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1. RESUMO 

 
Esta pesquisa tem como objetivo estudar causas de microcefalia com uma grande 
profundidade. Apresentando suas causas e consequências, tendo como interesse em 
alertar a população de uma doença rara. O estudo realizado é de natureza exploratória, 
bibliográfico, com visitas as unidades de saúde, estudo de caso na EMEF Prof. Clara 
Carvalho Ferreira de Auriflama/SP e convivência com quem possui microcefalia. Esta 
pesquisa é de natureza exploratória, o estudo de caso sobre microcefalia, é importante 
para quem procura, compreender em profundidade contextos e as estratégias eficazes, 
num domínio, tão específico de prestação de cuidados, ensino e aprendizagem. 
Emergindo a questão: Em que medida as dificuldades da microcefalia interfere no 
aprendizado da criança? Sendo assim, os responsáveis devem ter total conhecimento 
sobre o assunto abordado. A microcefalia é uma condição neurológica rara em que a 
cabeça da criança é significativamente menor que de outras da mesma idade ou sexo, 
normalmente é diagnosticada no início da vida e é resultado do não crescimento 
suficiente do celebro na gestação ou após o nascimento.  
 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

     Microcefalia é uma condição neurológica rara em que a cabeça da criança é 

menor que as outras crianças da mesma idade. A microcefalia não tem cura, somente 

tratamentos realizados desde os primeiros anos, essas crianças tem problemas de 

aprendizado. 

     A microcefalia pode ser causada pelo excesso de drogas, ou pela genética ou 

até mesmo por um vírus ZIKV transmitida pelo mosquito AEDES AEGYTI. 

    O ministério da saúde confirmou a relação entre o ZIKA VÍRUS e o surto de 

casos de microcefalia no Nordeste do país em 2015. O presente artigo tem como 

princípio fundamental a seguinte questão: Em que medida as dificuldades da 

microcefalia interfere no aprendizado da criança? 

    Uma criança com microcefalia esta associada a um atraso no desenvolvimento 

neurológico, psíquico ou motor. Esse atraso pode variar de caso em caso. 

    A microcefalia é caso recente, educadores, pais e cuidadores devem estar 

preparados para receber uma criança com essa dificuldade. Mulheres que querem 

engravidar devem tomar alguns cuidados; eliminar focos de água parada, para evitar 

que o mosquito possa colocar seus ovos e se transformar em larvas. 

 

 

 



3. OBJETVOS 

 

  Este artigo tem como objetivo geral analisar a metodologia de ensino 

aprendizagem aplicado por uma professora com uma aluna que tem microcefalia. 

Já como objetivos específicos, fora estabelecido: 

 Analisar sua prática pedagógica com a criança; 

 Demostrar que crianças que tenha microcefalia também aprendem; 

 Debater sobre o assunto na escola com pais, professores, funcionários e 

até mesmo com as crianças; 

 Comparar como cada professor trabalha em sua aula, como ele trata o 

aluno na hora de fazer atividades. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é de natureza exploratória, o estudo de caso sobre microcefalia, 

é importante para quem procura, compreender em profundidade contextos e as 

estratégias eficazes, num domínio, tão específico de prestação de cuidados, ensino e 

aprendizagem.  

Procurando uma definição de estudo de caso, MARCELO, C. 1991, citando 

Denny afirma que um estudo de caso “é um exame intensivo, uma questão ou talvez 

os acontecimentos que decorrem num marco geográfico ao longo do tempo”. Na 

verdade é um exame sistemático e profundo que contribui para a compreensão de um 

fenômeno educativo, podendo este ser de ordem individual ou social. 

   Foram realizados pesquisas a partir de artigos retirados da internet sobre o tema 

microcefalia, utilizando-se como mecanismo de busca o google acadêmico, a 

metodologia da professora do 1° ano da escola EMEF Prof° Clara Carvalho Ferreira e 

laudos médicos, com estudo sobre o tema nesse período.  

  Foi realizado observações, diálogo e estudos sobre a metodologia aplicada pela 

professora com uma criança que possui microcefalia. 

