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Introdução 

 

Dentre as mais diversas síndromes existentes e que podem fazer parte do campo de 

atuação da educação especial, a doença cerebrovascular oclusiva crônica, conhecida como 

Síndrome de Moyamoya, (SMM), é uma doença pediátrica cerebrovascular, que se caracteriza 

por ser uma desordem vaso-oclusiva progressiva de etiologia desconhecida, que acomete com 

mais frequência japoneses e/ou descendentes de japoneses. A característica mais frequente 

dessa síndrome é a ocorrência de acidentes vasculares cerebrais, acompanhados de fraqueza 

muscular, paralisias que comprometem partes do cérebro ou convulsões, que podem 

prejudicar os sentidos, as cognições, e causar problemas físicos, motores e sensoriais. Até o 

ano de 1999, foram registrados aproximadamente 21 casos no Brasil.  

Num trabalho de revisão apresentado por Guedes e Blanco (2013), pode-se evidenciar 

que não existiam, até o corrente ano, artigos disponíveis em português que abordassem a 

escolarização de crianças com síndrome de Moyamoya, o que poderia dificultar a busca de 

informações por profissionais da educação que se deparam com a síndrome em sala de aula. 

Assim, com a inclusão das crianças com as mais diversas síndromes no ensino regular, 

dentre elas a Síndrome de Moyamoya, coloca-se o seguinte questionamento: de que modo 

uma criança com a Síndrome de Moyamoya pode ser atendida na escola regular, visando 

potencializar o seu desenvolvimento? 

A presente pesquisa apresenta-se como um estudo de caso, caracterizado por uma 

metodologia de investigação que tem por objetivo compreender, explorar e descrever 

situações observadas em contextos mais complexos, onde se tem mais de um fator envolvido.  

O presente estudo de caso tem como objetivo geral relatar o atendimento de uma 

criança de 07 anos com a Síndrome de Moyamoya em uma escola municipal do norte do 
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Paraná, apresentando as características da criança, descrevendo as atividades desenvolvidas e 

os resultados obtidos, demonstrando como uma atenção adequada à criança é capaz de 

facilitar sua aprendizagem e desenvolvimento, em detrimento das limitações impostas pela 

doença. 

 Visando descrever e fundamentar o atendimento realizado, o trabalho segue dividido 

em dois capítulos. No primeiro capítulo está apresentando o referencial teórico, descrevendo 

as causas e características da Síndrome, e a legislação brasileira que garante a inclusão e 

atendimento especializado das crianças com essa síndrome e demais deficiências na escola 

regular. Por meio de leituras relacionadas ao tema proposto, buscou-se desenvolver um texto 

com embasamento teórico, que possa auxiliar o trabalho do professor. 

No segundo capítulo é relatado o atendimento oferecido a uma criança com Síndrome 

de Moyamoya em uma escola regular municipal do norte do Paraná, apresentando as 

atividades e resultados obtidos.  

 

 

O processo histórico da educação especial no mundo e a legislação brasileira atual 

 

O contexto histórico da educação especial caracteriza-se por marcas desagradáveis, 

como o assassinato de crianças com necessidades especiais em Esparta e Atenas, passando 

por Paracelso. No Brasil, esse histórico passou pela “roda de expostos” chegando a 

Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE’s) e a inclusão no sistema regular de 

ensino.  

Na Antiguidade, nas cidades de Esparta e Atenas, as crianças com deficiências eram 

julgadas como subumanas, sendo lançadas do alto dos rochedos e abandonadas em praças 

públicas. Passado os longos anos da Idade das Trevas, no século XVI, Paracelso foi o médico 

que iria revolucionar a história da medicina, pois foi o precursor em considerar a deficiência 

intelectual como um problema de ordem médica.   

No início do século XVIII, no Rio de Janeiro e Salvador deu-se a criação a “roda de 

expostos”, que refere-se a um artefato de madeira, com formato de tambor giratório, embutido 

ao muro ou a janela de hospital; era um mecanismo utilizado para abandonar recém nascidos 

que ficavam ao cuidado de instituições de caridade e foi construído de forma que, aquele que 

colocava a criança não era visto por quem a recebia. No início do século XIX, em São Paulo, 

deu início à institucionalização das crianças com deficiência, cuidadas por religiosos. A 



Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I, privava do direito político o incapacitado 

físico ou mental, favorecendo o processo de exclusão.  

A primeira instituição de atendimento à pessoa com deficiência foi o Imperial Instituto 

dos Meninos Cegos em 1824, que atualmente é o Instituto Benjamim Constant (IBC), e em 

1857, o Instituto dos Surdos Mudos, que hoje é denominado Instituto Nacional da Educação 

dos Surdos (INES), ambos no Rio de Janeiro. No ano de 1874, em Salvador, o Hospital 

Juliano Moreira, foi à primeira instituição para atendimento às pessoas com deficiências 

intelectuais, dando início à assistência médicas aos indivíduos.  

