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RESUMO 
 

O presente artigo tem como objetivo principal, analisar a importância do neuropsicopedagogo no contexto escolar na 
cidade de Caxias/MA, através do diagnóstico com alunos microcefálicos nas salas de educação infantil e nos primeiros 
anos do ensino fundamental. Foi necessária uma observação sobre a microcefalia e a causa do baixo desenvolvimento 
na leitura, escrita e soletração durante a alfabetização e nos primeiros anos do ensino fundamental. Analisando as 
dificuldades das crianças na aprendizagem buscou-se ajuda do neuropsicopedagogo para observar o comportamento 
da criança com microcefalia em sala de aula. Adotou-se estudo e fundamentos de pesquisas bibliográficas e pesquisa 
de campo para coletas de dados onde foi realizado entrevista, aplicação de questionário com professor da escola. O 
presente estudo buscou-se referência de teóricos da neuropsicopedagogia como: Migliore (2013), Ministério da Saúde 
(Secretaria de Vigilância em Saúde, Vírus Zica no Brasil), Linhares (2007), Maluf (2005) entre outros teóricos da 
neuropsicopedagogia, e com base nas questões levantadas conclui-se trabalhar estratégias para o desenvolvimento 
das crianças com microcefalia, através de práticas que elevem os estímulos dessas crianças na leitura e na escrita, a 
fim de ajudá-los nas atividades realizadas no contexto escolar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Dificuldade; Neuropsicopedagogo; Ensino Aprendizagem. 
 
 

ABSTRACT 
 
The main objective of this article is to analyze the importance of the neuropsychopedagogue in the school context in 
the city of Caxias/MA, through the diagnosis with microcephalic students in early childhood education rooms and in 
the first years of elementary school. An observation about microcephaly and the cause of low development in reading, 
writing and spelling during literacy and in the early years of elementary school was necessary. Analyzing children's 
learning difficulties, we sought help from a neuropsychopedagogue to observe the behavior of children with 
microcephaly in the classroom. Study and foundations of bibliographic research and field research were adopted for 
data collection, where interviews and questionnaires were applied with the school teacher. The present study sought 
reference from neuropsychopedagogy theorists such as: Migliore (2013), Ministry of Health (Health Surveillance 
Secretariat, Zica Virus in Brazil), Linhares (2007), Maluf (2005) among other neuropsychopedagogy theorists, and 
based on the questions raised, it is concluded to work on strategies for the development of children with 
microcephaly, through practices that increase the stimuli of these children in reading and writing, in order to help 
them in the activities carried out in the school context. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo fundamental deste artigo com 

crianças com microcefalia, é desenvolver um estudo 

mais flexíveis para que estas crianças tenham a mesma 

aprendizagem de ensino dentro do contexto escolar e 

as famílias, através de acessos eficazes sobre todos os 

recursos e apoio disponíveis. Mesmo assim acreditamos 

que haja um longo percurso e empenho na procura da 

intervenção, e consequente sucesso na qualidade de 

vida que a criança e a família possam usufruir. 

O processo realizado e a atuação dos serviços 

da educação, da saúde, da ação social e das parcerias 

envolvidas requerem; a) participação familiar, b) o 

trabalho de equipe, c) estudo de caso sobre a 

problemática do foro neurológico. 

Microcefalia, realizando e compreendendo o 

contexto e estratégias atuais num domínio tão 

específico de cuidados, ensino-aprendizagem e 

possivelmente, possa ser significativo no nível de uma 

prática educativa eficaz para todos que vivenciam 

situações semelhantes. 

A receptividade e o cuidado a essas crianças e 

seus familiares são essências para que se conquiste o 

maior ganho funcional possível os anos de vida, fase de 

formação e habilidades primordiais e plasticidades 

neurais estão fortemente presente, proporcionando 

amplitude e flexibilidade para progressão do 

desenvolvimento nas áreas motoras, cognitiva de 

linguagem (Maria Miguel e Linhares, 2007). 

Quando há estimulação precoce de crianças 

nascidas com microcefalia, prevendo harmonia do 

desenvolvimento entre vários sistemas orgânicos 

funcionais nas áreas; motora, sensorial, perceptiva, 

proprioceptiva, linguística, cognitiva, emocional e social, 

dependentes ou não da maturação do sistema nervoso 

central (SNC). 

