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Resumo Este estudo tem como principal objetivo entender como tem se dado, pela via da 

fenomenologia-existencial, a inclusão de uma criança com Síndrome de Rubinstein-Taybi no 

contexto da sala de aula comum de uma escola de educação infantil pelo olhar o outro (adulto) que 

está em contato direto com esta criança. Insere-se no corpo de estudos desenvolvidos e em 

desenvolvimento no GEPEI – Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Inclusão, que tem se 

debruçado sobre os processos educacionais numa perspectiva inclusiva de sujeitos com deficiência e 

transtornos globais do desenvolvimento e síndromes raras, busca entender como esses sujeitos que 

apresentam uma síndrome rara tão peculiar se veem e são vistos-existenciados pelos outros seres que 

os rodeiam. Assim pretendemos nesse estudo, além de um aprofundamento teórico-metodológico 

acerca da fenomenologia existencial como proposta de pesquisa que potencialize a existência de 

indivíduos com uma síndrome rara, como a Síndrome de Rubinstein-Taybi. Para tanto, nesta 

comunicação, inicialmente apresentamos a caracterização da síndrome, seus aspectos fenotípicos, 

históricos e algumas informações acerca da deficiência mental que é uma marca dessa síndrome. Em 

seguida apontamos alguns dos principais estudos realizados sobre a síndrome no contexto brasileiro. 

Também trazemos uma breve discussão acerca da inclusão, escolarização e práticas pedagógicas 

desenvolvidas com sujeitos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento no contexto da 

escola comum. Trata-se de um estudo qualitativo, que assume uma perspectiva fenomenológica-

existencial, dialogando essencialmente com Vigotski e Sartre, por entender que o sujeito se constitui 

na medida em que entra em contato com os outros sujeitos de sua espécie e, o olhar e a palavra do 

outro contribui para que este sujeito seja humanizado. Nesse sentido, os dados têm revelado, 

basicamente, que em primeiro que incluir pressupõe o reconhecimento das diferenças que culminam 

num novo modo de organização do pensar e do agir escolar. Além disso, o reconhecimento de que as 

diferenças são apenas diferenças e não limitações faz com que as relações sociais e escolares sejam 

ferramentas amplificadoras no processo de aprendizagem e desenvolvimento da pessoa com 

necessidades educacionais especiais causadas por uma síndrome rara, como a de Rubinstein-Taybi. 

Ou seja, percebemos que as peculiaridades resultantes da deficiência estão muito mais atreladas ao 

plano social do que ao plano biológico e que os episódios de preconceitos, estigmatização e 

discriminação, emergem, muitas vezes, de uma sociedade historicamente inapta e incapaz de facilitar 



 

 

e permitir uma vida tão “normal” quanto possível às crianças com necessidades educacionais 

especiais. 
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