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Resumo: A presente pesquisa traz uma reflexão sobre a epidemia que ocorreu no Brasil 
no ano de 2014, causando a microcefalia que foi associada ao zika vírus, hoje descrita pela 
OMS (Organização Mundial de Saúde), por Síndrome Congênita do Zika. Essa epidemia, 
além de agravos físicos, intelectuais e motores trouxeram também várias demandas 
sociais, que vão muito além da realidade do diagnóstico da Microcefalia. Objetivou-se com 
essa pesquisa identificar os desafios que as crianças estão tendo no momento das suas 
inserções nos Centros de Educação Infantil (CEI), do Munícipio de Fortaleza. A pesquisa é 
de natureza bibliográfica e traz diferentes olhares e contribuições da literatura e da 
legislação, para esta demanda tão atual. Através dos resultados adquiridos obtivemos 
momentos de reflexões, como também indagações e provocações acerca de como tem 
ocorrido essa inserção, a ponto de reconhecermos que a educação ainda não é “tão 
inclusiva”, sendo muitas vezes excludente, segregando os alunos com necessidades 
especiais, conforme veremos a seguir. 
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INTRODUÇÃO  
 

A Microcefalia associada ao zika vírus trata-se de uma nova epidemia, que trouxe 
além de muitas dúvidas, incertezas sobre o futuro das crianças, como por exemplo no que 
se refere ao seu desenvolvimento físico, intelectual e neurológico. Segundo a nota do 
Ministério da Saúde, de 21 de março de 2016, “A Microcefalia pode ser acompanhada de 
epilepsia, paralisia cerebral, retardo no desenvolvimento cognitivo, motor e de fala, além de 
problemas de visão e audição”. Isso ocorre devido á microcefalia ser uma doença que 
apresenta uma condição neurológica rara, em que a cabeça e o cérebro da criança são 
significativamente menores do que os de outras da mesma idade e sexo. 

Houve vários casos de crianças nascidas com microcefalia associada ao zika vírus 
no Brasil após a Copa do Mundo no ano de 2014 e de forma ainda maior na Região 
Nordeste. Hoje, compreende-se que a Microcefalia é somente mais umas das diversas 
patologias da Síndrome Congênita do Zika. Conforme descrito pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS, 2016), entendemos que nossa atenção deve ser redobrada, uma vez que:   

 
Além de sinais conhecidos anteriormente, como microcefalia e distúrbio no 
cérebro descrito previamente, foram identificados outros aspectos que 
caracterizam a Síndrome Congênita do Zika – relacionados a achados 
clínicos, laboratoriais/imagens, de desenvolvimento psicomotor e físico.   

 
 
 

OS DESAFIOS DA INSERÇÃO DAS CRIANÇAS 
COM SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA NOS 

CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) DO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA 
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METODOLOGIA 

 
Através de fontes bibliográficas, livros, jornais e pesquisas já realizadas nosso 

intuito com esta pesquisa é identificar os desafios que as crianças e seus familiares estão 
tendo na política de educação, pois compreendemos que saúde vai além da dor ou doença 
física, dado que acreditamos que as crianças necessitam além das terapias e da 
estimulação precoce, se inserirem com outras crianças e serem socializadas. Conforme a 
OMS, o conceito de saúde é “O completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não 
simplesmente a ausência de enfermidade” (OMS, 2016).  

Espera-se dar maior visibilidade às demandas sociais as quais as famílias dessas 
crianças com microcefalia associada ao zika vírus tem vivenciado. Diante deste contexto, 
ressaltamos a importância e a relevância da inserção dessas crianças na política de 
educação, a fim de compreendermos os condicionantes e determinantes sociais que estão 
envolvidos numa série de fatores econômicos, políticos e sociais gerados pela síndrome 
congênita do zika. A situação exposta a seguir é atual e nos traz conhecimento da forma 
como tem acontecido a inserção das crianças com síndrome congênita do zika nos centros 
de Educação Infantil de Fortaleza.  

Identificou-se no dia 17 de Julho de 2017, no jornal “Diário do Nordeste”, em 
destaque a informação: “Primeira Criança com Microcefalia é matriculada”, jornal este de 
grande circulação em Fortaleza-Ceará. O mesmo se referia ao aluno R.G.S., de 1 ano e 6 
meses de idade que estava sendo o primeiro aluno com microcefalia a ser matriculado em 
um CEI (Centro de Educação Infantil), de Fortaleza. 

