dessa pessoa ter déficit cognitivo a impedisse de 

pensar por lógicas próprias. 

 

O segundo motivo é o excesso de opinião. Como visto anteriormente, a experiência 

requer uma disponibilidade à exposição, mesmo com toda a vulnerabilidade que isso pode lhe 

trazer, isto é, requer retirar de cena julgamentos e opiniões de senso-comum. Larossa (2002) 

diz que a mídia social tem papel fundamental nesse quesito, pois une a informação com a 
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fabricação de opinião. Quando isso ocorre, o sujeito se torna fabricado e manipulado pela 

informação e opinião. 

 

Em terceiro lugar está a falta de tempo, a velocidade com o que as coisas são dadas e a 

obsessão pela novidade nos dias atuais, aspectos que se interpõem na conexão com os 

acontecimentos. Aliado a esses fatores, está o excesso de trabalho, sendo muitas vezes 

confundidos com a experiência com o trabalho. Isso se dá porque, atualmente, se usa dessa 

expressão dissociando o saber do fazer, da prática, como podemos constar em muitas 

construções curriculares. Prioriza-se, frequentemente, o trabalho técnico que precisa ser aplicado 

com eficácia e se esquece do caráter ontológico do trabalho, um trabalho que, mais do que 

aplicação de um fazer instrumental ou aplicação técnica, deveria estar implicado com o Ser. 

 

Walter Benjamin (1984) vai dizer que, com a modernidade e o avanço tecnológico, a 

sociedade ficou cada vez mais desligada da sua coletividade e, com isso, houve uma perda dos 

acontecimentos de experiências coletivas, sendo substituídos por vivências individuais – 

característica de pessoas solitárias. O autor entende a narrativa como um processo da 

coletividade que exige troca entre os sujeitos e que esta, também, está cada vez mais escassa 

na contemporaneidade, produzindo um contexto de pobreza das experiências. 

 

Com isso, Benjamin (1984) diferencia experiência de vivência de forma que a primeira 

é aquilo que é vivido e pensado, podendo a ação ser contada para o outro, compartilhada, 

tornando-a transmissíveis intergeracionalmente. É atribuído a ela um caráter de permanência, 

de ir além do tempo vivido, por isso pode ser considerada política. Já a vivência é comparada 

a uma relação pessoal, ou seja, a reação termina no momento do seu acontecimento, por isso, 

se finda na pessoa que vive o acontecido. 

 

Desse modo, ao desenvolver experiências entre as crianças nas escolas com um viés de 

construir uma concepção de respeito à diversidade, ao tratamento igualitário da diferença, 

podemos favorecer a ruptura com o olhar preconceituoso, formar pessoas capazes de pensar a 

inclusão como algo inerente à vida. Para isso, devemos ir além das práticas pedagógicas 

instrumentais, abrir espaços de tempo para momentos que fortaleçam acontecimentos de 

experiências fortes e transmissíveis. 
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Após a inserção da Educação Infantil como primeira fase da Educação Básica, 

aumentou o número de pesquisas nessa área, inclusive de profissionais e pesquisadores que 

começaram a buscar mais conhecimentos sobre as especificidades e particularidades das 

interações das crianças com o mundo que a circula e dos sentidos que elas atribuem as suas 

experiências. 

 

Segundo Benjamin (1984), a criança é um sujeito envolvido pelas questões culturais, 

sociais e históricas do seu tempo. A percepção da criança está marcada pela geração anterior, 

com as quais as crianças se confrontam, porém, ainda assim, é capaz de elaborar uma forma 

própria de se relacionar com o mundo que lhe é dado. Com isso, a criança é capaz de criar o 

seu próprio mundo cultural dentro de um mundo maior, não apenas de forma a reproduzir 

aspectos socioculturais dos adultos, mas inovando nas formas genuínas, ativas e 

interpretativas das relações sociais e culturais que recriam. 

 

Vygotsky (2000) entende que a construção do conhecimento acontece do social para o 

individual ao longo do seu desenvolvimento. Assim, a criança nasce em um mundo social e, 

através da sua interação com ele e com os outros, formam sua visão de mundo. O autor 

chamou essa concepção de sócio-interacionismo. Essa interação homem-meio se dá de forma 

dialética, uma vez que o indivíduo não só internaliza as formas culturais, mas também é capaz 

de intervir e transformá-las. 

 

Podemos, também, traçar uma diferenciação das experiências sofridas pelos adultos 

das sofridas pelas crianças. Benjamin (1984) critica os adultos por subjugarem a capacidade 

de jovens e crianças na troca das suas próprias experiências e, além disso, considera as 

experiências dos adultos, em sua maioria, desprovidas de profundidade, superficial no 

contexto capitalista. Ao contrário das crianças, que estabelecem, na repetição das 

brincadeiras, um brincar que se configura como um “fazer sempre de novo”, ao invés de 

“fazer como se”, uma transformação da experiência mais profunda em um hábito, ao contrário 

do adulto que apenas a descreve. 

 

Ou seja, a intensa repetição incessante, praticada pelas crianças, torna a experiência 

mais profundamente sentida, ocupando um lugar fundamental nesse processo. Assim, 

enquanto o adulto narra sua experiência aliviando-se dos sentimentos despertados por ela, se 
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corporificando-a para fora de si, a criança volta para o fato em si, vivendo aquilo mais uma 

vez, do início, incorporando a experiência para si. 

 

A experiência infantil é marcada pela sua complexidade e sutileza. Complexa no 

sentido de que a criança percebe a totalidade das relações em que está imersa, não de forma 

didática, de um menor para o maior ou mais simples para o mais complexo, mas em sua 

totalidade. Também é sutil, pois a criança passa pela experiência de corpo inteiro, conforme 

seus próprios sentimentos, interesses e necessidades que nem sempre estão ligados aos 

adultos ou controlados por eles. Dessa forma, podemos dizer que a experiência infantil deve 

ser pensada como um acontecimento em um corpo sensível, que aprende com o mundo a sua 

volta, através de experiências sensíveis, por intermédio de todo o seu corpo. 

 

Assumindo que a criança é capaz de construir seu próprio mundo cultural e que possui 

competência social, deve-se considerar suas capacidades e potencialidades na construção de 

suas relações. É preciso desconstruir as práticas planejadas a partir dos adultos, direcionadas 

para as crianças e pensar em práticas que permitam as considerações e participação das 

crianças, ou seja, permitir que elas assumam o papel de criadores e os adultos o papel de 

mediadores dessas experiências. 

 

Compreender a constituição das experiências infantis, ajuda a construir um olhar para 

a alteridade da infância, entendendo que as crianças atribuem um sentido diferente para as 

coisas que as circulam no mundo, é um caminho para planejar um espaço com práticas 

pedagógicas que ampliem suas experiências de vida, de ação e criação de mundo, na 

descoberta de si e do outro. 