A estimulação que desenvolve na criança no 

início, ou seja, no período que engloba desde a 

concepção, de 1 a 6 anos de idade esta é a fase em que 

o cérebro se desenvolve mais rapidamente, 

constituindo uma janela de oportunidades para 

estabelecimento das funções em uma boa saúde 

produtiva e ótima para o futuro. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Um olhar prático e experiente do 

neuropsicopedagogo: Sobre a dificuldade do ensino-

aprendizagem com crianças microcefálicas no ensino 

infantil de 1º ao 5° ano fundamental Caxias/Maranhão. 

 

NEUROPSICOPEDAGOGIA 

 

O nome neuropsicopedagogia, nos faz pensar 

no campo de aprendizado que compartilha com outros 

conhecimentos e princípios de diferentes elementos da 

ciência, da aprendizagem significativa e interativa, com 

razões relevantes no desenvolvimento da competência 

cognitiva. 

Porém a neurociência anda junto com os 

saberes e ciência, acrescentando mais conhecimentos. 

O profissional da neuropsicopedagogia evidencia um 

papel de extrema importância na abordagem do ensino 

e da dificuldade de aprendizagem na idade escolar. 

É de suma importância que haja intervenções 

neuropsicopedagógicas nesses períodos, para suprir as 

necessidades utilizadas pelas crianças com microcefalia 

que apresentem dificuldades, mostrando as diversas 

possibilidades para aperfeiçoar as relações 

educacionais. 

A neuropsicopedagogia demonstra o quão é 

promissor e pode ajudar na educação, através de seu 

conjunto de saberes sobre o sistema nervoso central, 

onde tudo acontece com os comportamentos, 

pensamentos, emoções e movimentos. A partir dos 

conhecimentos na área da educação, o surgimento e 

avanço da neuropsicopedagogia vêm fornecendo 

melhoras na qualidade de vida da sociedade atual, 

através de tratamentos efetivos para variados 
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transtornos ou distúrbios neurológicos, e contribui 

significativamente para o desenvolvimento de soluções 

de diversos transtornos, incluindo os problemas 

educacionais. 

Segundo Migliore (2013) a ciência vem 

demonstrando que aprendizagem é a chave do 

progresso e do desenvolvimento humano. Porém os 

modelos de educação que temos praticado, não estão 

orientados para conhecermos nosso cérebro e nossa 

mente, e compreender como a aprendizagem nos 

transformam. 

Analisamos que a neurociência nos traz a 

sensibilidade referente ao conhecimento sobre a 

memória, o esquecimento, o tempo, o sono, a atenção, 

o medo, o humor, a afetividade, o movimento, os 

sentidos e a linguagem. A interligação das imagens que 

fazemos mentalmente, que formam o pensamento e o 

próprio desenvolvimento infantil. Os neurônios são 

espelhos que possibilitam a espécie humana no 

progresso da comunicação de que o cérebro continua a 

desenvolver, a aprender e a mudar até a velhice ou a 

morte, também transforma nossa aprendizagem e 

educação, tem a capacidade de adaptar-se ao sistema 

nervoso durante a nossa vida. 

 

NEUROPLASTICIDADE 

 

São necessidades de novas aprendizagens para 

que aconteçam evoluções dentro do nosso cérebro. 

Este faz adaptações no sistema nervoso central, e 

decorrem da capacidade de modificar, organização e 

seu funcionamento. Migliore (2013, p 01) nos explica 

sobre a neuroplasticidade [...] essas propriedades 

correspondem o fenômeno de plasticidade, isto é, a 

possibilidade dos neurônios transformarem sua forma 

ou função de modo prolongado ou permanente, em 

decorrência de uma ação do ambiente externo, ou seja, 

das nossas experiências. No sistema nervoso central, a 

plasticidade cerebral ocorre ao longo de toda a vida e 

dela depende todo o processo de aprendizagem. 

O que foi observado, é que o sistema nervoso 

faz modificações na sua organização e estrutura de 

funcionamento, diante de nossas experiências de vida. 

Sabe-se que deve adequar a várias formas de 

plasticidade que são elas: neurogeneses de razão ao 

nascimento dos novos neurônios, neuroplasticidade. O 

acréscimo do cérebro decorre do conhecimento de vida, 

a formação do cérebro para atender os nossos desafios 

e aprendizagem, e fixar na memória. 