 

 

 

 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

 

  5.1- Evolução da Doença 

 

  Segundo médicos é impossível prever como se dará o desenvolvimento de 

crianças com microcefalia, ainda mais em casos derivados do zika vírus, com 

consequências ainda pouco conhecidas. 

  De acordo com o médico geneticista da Apae (Theohairis Efearpidis, 2016): é 

possível e necessário ter esperança. A gente precisa investir nessas crianças porque 

elas surpreendem. Na triagem, os pais ficam desesperançados ninguém da nada para 

elas mas com tempo podem haver avanços surpreendentes. 

    A microcefalia não tem cura, apenas tratamento considerado ideal, realizado por 

especialistas, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas 

ocupacionais, pediatras, neurologistas e geneticistas. 

  Segundo a fonoaudióloga (Angela Tampellini, 2016): A grande estimulação não 

ocorre no consultório mas no meio da família, a partir das tarefas mais simples, como 

segurar um lápis, um garfo, ou um copo d’água.  

    Quando uma criança diagnosticada recebe o tratamento correto desde cedo ela 

pode levar uma vida como qualquer outra criança da mesma idade. Uma criança deve 

ser estimulada, para poder se desenvolver. 

 

  5.2 O Surto da Microcefalia 

 

  Em Pernambuco, estado com mais casos de microcefalia, 26 unidades estaduais 

de saúde passaram a tratar crianças com microcefalia e oferecer atendimento 

psicossocial. 

  Microcefalia é uma condição neurológica rara em que a cabeça da criança são 

significativamente menores do que as de outras crianças da mesma idade e sexo.  

  A microcefalia normalmente é diagnosticada no inicio da vida e é resultado do 

celebro não crescer o suficiente durante a gestação ou após o nascimento. 

  De acordo com a médica infectologista (Regina Coeli, 2016): é tudo novo sobre 

o zika em comparação com outras causas de doenças congênitas. É um fenômeno que 

não aparece escrito em nenhum momento na literatura cientifica nacional e 

internacional. 



     O vírus pode ter entrado no Brasil com torcedores estrangeiros durante a Copa 

do Mundo ou com uma equipe de Remo da Polinésia francesa, que esteve em um 

campeonato no Brasil. A epidemia começou no Nordeste, no inicio de 2015. 

     A ocorrência de microcefalia, por si só, não significa que ocorram alterações 

motoras ou mentais. Crianças com perímetro cefálico da média podem ser 

cognitivamente normais, sobretudo se a microcefalia é acompanhada de alterações 

motoras e cognitivas que variam de acordo com o grau de acompanhamento cerebral. 

 

  5.3 Metodologia Aplicada Pela Professora 

 

   A metodologia é a maneira que o professor usa para sua aula, cada professor 

tem seu jeito, ele precisa utilizar um método em que todos aprendem e participam  da 

aula. 

  De acordo com Pena (2016), o professor muda sua metodologia para facilitar a 

aprendizagem do aluno contribuindo assim para o processo de ensino-aprendizagem. 

O professor elabora sua forma de avaliar de acordo com o desempenho dos alunos 

frente aos conteúdos para só então, alcançar seus objetivos com a turma. 

     Em seus estudos Vygotsky(1983) teorizou sobre a psicologia e apresentou 

importantes estudos no campo do desenvolvimento humano e da deficiência. Segundo 

Barroco(2011), na área da deficiência, destaca-se a obra “Fundamentos da 

defectologia”, na qual o autor discore sobre o deficiente e sua educação e explica as 

leis gerais do desenvolvimento humano para as pessoas com e sem deficiência, sendo 

considerado como um dos criadores da Psicologia Especial. A mesma autora afirma 

que para Vygotsky o desenvolvimento intelectual poderia se dar por mecanismos 

compensatórios e as pessoas com deficiência não estariam condenadas ao fracasso. 