 

Abrangendo estes conceitos, temos, nos estudos de Crochik (1998), a hipótese do 

contato, que nos possibilita analisar se o convívio entre duas pessoas com características 

distintas pode contribuir para a redução do preconceito. Partindo da premissa de que o 

preconceito é a ausência de experiência, o contato entre o preconceituoso e o seu alvo, através 

de uma experiência sensível, possibilitaria a aproximação entre diferentes ressignificando a 

percepção inicial da diferença. 

 

A hipótese do contato se apoia na tese de Horkheimer e Adorno (1985) de que, embora 

o preconceito se manifeste individualmente, ele é formado por conflitos vividos no processo 
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de socialização, portanto, o preconceito tem raízes sociais e psicodinâmicas na sua 

constituição. Deste modo, o alvo do preconceito faz parte de um imaginário do agressor, 

criado sem base na realidade concreta, mas sim a aspectos psíquicos e sociais que não estão 

diretamente relacionados com o seu alvo. 

 

Portanto, se o contato entre eles não for da ordem da experiência, tal qual defende 

Larrosa (2002) apoiado nas teorias de Walter Benjamin, esse contato pode não produzir os 

efeitos esperados, mesmo que seja planejado em condições favoráveis. Os conflitos psíquicos 

podem formar barreiras que impedem a ruptura do preconceito, pois este é uma característica 

da personalidade que não pode ser considerada independente da sociedade. 

 

Crochik (1998) aponta um estudo feito por Monteiro et al. (1999) em que há uma 

comparação das atitudes de crianças sem deficiência em relação às crianças com deficiência 

em escolas segregadas e integradas. Para surpresa dos pesquisadores, foi concluído que as 

crianças das escolas segregadas possuem um conceito de si mais próximo do aluno com 

deficiência e com uma avaliação mais positiva deles do que as crianças das escolas integradas. 

Isso mostra que o simples contato entre elas não é suficiente, é preciso estabelecer condições 

para que o contato seja potente e não meramente formal. Podemos elencar, como exemplo, as 

seguintes condições que precisam ser levadas em conta: a frequência, a diversidade, a 

duração, se é uma relação competitiva ou cooperativa, de dominação ou de igualdade, se é 

voluntária, e as áreas do contato. 

 

Algo importante de ser destacado é essa relação de dominante-dominado, que é uma 

característica da personalidade autoritária que necessita se estabelecer em uma hierarquia 

devido a sua necessidade de dominação. Esta necessidade é desenvolvida por uma sociedade 

em que a adaptação é, praticamente, sinônimo da dominação. Ou seja, se não nos adaptarmos 

aos padrões impostos na sociedade competitiva, somos ameaçados pela dominação. Somente 

transformando a competição em cooperação é possível eliminar o preconceito. Por isso, um 

dos obstáculos da hipótese de contato é o fato de que a dominação é uma característica 

intrínseca ao nosso sistema social. 

 

Monteiro (1996) mostra através dos estudos de Worchel, et al, os resultados da 

pesquisa realizada para saber os efeitos de um trabalho cooperativo ou competitivo e a sua 

contribuição sobre a diminuição do preconceito. Foi concluído que, quando houve um 
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trabalho cooperativo, ao ser realizado um novo trabalho posteriormente, este independe do 

seu sucesso ou fracasso da atividade anterior, no que se refere à alteração das relações entre os 

grupos. Diferente de quando ocorre um trabalho anterior competitivo, pois o sucesso ou o 

fracasso da atividade vai interferir na relação interpessoal. No entanto, somente a cooperação 

não garante a diminuição da violência, pois esta, quando forçada, com a finalidade de atingir 

uma meta alheia, não impede o surgimento da competição entre os indivíduos na luta pela 

sobrevivência. 

 

Crochik traz os estudos de Rofé e Weller (1981) que analisam a hipótese do contato 

em relação à ameaça que é sentida pelo preconceituoso em relação ao seu alvo. Podemos dar 

como exemplo a insegurança que algumas professoras sentem quando recebem em sua turma 

uma criança com deficiência. Esta presença a faz sentir-se ameaçada quanto a sua 

competência, pois desafiará o seu trabalho frente a toda escola e a família daquela criança. O 

contato entre elas pode reduzir o preconceito se essa ameaça for dissipada através de apoios e 

formação continuada. 

 

Outra questão importante referente à hipótese de contato é se as condições adequadas 

devem fazer referência ao contexto social alargado ou à situação limitada. Apesar de haver 

divergência nas opiniões dos pesquisadores, pode-se afirmar que deve ser feito em ambos os 

níveis, porém, lembrando que a violência é fruto de fatores sociais e políticos, portanto, 

somente uma transformação social pode eliminá-la. 

 

Nos estudos de Monteiro et al. (1999) vemos que a expectativa das mães das crianças 

sem deficiência sobre o ensino inclusivo não se dá pela perspectiva de que a criança com 

deficiência traga algo de si mesma que se apresente como um ganho para a outra. As crenças 

relatadas pelas mães de expectativas para seus filhos são: 

 

 

 
1 – aumentam a sua autoestima ao se compararem com a criança portadora 

de deficiência; 2- diversificam precocemente o contato com as pessoas 

diferenciadas; 3-alargam as suas competências, a partir do apoio, da ajuda e 

proteção; 4- aprendem o respeito pela diferença. (CROCHIK, 1998, p.53) 
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Ou seja, podemos constatar as marcas do individualismo social, característica de 

sociedades capitalistas, associadas ao capacitismo, já que as crianças com deficiência não são 

vistas como alguém que tem algo para ensinar, além de desenvolverem habilidades que 

marcam sua diferença. Nas expectativas dessas mães estão manifestos os interesses de ganhos 

próprios para seus filhos. 

 

Adorno (1995) diz que se houvesse identificação por parte do preconceituoso com a 

sua vítima, ambos não existiriam. O conceito de identificação promoveria o princípio da 

hipótese da atração pessoal, através da qual a semelhança humana permite o destaque da sua 

diversidade. Porém, essa identificação é muito difícil em uma sociedade pautada na 

valorização da força, onde a competição se torna inerente à adaptação para a sobrevivência. 

 

A hipótese de contato aliada à experiência permitiria que o preconceituoso refletisse 

sobre essa necessidade de ser mais forte que o outro, pensar sobre a sua própria fragilidade, 

que o leva a uma posição reativa, de violência, frente a uma diferença que lhe parece 

ameaçadora. O contato com pessoas com deficiências levaria o preconceituoso a 

problematizar sobre essa necessidade de sobrevivência que decorre da necessidade de ser 

melhor que os outros, tornando-o mais humano (CROCHIK, 1998). Além disso, esse contato 

pode fortalecer o entendimento de que os limites fazem parte da natureza humana – uma 

marca da humanidade que é visível nos indivíduos, mas que precisa ser compreendida e 

assumida por todos, através de um trabalho coletivo. 