A neuroplasticidade intencional, mostra o 

quanto podemos provocar as mudanças funcionais do 

cérebro de forma objetivada, como por exemplo, a 

meditação. Maluf (2005) defende que: Conhecer o 

funcionamento cerebral é fundamental para 

compreender como se dá a aprendizagem de todas as 

pessoas, em todas as idades e situações, especialmente 

na escola formal. 

Mas é importante ressaltar que, como a 

neurociência cognitiva, objetiva estudar e estabelecer 

relações entre o cérebro e a cognição, principalmente 

em áreas relevantes para educação, o diagnóstico 

precoce de transtorno de aprendizagem está entre as 

prioridades da neuroaprendizagem, o que revelará 

melhores métodos pedagógicos de desenvolver 

aquisição de informações e conhecimentos em crianças 

no contexto escolar. Devem-se primordialmente as 

descobertas neurocientíficas entorno de como se 

desenvolve a atenção, a linguagem, a emoção e 

cognição que traz valiosas contribuições para alcançar a 

educação (Maluf, 2011). 

 

DE QUE FORMA OCORRE A APRENDIZAGEM 

 

Nossa aprendizagem intelectual é voltada 

quando adquirimos conhecimento do mundo externo. 

Essa aprendizagem tem como característica seu 

processo lento, pois a esquecemos com certa facilidade. 

Exige um alto consumo de energia, em virtude que 

demanda esforço consciente, a atenção seletiva e 

sustentada, como a repetição constante do assunto 
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estudado. Analisar o assunto para que a aprendizagem 

aconteça de maneira efetiva. Nesse quesito que surge a 

atitude de fazer associar, nos aspectos emocionais e 

intelectuais, nesse processo de aprendizagem. 

Migliore (2013) define com clareza como 

ocorrem novas aprendizagens: 

 

Para realizar uma nova aprendizagem 
acionamos todo o cérebro de forma 
sistêmica em redes. Por outro lado, para 
recuperar uma aprendizagem velha, já 
conhecida, acabamos acionando somente 
a área cerebral necessária para realizar 
aquela ação. Quanto mais repetimos 
aquela mesma aprendizagem, mais o 
cérebro reduz o número de neurônios 
envolvidos com aquela atividade. Isto nos 
permite dispor de recursos para novas 
aprendizagens, mas também nos faz 
perceber os riscos de uma educação 
centrada no treinamento e repetição.  

 
 

A partir do instante que iniciamos um contato 

com alguns estímulos externos, o cérebro passa a 

trabalhar de forma intensa para dar uma resposta mais 

rápida. A informação viaja pelos nossos neurônios a 

uma velocidade de 360 km/h. A resposta para cada 

pessoa é de acordo com a experiência cerebral de cada 

um. A velocidade é bem significativa, demonstrando a 

grande capacidade que nosso cérebro tem em se 

adaptar a nossas vivências e situações que possam 

ocorrer em nossas vidas. E as nossas sensações têm 

uma responsabilidade primordial para o processamento 

de aprendizagem. 

É sábio que os estímulos condizentes à faixa 

etária promoverá maior soma de conexões sinópticas, 

além de criar as junções certas para aprendizagem, mas 

é preciso saber como se dá a maturidade neurobiológica 

para se estimular devidamente essas conexões, para 

que não venham causar prejuízos no ensino-

aprendizagem. 

Diante dessas informações relevantes é de vital 

importância que o educador perceba as relações que 

existem entre a aprendizagem, as emoções, a 

afetividade com seu professor, o gosto pelo aprender, o 

esforço cognitivo, o meio em que o aluno vive, bem 

como a necessidade de continuação dessas funções 

sistemáticas no cérebro, seu repetir modelos prontos de 

aprendizagem, que ativam sempre os mesmos âmbitos 

já constituídos. Isso diminui a eficácia de formar novas 

redes sinópticas, ou seja, não aumentando a capacidade 

de aprendizado. Faz-se necessário então criar novas 

formas de ensinar, com o objetivo de proporcionar 

novas sinopses. Se o educando não consegue aprender 

de uma maneira, é necessário ensiná-lo de outra 

maneira, fazer com que o educando aprenda e goste de 

aprender. 