Na atualidade a metodologia educacional esta voltada para uma educação que 

atenda um plano dialético, em que o professor tem a competência para mudar sua 

prática pedagógica de acordo com as necessidades da turma, atende as capacidades 

cognoscitivas dos alunos. 

 

  5.4 Inclusão 

 

   Por volta da década de 60, surgiu o Movimento de integração, que tinha como 

um todo na sociedade. Com esse movimento surgiram instituições especializadas, 



como escola especial, centro de habilitação, oficinas protegidas de trabalho, clubes 

sociais, associações desportivas especiais (SASSAKI, 2006.p.124). 

  Com o surgimento do movimento pela interação social, as pessoas com 

deficiência começaria a ser inseridas nos sistemas sociais em geral. 

 

Para incluir todas as pessoas, a sociedade deve ser modificada a partir 
do entendimento de que ela é que precisa ser capaz de atender as 
necessidades de seus membros. O desenvolvimento (por meio da 
educação, reabilitação, qualificação profissional, etc) das pessoas com 
deficiência deve ocorrer dentro do processo de inclusão e  não como 
pré-requisito para estas pessoas  poderem fazer parte da sociedade, 
como se elas precisassem pagar ingresso para integrar a comunidade 
(SASSAKI, 2006, p.40) 

 

   Segundo a Declaração de Salamanca (1991), o Principio da Inclusão consiste 

no “reconhecimento da necessidade de se caminhar rumo á escola para todos um lugar 

que inclua todos os alunos, celebre a diferença, apoie a aprendizagem e responda as 

necessidades individuais”.(Inclusão Educacional Especial- Educação Essencial, 2010, 

p.19). 

O artigo 205 diz que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

 

6. RESULTADOS  

 

Os resultados demostram que, a microcefalia não impede no desenvolvimento e 

na aprendizagem da criança, precisa respeitar o limite de cada criança. 

    As professoras entrevistadas não possuem especialização, uma docente relata 

que a criança deve ser inserida nas aulas, como as outras, já a outra considera que a 

aluna não consegue realizar algumas atividades, então deve ter certo cuidado, para 

não constranger a criança. 

   A professora da criança não vê dificuldades para ensinar essa aluna, a maneira 

de avaliar é através das observações registradas diariamente e também com atividades 

diversificadas. 



   A docente relatou achar válida a criança estar matriculada no ensino regular, 

mais que também precisa ser acompanhada por especialistas, como fonoaudiólogo, 

fisioterapeuta, psicólogo e terapeuta ocupacional.  

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

                                                                                                                                    

(Imagem1) Criança colando  papeis             (Imagem2)Criança pintando com tinta                               

na inicial do seu nome                                          seu nome 

 

A microcefalia normalmente é detectada nos primeiros exames após o 

nascimento, caso você suspeite que a cabeça de seu bebê seja menor do que a de 

outros da mesma idade ou não está crescendo como deveria. 

 

 

(imagem3) Comparação do tamanho da cabeça. 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   Neste trabalho evidenciou-se a falta de capacitação dos professores e 

funcionários para receber crianças com microcefalia, ressaltando também a dificuldade 

por parte da escola pela criança ser cadeirante.  

   Por ser um assunto novo, não foram encontrados artigos suficientes e livros para 

pesquisa,  

   Foi realizado estudo por meios bibliográficos, visitas as unidades de saúde, 

estudo de caso e convivência com quem possui microcefalia, com objetivo de mostrar 

que as crianças com laudo de microcefalia possuem um avanço no ensino aprendizado, 

podendo sim obter conhecimento e desenvolvimento neurológicos, aprendendo como 

outras, porém dentro dos seus limites. 

  Assim, a escola, na atualidade, deve rever sua postura, seu papel e sua forma 

de atuação perante os alunos com Microcefalia. Uma criança, com ou sem deficiência, 

em seu processo de desenvolvimento não deve ser privada do ensino por causa de 

suas dificuldades, ela necessita do apoio do adulto, ou seja, do professor, pois por meio 

das mediações e dos conhecimentos clássicos ela terá as reais condições para seu 

desenvolvimento psíquico. 
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