Exatamente 5 meses depois no dia 15 de Novembro de 2017 o referido jornal, 
“Diário do Nordeste”, divulga a seguinte notícia: “Microcefalia: Falta de Cuidadores dificulta 
o acesso às creches”. Conforme relato da mãe da menor, a senhora S.D., mãe da aluna 
J.D. de 1 ano e 7 meses, esta levou a filha para ser matriculada no CEI Augusto Pontes no 
bairro da Maraponga. Segundo relato da mãe: “Eles negaram a matrícula, mas eu já tinha 
conhecimento da Lei, só saí de lá quando eu consegui”. Pulso firme e insistência, porém 
persistem até hoje. Apesar da matrícula efetuada a criança não pode comparecer às aulas 
pela falta de um cuidador especial. “Eu acho que foi um descaso muito grande porque, 
como eles já sabiam que ela ia precisar, deveriam ter agilizado isso”, comenta. No lugar do 
profissional, a sugestão da instituição foi à presença da própria mãe.  

Já a mãe de R.S., com agora 1 ano e 11 meses, o mesmo da primeira reportagem 
no dia 17 de Julho de 2017, relata que através da ligação que recebeu ouviu da pessoa do 
outro lado da linha: “Você vai vir aqui para creche, vai ter uma cuidadora para te ajudar, 
para você resolver as suas coisas”; mas segundo a mãe do aluno R.G.S., este fato não foi 
comprovado, após a matrícula no fim de Julho, tampouco nos meses subsequentes. O 
primeiro pensamento da mãe, então, foi desistir da vaga do filho na rede municipal de 
ensino, porém a força materna e o desejo de justiça não deixaram. “Tudo que a gente 
precisa para os nossos filhos a gente têm que lutar, quando, na verdade, eles dizem que 
tudo vai ser muito fácil”, confessa a mãe. 

Após a publicação dos relatos das mães, tivemos também acesso à nota emitida 
pela Secretária Municipal de Educação (SME) de Fortaleza, em resposta aos dois casos. 
No primeiro caso: “A contratação da Cuidadora que deve atender o aluno R.G.S., no CEI 
José de Ribamar Moraes foi concluída. A SME explica que a admissão da profissional teve 
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que atender a um perfil técnico para as especificidades do aluno, e ocorreu conforme os 
trâmites burocráticos estabelecidos”. De acordo com a Secretaria, a cuidadora começou a 
atuar na última segunda (13). 

Com relação ao segundo caso, acerca do profissional a ser lotado na CEI Augusto 
Pontes, “A SME explica que a criança não chegou a frequentar a creche (por complicações 
respiratórias, segundo informações da família). Em decorrência disso, não há a solicitação 
do profissional de apoio para o local”. Além disso, a Secretária afirmou que está realizando 
um processo de formação com os profissionais que atuam nas creches municipais, focando 
na prevenção, acompanhamento e cuidado às crianças com Síndrome Congênita do Vírus 
da Zika.  

 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 
Esse problema de saúde pública afeta diretamente a vida social das crianças com 

microcefalia e seus familiares, pois conforme fontes bibliográficas do Ministério da Saúde, 
(2015), confirma-se que a microcefalia tem associação direta com o zika vírus e que o 
Estado tem o papel de oferecer políticas sociais e públicas que venham a beneficiar essas 
crianças, inserindo-as na educação e proporcionando qualidade de vida.   

Segundo a OMS, “Os Determinantes Sociais da Saúde estão relacionados às 
condições em que uma pessoa vive e trabalha. Também podem ser considerados os 
fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que 
influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população [...]” 
(ano, p.). Dentre eles, podemos citar o acesso ao saneamento básico, que conforme a Lei 
Federal nº 11.445 de 5 de Janeiro de 2007, no seu Art. 3º, estabelece diretrizes nacionais 
para o saneamento básico. 

 
Por estas perspectivas o conceito de necessidades humanas não teria 
correspondência com o estatuto da cidadania e nem com as políticas 
públicas, cuja principal função é concretizar direitos sociais. Aliás, esta 
modalidade de direitos, que obriga o Estado a atender demandas e 
necessidades sociais, também é terminantemente rejeitadas pelos 
neoliberais (PEREIRA, 2006, p. 68). 