 

ATUAÇÃO DO NEUROPSICOPEDAGOGO  

NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

O que se diz a respeito ao termo de 

neuropsicopedagogia, vale ressaltar que é uma área de 

estudo das neurociências, que tem por objetivo a 

“analise dos processos cognitivos [...] construir 

indicações formais para a intervenção frente aos 

educandos padrão com baixo desempenho e que 

apresentam disfunções neurais, devido lesões 

neurológicas de origem genética, congênita ou 

adquirida” (ROTTA APUD CONSENZA; 2011 p. 50). 

Segundo o Código de Ética Técnico Profissional 

da Neuropsicopedagogia, capitulo III, do exercício das 

atividades, das responsabilidades e promoção 

profissional, resolução SBNPp nº 03/2014: 

 

1º entende-se que sua atuação na área 
institucional ou de educação especial, de 
educação inclusiva escolar deve 
contemplar. 
a) Observação, identificação e análise do 
ambiente escolar nas questões 
relacionadas ao desenvolvimento humano 
do aluno nas áreas motoras, cognitivas e 
comportamentais. 
b) Criação de estratégias que viabilizem o 
desenvolvimento do processo ensino-
aprendizagem do aluno. 
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c) Encaminhamento do aluno a outros 
profissionais quando o caso for de outra 
área à atuação/especialização. 

 
 

Bom já que temos um breve conhecimento da 

importância de neurociência em meio à educação, 

como atribuições de um neuropsicopedagogo descrito 

acima, vale refletir sobre o nosso sistema de ensino 

convencional. Sabe-se que o mesmo apresenta certa 

vulnerabilidade para educar os alunos que apresentam 

algumas dificuldades ou transtornos de aprendizagem. 

Portanto é de muitíssima importância abrir espaço para 

o profissional da neuropsicopedagogia interceda nesse 

processo e ajude as instituições remodelar sua pratica 

pedagógica. Possibilitando, desta forma, novas 

oportunidades ao aluno de aprender, criando 

estratégias que beneficiem o processo de ensino-

aprendizagem. 

O neuropsicopedagogo retém o conhecimento 

necessário para colaborar de maneira categórica nesse 

processo de transformação. Esse profissional tem 

ciência que, quem ensina, ensina uma “alguém”, fato 

esse de vital importância. Portanto, o docente precisa 

ajustar o seu modo de ensinar, a melhor forma de como 

esse “alguém” aprende. Pensando nesse individuo de 

maneira especial, ou seja, de maneira particular. E a 

área que traz o conhecimento necessário para 

identificar as melhores praticas é justamente a 

neurociência, área essa de especialização da 

neuropsicopedagogia. 

 

METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa adotou-se de dois tipos de 

abordagem metodológica, tais como: bibliográfica e 

pesquisa de campo (estudo de caso), utilizando de 

instrumentos, analise, entrevista e observação. 

Para elaboração do trabalho foram 

pesquisados diversos conteúdos bibliográficos, além de 

artigos, voltados para o tema: Um olhar prático e 

experiente do neuropsicopedagogo e dificuldade do 

ensino-aprendizagem com crianças microcefálicas no 

ensino infantil de 1º ao 5º ano do ensino fundamental. 

Foram pesquisadas as seguintes palavras chaves: um 

olhar prático – neuropsicopedagogo no ensino-

aprendizagem – criança microcefálica, como forma de 

pesquisar o conhecimento no tema para descrever 

mecanismos que vão auxiliar na coleta de dados. 

Foi aplicado como método de pesquisa de 

campo o envolvimento de uma escola, do qual foi 

orientada nos primeiros anos do ensino fundamental da 

cidade de Caxias/MA. Menciona-se que foi embasado 

de forma espontânea para se obter informações e 

coleta de dados que requisita clareza do pesquisador do 

que será coletado, e obter informações que devem 

estar conectados dos objetivos. 

 

INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS DE PESQUISA 

 

Para elaboração desse trabalho foram 

utilizados como instrumentos: entrevista e questionário 

para os pais que participaram do desenvolvimento do 

estudo de seus filhos na instituição, com objetivo de 

facilitar a dificuldade das crianças na educação com as 

crianças com microcefalia. 

