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Introdução
Pensando em uma sociedade mais inclusiva, e com base em
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experiências de famílias e pessoas com nanismo, resolvemos criar
esta cartilha.
Na fase escolar, a criança passa a se descobrir como ser humano
e sua percepção sobre as diferenças começa a aflorar. Por isso,
nosso objetivo é apresentar para as crianças de forma lúdica e
simples o que é o nanismo, para que elas entendam, desde cedo, que
todos somos únicos.
Para facilitar a compreensão, nossa ideia é contar como é o dia
a dia de uma criança com nanismo na escola. Acreditamos que,
abordando o assunto do nanismo dessa maneira, as crianças vão
compreender e respeitar as diferenças. Mais do que isso, elas vão
conseguir transmitir essas informações para seus familiares e
amigos, fazendo com que um número cada vez maior de pessoas
saiba o que é o nanismo, tornando nossa sociedade mais
esclarecida na perspectiva inclusiva.
Queremos mostrar que todo mundo tem o direito de viver em uma
sociedade que valoriza e respeita as diferenças, sejam elas quais
forem.

Esse é o Théo! Ele tem 6 anos e hoje é seu primeiro dia
na escola.

Finalmente, ele chega na escola e corre para sua
sala. Lá, Théo encontra seus colegas e conhece sua
professora.

Ele está muito
feliz e ansioso para
FAZER NOVOS AMIGOS.
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Logo, ele percebe que todos estão olhando
diretamente pra ele e fica um pouco tímido. Théo
escolhe um lugar, senta-se e fica observando.
MAIS UMA VEZ, Ele nota que AS OUTRAS CRIANÇAS
são maiores do que ele.
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A professora começa a aula e pergunta o nome de
cada aluno, para que todos se apresentem. Quando
chega sua vez, Théo se levanta e diz:
- Olá, me chamo Théo E Tenho 6 anos.
MUITO CURIOSA, ANA DIZ:
- VOCÊ PARECE PEQUENO PARA UM MENINO DE 6 ANOS.
- SIM, É PORQUE TENHO nanismo - RESPONDE THÉO.
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Imediatamente, toda a turma começa a perguntar
para a professora o que é nanismo.

Então, A professora começa a explicar:

- Dentro do corpo, TEMOS o nosso DNA. Ele é como
se fosse O nosso desenho. É ele que diz como
somos feitos e como seremos ao longo da vida.
ISSO TUDO ACONTECE desde quando estamos na
barriga da NOSSA mãe.

Você sabe o que é nanismo?

Nanismo é o termo usado
para caracterizar as pessoas
que têm baixa estatura, se
comparada à média da
população de mesma
idade e sexo.
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- É ele que decide se vamos ser altos ou baixos, de
que cor vai ser nossa pele e nossos olhos e de que
forma será o nosso crescimento.
Resumindo, o DNA CRIA AS NOSSAS
CARACTERíSTICAS, nos tornando únicos.
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depois da explicação, théo resolve dar alguns exemplos,
para que seus colegas entendam melhor o nanismo.

- Se quiser andar de bicicleta, ela precisa de uns
ajustes, para que eu consiga pedalar.

- Eu não vou crescer da mesma maneira que VOcês e,
quando me tornar adulto, vou continuar pequeno.
- O nanismo me faz mais baixo, mas sou criança assim
como vocês. Consigo fazer tudo, porÉM, às vezes, tenho
que encontrar uma maneira diferente.
- Na escola, preciso de um
apoio para os pés para
sentar na classe E um
banco ou uma rampa para
usar o banheiro.

- Às vezes, preciso usar um
banco ou uma escadinha
para alcançar as coisas.
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- Eu também não
consigo correr muito
rápido porque minhas
pernas são mais curtas.
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A professora pergunta:
- Vocês conseguem imaginar como o mundo seria sem
graça se fôssemos todos iguais?
Não conseguiríamos aprender quase nada uns com os
outros, pois é com as diferenças que descobrimos novos
pontos de vista, encontramos soluções e compreendemos
que o mundo é bem maior do que PENSAMOS.
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- Vejam só a lorena. ela tem os cabelos ruivos. Já o davi
tem os olhos castanhos, e o luiz tem a pele mais escura.
a joana PRECISA DE UM SAPATO ESPECIAL PARA ANDAR
CORRETAMENTE. o théo é um pouco mais baixo. a lili usa
uma cadeira de rodas, e o bernardo é loiro e tem olhos
azuis.
- Vocês conseguiram perceber como nós todos
somos diferentes?

13

Após a fala da professora, um dos colegas de Théo diz:
- Sim, cada um é de um jeito e isso não é problema.
A professora COMPLEMENTA:
- É claro que não! Nós temos que respeitar e
compreender as diferenças de cada um.
Ao final do dia, os pais chegam na escola para buscar
seus filhos. Os colegas de Théo saem contando sobre o
primeiro dia de aula e também sobre o que é
o nanismo.
Agora que você já sabe um pouquinho mais sobre o
nanismo conte para sua família e seus amigos!
Assim, todos vão aprender sobre o assunto e
VALORIZAR as diferenças de cada um!
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A seguir, você encontra mais
informações sobre o nanismo:
- O nanismo é uma mutação no DNA, o que resulta em uma pessoa com uma
estatura mais baixa que a média nacional.
- Existem mais de 400 tipos de nanismo. Cada um deles se diferencia por
características singelas.
- O tipo mais comum de nanismo é a acondroplasia.
- As pessoas com nanismo, geralmente, não crescem mais do que 1,45 m.
- Suas pernas e braços são menores.
- 70% das crianças com nanismo nascem de pais com altura média, ou seja,
qualquer casal está sujeito a ter um filho com nanismo.
- As pessoas com nanismo podem fazer tudo. Às vezes, só precisam fazer
de uma maneira diferente, mas podem e devem ser o que quiserem: médicos,
advogados, professores...
Quando você encontrar uma pessoa com nanismo ou qualquer outro tipo de
diferença, trate-a como você trataria qualquer pessoa.
Elas devem ser chamadas pelo nome e não por apelidos debochados.
Afinal...não somos nem iguais, nem diferentes. Na verdade, somos únicos!
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