 

 

 
3. 2. DESENVOLVENDO UM AMBIENTE INCLUSIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 

No Brasil, após a implementação das leis que asseguram o direito à educação das 

crianças com necessidades educacionais específicas, as escolas parecem encarar esse processo 

apenas como acesso às escolas regulares. Essa proposição se fundamenta quando vemos 

professores e outros profissionais referirem-se a “essas crianças” como “alunos da inclusão”, 

o que vai de encontro à proposta da educação inclusiva, uma vez que a questão permanece na 

criança e não no ambiente escolar como um todo. Afinal quem são “essas” crianças? Por que 

não nos referimos às crianças como um todo? Porque os consideramos como alunos da 
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inclusão? Será que ao designá-los dessa forma não estaríamos reafirmando suas condições de 

excluídos? 

 

O que queremos dizer é que para uma escola ser inclusiva não basta ter acessibilidade 

apenas ao ingresso na escola, é preciso que a instituição assuma para si os princípios do 

paradigma da inclusão, criando práticas de acessibilidade e permanência para todos. As 

crianças com deficiência devem servir de impulso para reflexões de toda equipe da escola 

sobre os padrões de práticas engessadas que não contemplam ninguém. Os prédios escolares 

áridos em suas estruturas de concreto armado são muito pouco agradáveis e convidativos à 

circulação e em boa parte deles inacessíveis a cadeirantes e pessoas com problemas de 

mobilidade, as salas de aulas agrupadas por faixas etárias e seriação fixa, não facilitam trocas 

de conhecimentos e diversidade de experiências, além de uma organização física que impõe 

aos corpos a imobilidade aprisionada às carteiras. A proposta da inclusão deveria ser uma 

oportunidade da escola aprender com “essas crianças da inclusão” a fazer diferente e produzir 

diferença numa educação que há muito tempo reproduz padrões hegemônicos do mesmo. 

 

O ambiente inclusivo na Educação Infantil deve se preocupar com as necessidades de 

cada aluno e as acolher. Não é apenas estar presente, mas exercer um trabalho em conjunto 

enlaçado pela confiança, pelo cuidado e pela reflexão. Esse conceito tira o foco de que a 

inclusão é apenas para e das crianças com deficiência e passa a considerar, também, os 

professores, todos os alunos e outros profissionais que trabalham dentro da escola e 

participam do processo educacional escolar. 

 

Através da Sociologia da Infância, temos a concepção de que a criança é um ser social 

e protagonista do seu próprio processo educativo, que produz cultura e é criativa a partir das 

experiências de uma infância heterogênea. Tal concepção nos traz a importância da 

participação das crianças no seu próprio planejamento educacional, de modo que se deve 

considerar sua capacidade de agir diante de situações, apontando resoluções de problemas, 

criando situações de aprendizagem, problematizando questões de acessibilidade, etc., de uma 

maneira diferente da do adulto, justamente porque elas estão em outro lugar. Com isso, vemos 

a necessidade das escolas romperem com a concepção adultocêntrica na Educação Infantil. 

 

Defendemos o princípio de que, através das experiências de convívio das crianças com 

e sem deficiência junto a um trabalho em equipe dos profissionais da escola, podemos ter um 
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ambiente inclusivo capaz de realizar um papel transformador nas relações, resultando em um 

aprendizado da valorização e respeito às diferenças e no combate ao preconceito e a 

discriminação. A escola é produtora de subjetividades, influencia formas de sentir e pensar 

que muitas vezes, permanecem ao longo de toda a vida. Portanto, quando a criança está em 

um ambiente que reproduz o preconceito, pode consolidar barreiras nas relações que serão 

reproduzidas na vida adulta. Essa desconstrução vai depender de um trabalho coletivo de 

tomada de consciência e reflexão. 

 

É preciso mudar a cultura institucional que naturaliza discursos que reforçam a 

incapacidade de trabalhar com “aqueles que não fomos preparados para saber como fazer”. É 

preciso sim, dar apoio ao professor e mostrar-lhe caminhos para a transformação dessas 

relações de estranheza com uma diferença que foge ao esperado. É comum ouvirmos frases 

como “é assim mesmo” ou “não tem jeito” às situações que incomodam e permanecer 

imobilizado. 

 

Discursos como estes produzem em seus enunciados barreiras para as mudanças, 

surgindo como uma resposta de defesa à sensação de ameaça - que decorre, provavelmente, 

do medo de se expor. Tal defesa é uma forma de exclusão proveniente do preconceito que, por 

ser uma defesa psicológica, constrói atitudes de negação ao outro, dificilmente superadas. 

Mudar essa cultura depende da responsabilidade e do compromisso daqueles que se dedicam 

aos estudos no campo da educação, promover uma formação de professores aberta para 

acolher a diversidade, ciente das dificuldades e limites de cada criança, comprometida com a 

construção de um projeto pedagógico que evidencie as potencialidades de um coletivo onde 

todos se reconheçam como participantes ativos de um projeto comum a todos e todas. 

 

 

 
3.3. ESCOLARIZAÇÃO E APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS COM SÍNDROME 

DE RETT 

 

 

 
A aprendizagem é uma condição inerente ao ser humano, porém não é um processo 

homogêneo. Aprender envolve um espectro amplo e complexo de aspectos - cognitivos, 
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linguísticos, sociais e afetivos, enfim, aspectos biológicos e ambientais – que vão influenciar 

os modos pelos quais as diferentes pessoas aprendem. 

 

Em relação às crianças com Síndrome de Rett, apesar de todas as limitações 

decorrentes da síndrome, já foi constatado pelas teorias sócio históricas do desenvolvimento e 

de comprovações empíricas da neurociência sobre a plasticidade cerebral, que a inteligência é 

algo dinâmico. Os relatos de trabalhos de pesquisa e observações através de estudos 

realizados com crianças com Síndrome de Rett, comprovam que essas crianças compreendem 

muito mais do que ela consegue expressar em linguagem. Isso, mais uma vez, me leva a 

refletir sobre como elas são subjugadas e estigmatizadas como incapazes de aprender, que o 

seu aprendizado está ligado majoritariamente à área clínica, negando-lhes acesso ao ambiente 

pedagógico. 