 
Para as pessoas com necessidades especiais outrora não havia espaços e nem 

direitos “legais”, e tudo isso se deu através de um processo histórico. No Brasil a nossa 
Constituição Federal, conhecida como Constituição Cidadã de 1988, foi um marco para as 
pessoas com deficiência, pois em seu Artigo 208 já reafirmava um compromisso 
constitucional, estabelecendo que: “O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de: Inciso III: atendimento educacional especializado aos portadores 
de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; (CF, 1988). 

A lei sobre o Apoio e a Integração Social da Pessoa Portadora de Deficiência, em 
seu Artigo 2°, abrange que as escolas especiais, privadas e públicas devam aceitar as 
matriculas de pessoas com deficiência: 

 
II: a inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais, 
privadas e públicas; III: a matrícula compulsória em cursos regulares de 
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estabelecimento público e particulares de pessoas portadoras de 
deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de ensino. 

 
Conforme explanado anteriormente a legislação e a inclusão das pessoas com 

necessidades especiais/educacionais, foi um processo que sofreu mudanças e avanços 
históricos no Brasil e no Exterior recheada de erros e acertos, pois vale ressaltar que 
tivemos muitas contribuições internacionais como: Declaração Universal dos Direitos do 
Homem (1948), Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, conhecida como 
Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficientes (1975), Declaração Mundial de 
Educação para Todos- UNICEF (1990), dentre tantas outras. 

No Brasil em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), disposto sob a 
Lei 8.069 de 1990, veio reafirmar o Artigo 208 da Constituição Federal; em seu Art. 54 
pontua que “É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: III - atendimento 
educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular 
de ensino”. 

Em todo esse processo tivemos a Criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, 
representado pela Lei de nº 13.146 de 2015, após 26 anos do primeiro Estatuto, onde se 
descreve o que é “deficiência”. Conforme seu Artigo 2° traz esta definição e, no Artigo 27 
aborda sobre o direito a educação, agora de forma bem mais ampla e clara. 

Segundo Ribeiro (2015, p. 29), “apesar da inclusão estar ocorrendo ainda de modo 
lasso no Brasil, é inegável que muito já se avançou em matéria de inclusão da pessoa com 
deficiência, basta nos reportarmos a idade antiga, até os dias atuais [...]”.  Nesta 
perspectiva, se fizermos uma retrospectiva da história dessas pessoas, iremos constatar 
que várias foram as conquistas obtidas por aqueles que sempre tiveram à frente em defesa 
dos direitos dos marginalizados, estigmatizados e desdenhados socialmente, quer seja por 
sua aparência, quer seja por suas condições sociais. Compreendendo esta dificuldade e 
conforme a autora Quixaba (2015, p. 65): 

 
Todavia, para que isso aconteça, as pessoas com deficiência precisam 
persistir na luta, de modo que estes dispositivos legais se cumpram. Por 
isso, precisam estar conscientes da existência desses mecanismos de luta, 
porque todo esse amparo legal só se constitui devido a esforços dos 
envolvidos em defesa dos seus direitos, isto é, de pais, profissionais da 
área, pessoas sensíveis á causa e dos próprios interessados que já 
tenham consciência do seu papel como seres políticos. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Esta pesquisa identificou que as dificuldades continuam e os desafios ainda são 

muitos, pois mesmo que o Ministério da Educação, através da Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva, os Estatutos, as Legislações e 
Resoluções em vigor, nos tragam diretrizes, orientações e normativas a serem cumpridas, 
devemos continuar a luta (diária) para efetivar esses direitos, através da conscientização e 
sensibilização dos nossos gestores, escolas, profissionais, comunidade, familiares entre 
outros. 
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De forma clara compreendemos que não é a ausência de legislações. Pelo 
contrário, para efetivação de políticas públicas para as pessoas com deficiência, precisa-se 
de gestores, coordenadores, secretários e diretores compromissados que disponham de 
empatia e humanização para com a população e as políticas sociais, evidentemente para 
um grupo menos favorecido em nossa sociedade. Quanto ao profissional cuidador 
destacado pelo MEC, que sejam de fato cuidadores profissionais, com capacitação técnica 
e qualificação para exercer tal função que requer cuidados e atenção específica. 

A pesquisa nos traz inquietações desafiadoras para o presente e futuro das crianças 
com Microcefalia no Município de Fortaleza e a mesma nos dá subsídios para acompanhar 
como serão feitas essas inserções na Política de Educação, com o objetivo de acompanhar 
e intervir de maneira propositiva nesta demanda. 
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