A pesquisa foi desenvolvida com a participação 

de 6 professoras (seis) de escola municipal de 

Caxias/MA, no tempo determinado a hora da atividade. 

 

GRÁFICO 01: Qual o conhecimento docente sobre a 

microcefalia na educação do ensino infantil e do 

fundamental menor? 
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Ao serem pesquisados em relação às praticas 

neuropsicopedagogicas, a respeito à microcefalia na 

educação no ensino infantil e nos primeiros anos do 

ensino fundamental menor, 80% dos professores 

responderam terem conhecimento, mas não sabem 

como fazer para amenizar as dificuldades, 10% 

explicitaram ajuda com a gestão e coordenação escolar, 

para serem orientadas para um melhor 

desenvolvimento em sala de aula, e os outros 10% 

desconhecem sobre o que venha ser a origem da 

microcefalia. 

 

GRÁFICO 02: Qual o conhecimento docente sobre 

microcefalia no âmbito escolar? 

 

Ao serem pesquisados sobre o conhecimento a 

respeito da criança com microcefalia no âmbito escolar, 

constatou-se que 80% dos entrevistados apresentam 

conhecimento sobre a existência da microcefalia em 

casos de crianças na educação, no ensino infantil e nos 

primeiros anos do ensino fundamental de Caxias/MA. 

A metodologia deste estudo está centralizada 

numa pesquisa, tanto bibliográfica, como numa 

pesquisa de campo. A partir da declaração e analise 

sobre o desenvolvimento da criança com microcefalia, e 

a falta de experiências dos profissionais na área 

educativa e da família, que descreditou o problema da 

microcefalia e a dificuldade da aprendizagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É memorável a necessidade de reformular as 

práticas educacionais. Na rede educacional da cidade de 

Caxias/MA, muitos educadores ressaltam com clareza 

no decorrer de suas carreiras, inúmeros resultados 

negativos relacionados à sua didática em sala de aula, 

percebe-se então, que é imprescindível conhecer o 

funcionamento cerebral, demonstrando a “raiz do 

problema”, para então saber que abordagem melhor se 

aplica para sanar tais dificuldades. 

É aí que entra o profissional da 

neuropsicopedagogia, este tem papel de suma 

relevância, pois ajuda os docentes a compreender o 

funcionamento desse sistema e a assessorar, a 

reorganizar suas aulas e maneiras de ensinar, de forma 

que resulte em estimular o cérebro, o mais eficazmente 

possível. Isso procederá em êxito se o processo 

neurobiológico de cada indivíduo for respeitado, ou 

seja, reverenciar a singularidade de cada um. 

Analisando a teoria apresentada pelas obras 

literárias dos autores consultados, conclui-se que é de 

grande observância, na prática pedagógica d educador, 

reconhecer a importância e compreender o 

funcionamento do sistema nervoso e seu 

desenvolvimento. 

Como se pode perceber, o papel do 

neuropsicopedagogo demanda uma atuação de 

magnitude importante, na medida em que ajuda a 

minimizar os sofrimentos dos alunos com seus fracassos 

escolares, através de estratégias e técnicas aprendidas 

ao longo de sua formação, possibilitando assim, atuar 

neste espaço de forma reeducativa, entendendo como 

o cérebro funciona e como aprende. E o mais 

importante, aplicando com os alunos esses novos 

conhecimentos. 

Ao buscar revelar algumas fases de dificuldades 

que surgem na aprendizagem do indivíduo, esse 

profissional poderá eliminar ou amenizar os obstáculos 

dos sintomas da não aprendizagem, com base nos 

conhecimentos das neurociências, vale lembrar que 

superar as dificuldades e os desafios impostos pelo 

insucesso escolar, caminho percorrido pelo 

neuropsicopedagogo, não é nada fácil devido as 
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expectativas colocadas em seu desempenho profissional 

que, por sua vez, reflete diretamente no rendimento 

escolar do aluno que se encontra em processo de 

tratamento. 

Concluímos que a neurociência, apesar de ser 

uma área muito jovem, vem trazendo grandes subsídios 

para a educação. O trabalho em conjunto com o 

profissional da neuropsicopedagogia dentro do 

contexto resultará em ganhos satisfatórios para os 

educandos, bem como para os educadores que também 

acrescentam de maior conhecimento sobre essa área. 
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