 

Em 1966, quando houve a descrição da síndrome de Rett, constatou-se que se tratava 

de um transtorno do desenvolvimento bioneurológico causado por mutações genéticas que 

comprometem o sistema motor global. Pessoas com essa síndrome apresentam inabilidade de 

movimentação voluntária ou de motilidade orgânica, comprometendo o uso prático das mãos 

e da marcha, o que acarreta numa grande dificuldade para a realização de tarefas que exijam 

recordar padrões ou sequências de movimento. Além desses comprometimentos, as desordens 

na motilidade gastrointestinal colocam essas pessoas em constante estado de irritabilidade e 

desconforto. 

 

Ainda, a maioria das crianças com SR apresentam comprometimentos na aquisição da 

fala. São raras aquelas que apresentam algum resquício de fala e, mesmo quando apresentam, 

essas expressões têm um repertório muito pouco significativo. Razão pela qual a atenção 

precisa estar voltada para as possibilidades comunicativas do olhar das crianças nessa 

condição. Estudos comprovaram que há sim uma intenção de comunicação, portanto, em um 

trabalho pedagógico deve-se estabelecer meios de comunicação alternativos com elas. 

 

A despeito das dificuldades aqui apresentadas, observações registradas e relatadas por 

quem convive e trabalha com crianças com SR, ratificam a hipótese que defendemos nesse 

trabalho, ou seja, essas crianças compreendem muito mais do que podemos supor e daquilo 

que conseguem expressar sobre suas compreensões comunicativas. Isso significa que 

devemos supor que elas estão nos entendendo. Nesse sentido, o que pretendo apresentar a 



43  

seguir é a possibilidade de construção de um trabalho pedagógico com crianças com a 

Síndrome de Rett no contexto escolar. 

 

Uma vez que o olhar é um meio significativo de estabelecer contato com essas 

crianças, como educadores, devemos explorar essa forma de comunicação alternativa. Como 

exemplo, podemos citar o sistema Sim/Não como um meio de expressão de concordância ou 

discordância através do olhar, é importante que ambas as representações tenham a mesma cor 

e tamanho para que não haja uma interpretação errônea. Outro exemplo, é o uso de fotografias 

das atividades, dos ambientes escolares e dos objetos concretos que se apresentam de maneira 

eficaz para desenvolver a expressão de vontade da criança. Essa abordagem pedagógica 

apresenta mais sucesso quando apresentada apenas duas opções, a terceira geralmente 

desestrutura a atenção da criança com Rett. 

 

Os estímulos que devem ser feitos para propiciar a aprendizagem das crianças com 

Síndrome de Rett não são diferentes dos que são estipulados para as crianças sem deficiência, 

é claro que o tempo de resposta será diferente, porém, os estímulos podem ser considerados 

os mesmos, como brinquedos e brincadeiras, livros e músicas. Atrelado a isso, deve-se 

estabelecer um ambiente inclusivo, acolhedor, emocionalmente seguro, a fim de desenvolver 

suas potencialidades, desejos e necessidades através de um planejamento educacional 

individualizado. 

 

É importante que as explicações e atividades sejam significativas para ela, de forma 

que envolva suas emoções e sentidos. Além disso, devem ser feitas de forma simples, 

respeitando o seu limite de fazer uma coisa de cada vez. Santos (2013) nos explica como as 

orientações muito complexas podem prejudicar o processo de aprendizagem, pois ouvir, 

entender a ordem e fazer o que se pede são três coisas diferentes. 

 

Assim, é preciso planejar uma maneira em que ela faça sem ter que pensar no como e, 

para isso, as motivações emocionais se apresentam como o melhor caminho que as levem a 

agir, de tal modo, que o que se pretende ensinar, deva estar nessa experiência e não na 

compreensão do que e como deve ser feito (SANTOS, 2013). 

 

Lewis e Wilson (1999) apontam três implicações que devem ser relevantes para que se 

possibilite a aprendizagem das crianças com Síndrome de Rett, sendo eles: atitudes e valores, 



44  

currículo e estratégias específicas. Primeiro, podemos apontar para a concepção de inclusão 

que o professor carrega nas suas atitudes e valores. Ele precisa romper com a ideia de que a 

educação é uma via de mão única, onde o professor deposita conhecimento em cima da 

criança sem considerar suas especificidades; é preciso que ele enxergue para além das 

dificuldades, enxergue a troca através da relação que se cria no processo de ensino-

aprendizagem. 

 

Os professores precisam tomar atitudes conscientes que afetarão as crianças 

diretamente com seus valores e estes dependerão do seu progresso na aprendizagem, portanto, 

para isso ser positivo, é preciso que se desenvolva uma relação de confiança, respeito e 

autonomia, reconhecendo que as crianças podem dar contribuições válidas para seu momento 

de aprendizagem. As escolas também precisam desenvolver atitudes consistentes para o 

desenvolvimento dessas crianças, deve preservar valores que sustentem uma equipe 

pedagógica que desenvolva um trabalho em conjunto a fim de atender as necessidades de 

todas as crianças, garantindo uma educação de qualidade. Isto está ligado diretamente com a 

segunda implicação – o currículo (LEWIS; WILSON, 1999). 

 

A maior parte dos currículos não são pensados de modo a contemplar as crianças com 

necessidades específicas, isso gera um trabalho pedagógico excludente, onde a aprendizagem 

dessas crianças fica à margem do processo educacional da escola. A estrutura escolar deve ser 

pautada na inclusão, para isso, é preciso construir um currículo que contemple as necessidades 

de todas as crianças. Assim, constrói-se também o sentimento de pertencimento estimulado 

pelo tratamento igualitário, porém, equitativo, que refletirá nas relações estabelecidas na 

escola. Toda a equipe escolar deve estar em consonância com esse currículo, desenvolvendo 

atividades e possibilidades que contemplem as habilidades e potencialidades das crianças com 

deficiência, tirando o foco dos déficits. 

 

A terceira implicação se refere às estratégias específicas que, na prática, devem estar 

pautadas em atender as necessidades emocionais, sociais e intelectuais e oferecer caminhos 

possíveis para eliminar as barreiras de aprendizagem. A avaliação, por exemplo, deve ser feita 

através da constante observação, para perceber as evidências do seu progresso; a comunicação 

deve ter como suporte objetos, figuras, fotos, símbolos, expressão facial, gestos ou sinais para 

apoiar a sua compreensão, e a disponibilidade de escolha pela sua preferência deve contar 

com suas referências, ou seja, é importante trazer coisas que sejam familiares para ela; a 
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rotina pode ser ministrada através de imagens e/ou fotos de ambientes, pessoas e atividades, 

que ajudarão no entendimento do que acontecerá em seguida, através do reconhecimento 

visual, ao invés da simples lembrança dos fatos. (LEWIS.; WILSON., 1999). A escola como 

um todo deve articular esses três pontos de maneira muito concisa. 

 

Já destacamos a importância de se estabelecer um trabalho em conjunto com a equipe 

pedagógica, para isso, defendemos o ensino colaborativo – coensino – que podemos definir 

como: 

 
[...] um dos modelos de prestação de serviço de apoio no qual um professor 

comum e um professor especializado dividem a responsabilidade de 

planejar, instruir e avaliar o ensino dado a um grupo heterogêneo de 

estudantes... (MENDES; VILARONGA; ZERBATO, 2018, p 45-46). 

 

 

 

 

 

3.4 O COENSINO COMO ALTERNATIVA PARA UMA ESCOLA INCLUSIVA 

 

 

 

Tendo como base a legislação que nos assegura que o Atendimento Educacional 

Especializado dos alunos público alvo da Educação Especial, não necessariamente, deve ser 

feito na sala de recursos, como consta na Resolução n°4/2009, do MEC/CNE (BRASIL, 

2009) em que apresenta as diretrizes para este atendimento, conforme estabelecido no artigo 

5º: 

 

 

 
O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da 

própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da 

escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser 

realizado, também, em centro de Atendimento Educacional Especializado 

da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria de 

Educação ou órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos 

Municípios. (BRASIL, 2009). 

 

 

 

Sendo assim, o coensino pode ser um meio de realizar, nas salas de aulas regulares, 

uma educação que contemple todas as necessidades das crianças, incluindo o professor 
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especializado. Ele consiste em uma articulação entre o professor da sala de aula comum e o 

professor que atua no Atendimento Educacional Especializado ao se responsabilizar e 

compartilhar o planejamento, execução e avaliação da turma como um todo. 

 

Essa articulação, no entanto, deve se dar de maneira que ambos participem plenamente 

do processo de ensino. O educador geral se mantém responsável pelo conteúdo a ser ensinado, 

enquanto o educador especialista é responsável por achar maneiras de facilitar a 

aprendizagem. Ambos trabalham com todas as crianças da turma, não se deve encarar como 

se houvesse uma repartição em que o professor especialista se dedica apenas às crianças com 

deficiência, ou como um “ajudante” que realiza suas tarefas no canto da sala. Para isso, deve 

haver reconhecimento de ambas as partes sobre o papel de cada professor nesse processo, uma 

equidade, sem hierarquias dentro dessa relação, porque ambos possuem o poder de tomar 

decisões desde que em consenso. 

 

No Brasil, como já vimos anteriormente, há um arsenal legal sustentável para realizar 

tal ensino, porém, o que falta é o comprometimento com essa perspectiva. Não é possível, 

ainda, ver grandes mudanças na estrutura da escola tradicional, tanto no que se refere ao seu 

ambiente físico quanto no que se refere a sua estrutura humana e profissional. É preciso 

pensar desde a formação inicial dos professores até a continuada, porque há um avanço nas 

concepções, mas não no fazer. Isso pode ser reflexo de que esta nova forma de enxergar a 

Educação implica na ação de todos os professores de ensino, não só do AEE. 

 

Não se pode esperar que os cursos de formação sejam suficientes para favorecer todos 

os conhecimentos necessários para capacitar um professor a dar uma aula de qualidade para 

todos os alunos, esses cursos devem fortalecer as bases desses princípios, porém a formação 

não se encerra com um diploma, ela precisa ser permanente. É por isso que o ensino 

colaborativo se torna uma possibilidade eficiente para atender uma escolarização de qualidade 

para os alunos. A colaboração entre professores para realizar este trabalho potencializa 

aprendizagens, pois une as diferentes experiências, favorecendo uma interdependência em que 

ambos assumem responsabilidades educacionais e desenvolvem ações criativas para resolução 

de problemas que vão surgindo no cotidiano da escola. 
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4. CAPÍTULO III: PARA NÃO CONCLUIR: ESCUTAS QUE NOS AJUDAM A 

PENSAR 

 

 
 

Finalizo este trabalho monográfico, porém sem encerrar essas discussões, posto que 

necessitam de permanentes debates com base em referenciais teóricos que contribuam para a 

defesa de um projeto de sociedade mais ético. 

 

Como forma de dar sustentação empírica ao estudo, construímos um questionário 

direcionado para os responsáveis de crianças com Síndrome de Rett e outro direcionado para 

os professores. Com o propósito de ouvir experiências que envolvam a inclusão das crianças 

com Rett em ambiente escolar, os questionários foram publicados em um grupo de apoio às 

famílias e compartilhados a partir dos membros do referido grupo. 

 

Aos professores foi perguntado: “Qual a sua formação?”; “Você é professor regente ou 

de apoio?”; “Atua em qual série ou ciclo escolar?”; “Tem ou já teve alunos com deficiência 

em sua classe?”; “Caso a resposta tenha sido afirmativa, quais as dificuldades enfrentadas?”; 

“Teve apoios? Quais?”; “Você conhece a Síndrome de Rett?”; “Se afirmativo, você acha 

possível trabalhar com crianças com Síndrome de Rett incluídas em salas regulares?”; “Já 

teve aluno ou aluna com Síndrome de Rett na sua classe?”; “Se afirmativo, como foi essa 

experiência?”; “Quais os apoios necessários para o acompanhamento educacional inclusivo 

das crianças com Síndrome de Rett?”. 

 

Aos responsáveis foi perguntado: “Seu/sua filho (a) frequenta a escola atualmente? ”; 

”Se sim, em escola regular ou especial? ”; “Se escola especial, por que escolheu essa 

modalidade? ”; “Caso seja em escola regular, como você qualificaria essa inclusão? ”; “Quais 

as principais mudanças que você percebeu com a inclusão do seu/sua filho (a) na escola? ”; 

“Caso seu/sua filho (a) já tenha frequentado e não esteja mais, por que saiu da escola 

regular?” 

 

No questionário dos professores conseguimos recolher 12 respostas (anexo). Todas as 

respondentes eram mulheres e a maioria pedagoga formada, três são psicopedagogas, uma é 

formada em Educação Física e uma possui a formação de curso Normal. A maioria, nesse 

momento, atua como professora regente, mas também obtive a resposta de uma professora de 
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apoio, uma professora no Atendimento Educacional Especializado, uma orientadora 

educacional, uma secretária e uma aposentada. A série ou ciclo escolar que atuam varia da 

Educação Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental I, sendo a maior parte atuante no 

primeiro ciclo do Ensino Fundamental e duas não estão atuando no momento. Todas relataram 

ter ou já ter tido a presença de crianças com deficiência em sua sala de aula e sete marcaram 

que conhecem a Síndrome de Rett. Porém, nenhuma relatou ter a experiência de tê-las em sua 

classe. Cinco, dessas sete, disseram que acham possível incluí-las em salas de aula regulares. 

Com esses dados iniciais vemos como é difícil encontrar professores que atuaram em salas de 

aula com crianças com síndrome de Rett, o que evidencia a sua escassa presença nesses 

ambientes. 

 

Sobre as dificuldades enfrentadas pelos professores quando têm uma criança com 

deficiência em sua sala, a principal dificuldade relatada foi a falta de preparo da instituição e 

do próprio professor. Ou seja, não há uma fiscalização das leis e suas garantias de inclusão, 

assim, podemos comprovar a necessidade de uma formação continuada e de recursos que a 

instituição precisa ter para que esses alunos sejam recebidos e acolhidos de forma 

verdadeiramente inclusiva. 

 

Entretanto, sete das doze professoras entrevistadas relataram ter recebido apoio que 

surgiu de diferentes lugares, como da equipe de psicólogos e psicopedagogos da escola, da 

equipe como um todo, professora do AEE, equipe de liderança, orientadora educacional e 

pedagógica, estagiária e professora de anos anteriores. É muito importante que os diversos 

profissionais que estarão com esses alunos mantenham um diálogo entre si para que suas 

condutas sejam complementares em prol do desenvolvimento da criança. 

 

Sobre os apoios necessários para o acompanhamento inclusivo de crianças com Rett, 

tivemos respostas muito pertinentes às especificidades da síndrome, como a formação de uma 

equipe multidisciplinar, ter conhecimento e contato com os outros profissionais que atendem 

aquela criança, materiais especializados, apoio familiar, formação continuada, etc. Esses 

apoios são fundamentais para um bom desenvolvimento da criança que gradativamente vai 

descobrindo o mundo que a cerca e suas possibilidades de aprendizagem. Esses apoios não só 

dizem respeito às crianças com deficiência, mas abrange também aquelas que não têm 

deficiência, uma vez que a escola inclusiva é para todos. No entanto, houve uma resposta em 

especial que me intrigou bastante a qual dizia: 
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Sou também mãe de criança com Rett e sempre preferi a frequência na 

Escola de Ensino Especial. Salas com material adequado e professores 

exclusivos e com formação para o atendimento de PCD. Atendimento 

multidisciplinar, baseado na capacidade de aprendizagem da criança. Como 

professora, afirmo este tipo de ação exclusivamente voltada para o aluno e 

suas necessidades específicas. Acho que não vale a pena em nome de um 

"relacionamento social" sacrificar as intervenções necessárias a cada 

criança, pois elas não são possíveis de ser realizadas em turma 

inclusiva.(RESPOSTA OBTIDA NESTE TRABALHO). 

 

 

 

No depoimento acima, a professora e mãe defende a Escola Especial e acredita que 

não é possível um ambiente inclusivo. Considerando o que ela traz de benefício da escola que 

prioriza, é exatamente aquilo que defendemos ter junto na escola regular, com todas as 

crianças e suas diversidades, sendo este um ambiente verdadeiramente inclusivo. A defesa 

feita por essa mãe é de um ambiente segregado, onde a criança com deficiência só poderá ter 

contato com outras crianças, também, com deficiência, limitando sua capacidade de 

aprendizagem a partir daquilo que é diferente de si. 

 

Relembro Vygotsky que propõe que o desenvolvimento cognitivo se dá por meio da 

interação social, em que, no mínimo, duas pessoas estão envolvidas ativamente, trocando 

experiência e ideias, gerando novas experiências e conhecimentos. Essa interação enriquece 

quando há diversidade entre as duas partes, o que é mais difícil em uma Escola de Ensino 

Especial. No âmbito da inclusão, não há renúncia de uma intervenção para valorizar a 

interação social, é justamente a interação social que vai potencializar o desenvolvimento 

delas. 

 

No questionário direcionado aos responsáveis tivemos 16 respostas no total, doze 

responderam que seus filhos estão frequentando a escola atualmente e quatro não estão. Todas 

estão matriculadas em Escola Regular, exceto por uma que optou por Escola Especial, 

justificando como “necessidade” e não está frequentando no momento. Sobre a qualificação 

da inclusão em escolas regulares, nove pessoas se mostraram satisfeitas, escolhendo como 

excelente e boa. Quem expressou insatisfação com a inclusão, apresentou como motivos a 

dificuldade da equipe na adaptação, o baixo conhecimento dos professores e, devido ao 

isolamento social proveniente da pandemia do covid-19, um responsável relatou que sua filha 

não está tão participativa nas aulas online, devido a maior dificuldade de inclusão, porém ela 
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possui uma aula por semana com uma professora para passar o conteúdo de forma mais 

lúdica. Confirmamos aqui que as mesmas dificuldades que os professores apresentaram em 

seu questionário são, também, as dificuldades sentidas pelos responsáveis. 

 

Quando perguntado sobre as mudanças perceptíveis em seus filhos com a inclusão 

escolar, as respostas foram todas muito positivas e apresentaram: melhoria na expressão, na 

socialização, no contato visual, na atenção e observação dos locais e pessoas que estão a sua 

volta, no seu bem estar; a criança está mais alegre, não apresenta mais dificuldades com 

rotinas de grupo, acompanha as leituras e possui uma vida social melhor. Essas mudanças são 

frutos de um desenvolvimento que é trabalhado por meio da interação social que as crianças 

possuem com as outras. Elas passam por estímulos diários que aquelas que não frequentam 

uma escola ou estão matriculadas em Escola Especial não possuem. 

 

A diversidade é um importante elemento para o desenvolvimento pleno da criança, 

pois ela encontra seres humanos parecidos com ela que precisarão encontrar um caminho para 

a sua comunicação. Além disso, observar outras pessoas fazendo a mesma coisa que você de 

forma diferente atrai a atenção para que se conheçam novas maneiras, assim, pequenas coisas 

do dia a dia que poderiam passar despercebidos, aparecem como um grande estímulo para o 

desenvolvimento das crianças com deficiência. 

 

As crianças que já frequentaram a escola regular relataram que os motivos de terem 

saído foram decorrentes da pandemia; encontrou mais apoio na escola especial; foi dispensada 

porque não poderia frequentar o ensino médio e, também, por motivos de saúde. Infelizmente, 

a pandemia do covid-19 foi algo que, de fato, afastou muitas crianças das escolas, porém, 

ressalto, nessas respostas, os outros motivos. Quando um responsável relata que migrou para a 

Escola Especial porque na regular não teve apoio suficiente, ele denuncia uma fragilidade na 

garantia dos direitos das crianças com deficiência que deve ser contestada e cobrada. 

 

Podemos constatar, também, o descumprimento do direito de educação quando a 

criança com deficiência é “dispensada” da escola, pois não poderia cursar o Ensino Médio, o 

que vai de encontro à regulamentação que garante a transversalidade da educação inclusiva 

desde a educação infantil até o ensino superior, como visto anteriormente no artigo 2º das 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 

2/2001 (BRASIL, 2001). Esse mecanismo e os outros apresentados neste trabalho são como 
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armas que devemos combater as negligências dos direitos que pessoas com deficiência 

encaram todos os dias, proveniente do capacitismo que cega a sociedade para suas 

potencialidades e capacidades de aprendizagem e desenvolvimento. 

 

Com todo o material empírico e teórico, aqui apresentado, podemos concluir que as 

pessoas com deficiência possuem direitos a uma educação plena e voltada para a sua inclusão 

social, com suas necessidades específicas incluídas a um sistema que deve assegurar o seu 

pleno desenvolvimento com as adaptações necessárias e apoios disponíveis. Entretanto, assim 

como o racismo, o machismo, a misoginia e a homofobia presentes na sociedade, vimos que o 

capacitismo é mais uma forma de discriminação contra um grupo social específico: as pessoas 

com deficiência. Sendo este um obstáculo grande para o cumprimento das devidas leis 

direcionadas a pessoa com deficiência, pois está presente inclusive dentro de suas casas, com 

pessoas que respondem por elas. 

 

Na nossa pesquisa, a maior parte dos responsáveis relatou que seus filhos com 

Síndrome de Rett estão na escola regular, porém, sabemos que há uma parcela que ainda não 

está, por motivos como: saúde, falta de apoio, capacitismo, entre outros. Sabemos que essa 

Síndrome apresenta muitas barreiras na comunicação, no entanto, como relatei no prólogo 

deste trabalho, através de minha experiência com a Malu, é possível encontrar meios 

alternativos para estabelecer contato com as crianças com Rett. Nos depoimentos dos 

responsáveis, muitos relataram que a interação social desenvolvida na escola ajudou 

consideravelmente na comunicação com seus filhos, na atenção que eles sustentam ao que se 

passa ao seu redor. 

 

Essa pesquisa pretendeu mostrar que a intervenção escolar só será de fato efetiva se 

estivermos comprometidos em combater o preconceito que prende crianças como Malu em 

suas casas. Crianças que ainda são mantidas restritas a sua família e ao espaço da sala de suas 

casas, como único meio de sociabilidade. Todas as crianças possuem o direito de ter uma vida 

plena, com ambientes que estejam preparados para recebê-las, espaços que sejam 

convidativos para todas as crianças e adultos com deficiência, fortalecendo o seu direito de 

existir e de ser respeitada nessa condição de existência, seja lá qual for. 

 

Quanto às escolas, que cumpram com seu papel de formar cidadãos capazes de 

construir uma sociedade mais justa com equidade, enxergando as potencialidades de cada 
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indivíduo e suas capacidades de aprender. Malu e qualquer criança merece ter suas vozes 

escutadas e seus direitos respeitados, por isso, devemos conscientizar a população de que 

pessoas com deficiência também são cidadãos dignos de terem uma vida livre das amarras dos 

preconceitos. 
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ANEXO I - FORMULÁRIO E RESPOSTAS DOS PROFESSORES 
 

 

 
 

Qual a sua 
formação? 

Você é professor 
regente ou de 

apoio? 

Atua em qual 
série ou ciclo 

escolar? 

Tem ou já teve 
alunos com 

deficiência em 
sua classe? 

Caso a resposta 
anterior tenha 

sido afirmativa, 
quais as 

dificuldades 
enfrentadas? 

Teve apoio? 
Quais? 

Pedagoga Secretária Não estou 
trabalhando no 

momento. 

Sim A falta de 
preparação da 

instituição. 

Não. 

Professora de 
Educação Física 

Regente Ensino 
Fundamental 1 

anos iniciais 

Sim Na maioria dos 
casos é falta de 

rotina, dificuldade 
de sociabilização 
com os outros e 
principalmente a 

falta de apoio 
familiar nas 

atividades de 
casa. 

Tenho apoio da 
equipe de 

psicólogos e 
psicopedagogos 

da escola. 

Ensino Superior 
Pedagogia, pós 

graduação em Ed 
Especial e 

neuropsicopedago 
gia. 

Orientadora 
Educacional 

Ciclo I Sim Muitas vezes, 
buscamos 
maiores 

orientações sobre 
a deficiência e 

assim, 
conquistarmos o 

pleno 
desenvolvimento 

do aluno. 

Sempre tive apoio 
da minha Equipe. 

Psicopedagoga AEE Todos os anos Sim Na época pouco 
conhecimento e 
falta de apoio 

material e humano 

Não 

Pós-graduação 
latu sensu 
incompleto 

Regente Segundo Sim O aluno está 
frequentando de 

forma on-line 

A professora 
especialista em 

educação especial 
o acompanha 

Pedagógica Apoio API Sim  Equipe de 
Liderança. 

Orientadora 
educacional e 
pedagógica. 

Família. 
Estagiária. 

Pedagogia e Artes 
Visuais e Pós 
graduação em 

Psicopedagogia e 
Neuropsicopedag 

ogia 

Regente Educação Infantil Sim Falta de suporte 
especializado 

vindo da 
Secretaria da 

Educação para 
saber como agir 

em sala. 

Professoras dos 
alunos dos anos 

anteriores 
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Psicopedagoga Regente Infantil I Sim Como colocar em 
prática o conteúdo 
previsto conforme 
a necessidade e 
dificuldade do 

aluno 

Teve anos que 
não tive apoio 

nenhum, apenas 
cobrança para 

enviar 
periodicamente 

relatórios que não 
resultaram nem 

ao menos em 
devolutiva. Mas 

teve também 
outros anos que 

tive apoio da 
orientadora 
pedagógica, 

professora da sala 
de recurso e 

temas trabalhados 
em HTC. 

Curso de 
formação de 

professores nível 
médio, estudante 

de Pedagogia. 

Regente 5º ano Sim Tive um aluno 
TEA, Um surdo, 

um com 
deficiências 

múltiplas e um 
Down. A maior 

dificuldade 
encontrada foi 

com o surdo, pois 
eu não sabia 

como me 
comunicar. 

Havia estagiários 
para 

acompanhamento, 
entretanto não 

eram 
especializados. 

Psicopedagoga Aposentada Aposentada Sim Muitas pois nem 
sempre tinha 

laudo, estagiário 
na sala, 

conhecimento da 
doença 

Pediatra da minha 
filha na época, 
colegas que já 
tiveram alunos 

com necessidade. 

Pedagogia e pós 
graduação. 

Regente Alfabetização de 
adultos. 

Alfabetização de 
crianças (primeiro 

ciclo). 

Sim São muitas, entre 
elas a falta de 
preparo para o 

ensino, ambiente 
inadequado que 
não propicia a 
realização de 

estímulos 
necessários a 
cada tipo de 
deficiência. 

Não. Somente 
algumas 

orientações de 
início 

Pedagoga Regente Educação infantil Sim O saber trabalhar 
visto que a 

formação não me 
deu subsídios 

para uma 
educação 
inclusiva. 

Não, fui orientada 
apenas uma vez 

por duas pessoas 
da educação 

especial. 
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Você 
conhece a 
Síndrome 
de Rett? 

Se afirmativo, 
você acha 
possível 

trabalhar com 
crianças com 
Síndrome de 
Rett incluídas 

em salas 
regulares? 

Já teve 
criança 

com 
Síndrome 
de Rett na 

sua classe? 

Se afirmativo, 
como foi essa 
experiência? 

Quais apoios necessários para o acompanhamento educacional 
inclusivo das crianças com Síndrome de Rett? 

Sim Não Não Não tive. Portanto as leis são claras e avançadas, mas devemos ter um 
olhar crítico acerca da inclusão. A Síndrome de Rett, faz parte 
de uma deficiência muito rara e a maioria dos profissionais da 

educação (inclusive os especialistas em inclusão), não a 
conhece, não possuem recursos especializados para trabalhar 

com as meninas Rett na educação. A educação e direito e dever 
do Estado e da família. (De acordo com Velloso, 2007, e Gisele 
1999), E assim vai se processando o desenvolvimento cognitivo 
da criança. Ela descobre gradativamente o mundo que a cerca 

os conceitos, suas possibilidades de aprendizagem. O 
desenvolvimento da criança SR começa pelo que a criança 

enxergar, os olhos são o início da caminhada, a visão oferece 
grande possibilidades para a inclusão das meninas SR, a várias 

possibilidades, e maneiras que corroboram para que os 
educadores interessados em inserir e incluir as meninas SR. No 

ambiente escolar, basta querer buscar novas ferramentas, 
possibilidades metodologias que vão nos auxiliar, pois vivemos 
na era digital devemos usar essas ferramentas há nossa favor, 

estimular o seu conhecimento, e buscar o novo. 

Sim Sim Não  Um cuidador para acompanhar o tempo todo. 

Sim Sim Não  Equipe Multidisciplinar, conversas com os especialistas das 
alunas. 

Sim Sim Não  Apoio pedagógico tanto de materiais, recursos humanos. 

Não  Não   

Sim Sim Não  Psicopedagogo como apoio. Estagiário. Equipe de Liderança. 
Orientadora educacional e pedagógica. Família. Contato a 

escola com os especialistas externos. 

Não  Não   

Não  Não   

Não  Não   

Não  Não  Fono, neurologista, 

Sim Não Não  Sou também mãe de criança com rett e sempre preferi a 
frequência em Escola de Ensino Especial. Salas com material 

adequado e professores exclusivos e com formação para o 
atendimento de PCD. Atendimento, este multidisciplinar, 

baseado na capacidade de aprendizagem da criança. Como 
professora, afirmo este tipo de ação exclusivamente voltada 
para o aluno e suas necessidades específicas. Acho que não 
vale a pena em nome de um "relacionamento social" sacrificar 
as intervenções necessárias a cada criança, pois elas não são 

possíveis de ser realizadas em turma "inclusiva". 

Sim Sim Não  Apoio familiar, orientação pedagógica, material de apoio 
(pedagógico e literário), formação continuada, professores e 

auxiliares com vontade de realizar um bom trabalho. 



59  

ANEXO II - FORMULÁRIO DIRECIONADO AOS RESPONSÁVEIS DE CRIANÇAS 

COM SÍNDROME DE RETT 

 

 

 
 

Seu/sua filho(a) 
frequenta a escola 
atualmente? 

Se sim, em escola 
regular ou especial? 

Se escola especial, 
por que escolheu 
essa modalidade? 

Sim Regular  

Sim Regular  

Sim Regular  

Sim Regular Inclusão 

Sim Regular  

Sim Regular  

Não   

Sim Regular  

Sim Regular  

Sim Regular  

Não   

Não Regular  

Sim Especial Necessidade 

Sim Regular  

Sim Regular  

Não   

 

 

 
 

Caso seja em escola regular, como você 
qualificaria essa inclusão? 

Quais as principais 
mudanças que você 
percebeu com a 
inclusão do seu/sua 
filho(a) na escola? 

Caso seu/sua filho(a) já 
tenha frequentado e 
não esteja mais, por 
que saiu da escola 
regular? 

Muito boa... Os profissionais fazem tudo que 
podem para adaptar tudo pra ela e incluir ela 
em tudo que faz na escola 

Melhorou muito 
socialização dela ela 
fica muito feliz 

 

Excelente Melhor socialização  

Muito boa Interação com as 
pessoas, atenção, não 
tem dificuldade com 
rotinas de grupo, 
acompanha leituras, 
etc. 

 

Excelente Alegria, bem estar.  

Boa na medida do possível. Ficou mais sociável e 
tem mais atenção aos 
fatos ao seu redor, aos 
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 locais e as pessoas 
que convivem com ela. 

 

Razoável, com aulas remotas, ela está com 1 
professora em 1 dia da semana para dar aula 
somente para ela de maneira + lúdica, porém 
na outras aulas não tem nenhuma 
preocupação em incluí-la de alguma maneira. 

Está + expressiva  

  Frequentou 3 anos, 
porém passou a ter 
problemas respiratórios 
necessitando o uso de 
oxigênio portanto parou 
de frequentar 

Inclusão com direitos iguais. Mas infelizmente 
ainda há a ausência de muitos desses 
direitos na prática social. 

A socialização constrói 
seres humanos mais 
humanos. 

 

Importante As crianças que não 
possuem 
necessidades 
especiais aprendem 
muito mais quando 
estudam com crianças 
especiais, isso 
aconteceu com meu 
filho durante a 
educação infantil. 

 

Muito boa. Minha filha participa de todas as 
atividades da escola e os colegas e os 
funcionários da escola todos falam com ela e 
respeitam minha filha. 

Mais atenção e 
observação do 
ambiente, muito mais 
feliz, e gosta de. 
Interagir com todos 

Continua na escola 

Falha. A escola não tinha nenhuma 
adaptação , professores mal qualificados, 
mais com muita boa vontade em ajudar, 
mesmo que sem muito sucesso já que 
ciência é fato e não emoção. 

A melhora da vida 
social. 

Frequentou por 3 anos. 
Porém ao final do 9 ano 
ela foi dispensada pois 
ela não poderia 
frequentar o 2 grau. 

Sem noção Está escola a 
GRAZIELA, só 
frequentou 3 dias , e 
veio pandemia. 

A OUTRA ESCOLA DEU 
E ME APOIARAM EM 
TUDO, E AJUDAVA 
MUITO ELA. 

Boa Interação social, 
contato visual 
melhorou muito, mais 
observadora 

 

  Pandemia 

 