Em 1903, foi criada a primeira escola Especial no Rio de Janeiro, para Crianças 

anormais
1
, o pavilhão Bourneville, estabelecimento que oferecia cuidados médicos e 

pedagógicos; este, na época, era conhecido como Hospício Nacional de Alienados, 

denominando as crianças como idiotas, cretinas, epilépticas ou histéricas e inválidas.  

A atual legislação, que se faz pertinente a esta discussão, assegura o direito, mas ao 

nos deparamos com a realidade das escolas brasileiras, a formação dos docentes, entre outros 

aspectos, torna-se necessário repensar a efetiva execução da Lei por meio da exigência de 

realização do Projeto Político Pedagógico (PPP) das instituições de ensino com o trabalho 

coletivo da comunidade escolar, conscientizando todos das especificidades características de 

cada pessoa com necessidade educacional especial (no presente estudo, a Moyamoya). 

Com base nos pressupostos legais da Constituição Federal de 1988, o objetivo 

fundamental é “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação”.  

A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional deu-se no ano de 

1996 sob o nº 9394/96 (LDBEN), e esta aborda, em seu capítulo V, a Educação Especial e sua 

ligação com o ensino regular e ao ensino público.  

A educação inclusiva constitui um modelo educacional fundamentado na concepção 

de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferenças como valores indissociáveis. O 

Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10 172/2001, realça que “o grande avanço que a 

década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o 

atendimento à diversidade humana”, assegurando aos alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades o acesso ao ensino regular, iniciando-se desde 

a educação infantil até o ensino superior. A inclusão exige um atendimento educacional 
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 Terminologia utilizada na literatura em 1903, com o mesmo significado “pessoas com necessidades especiais”. 



especializado, como também a participação da família e comunidade, acessibilidade 

arquitetônica nos transportes e uma ação conjunta da implementação das políticas públicas.  

 

 

O desenvolvimento da criança 

 

Para Mussen et al (1995) o desenvolvimento é definido como mudanças nas estruturas 

físicas, neurológicas, cognitivas e comportamentais,  que emergem de maneira ordenada e são 

relativamente  duradouras;  é um processo que vai desde a concepção, passando pelo 

crescimento físico  e então chegando a maturação neurológica, comportamental, congnitiva, 

social e afetiva, tornando a criança competente para responder as suas necessidades. 

De acordo com Tisi (2010): 

 

“O desenvolvimento ocorre de forma ordenada e de acordo com 
determinados padrões gerais; o desenvolvimento é predizivel; uma criança 
senta antes de andar, usa os olhos antes de usar as mãos, balbucia antes de 

falar. O ritmo e a qualidade do desenvolvimento  podem variar ; apesar de as 
crianças progredirem de acordo com certos pradões e através das mesmas 
sequencias de crescimento de desenvolvimento.” (TISI,  2010 p. 44). 

 

 

De acordo com Tisi (2010), em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor, espera-

se que no segundo trimestre de vida o bebê adquira o domínio sobre os músculos que 

sustentam a cabeça e que dão movimento aos braços e que no terceiro trimestre já controle 

mãos e tronco, sentando-se e trocando objetos de uma mão para a outra. 

Aos dois e três anos, o esperado é que a criança caminhe, corra, fale, reconheça e 

lembre-se de pessoas, compreenda o meio em que o cerca e ajuste-se a necessidades culturais. 

Com quatro e cinco anos, a criança já deve formular infinitas perguntas, perceber analogias; 

em sua rotina diária já deve ser quase totalmente independente, falar sem articulações infantis, 

contar contos e sentir orgulho social por suas tarefas pessoais, considerando-se um pequeno 

cidadão. 

Embora exista certa regularidade, o desenvolvimento de crianças típicas não se dá de 

forma homogênea, visto as diferenças individuais. Além disso, alterações genéticas, 

problemas adquiridos ou falta de estimulação podem resultar em alterações significativas no 

processo de desenvolvimento de um indivíduo, gerando atrasos e dificuldades. 



Conhecendo a causa e o grau de dificuldade da criança, familiares, professores e 

outros profissionais devem engajar-se em atividades de estimulação, visando promover sua 

aprendizagem e desenvolvimento. 

 

 

Doença cerebrovascular oclusiva crônica (moyamoya) 

 

A atualmente denominada Síndrome de Moyamoya foi identificada pela primeira vez 

em 1956, no Japão, quando o médico neurologista japonês Kudo, encontrou um quadro 

angiográfico incomum de artérias cerebrais perfurantes (SCHULZ et al., 1980). A mesma foi 

descrita em 1961 no Japão, e em solos brasileiros, Schultz e colaboradores, no ano de 1981, 

documentaram o segundo caso. Ainda hoje a literatura não apresenta informações suficientes 

e precisas sobre etiologia, história natural, patogênese e tratamento ideal da síndrome 

(NASCIMENTO et al, 2010). No ano de 1997, foram diagnosticados no Japão 3800 casos de 

Moyamoya, e no Brasil no ano de 1999, aproximadamente 21 casos (HOBAIKA et al., 2005). 

A etimologia da palavra moyamoya relaciona-se a algo nebuloso, conhecida mais 

como “nuvem de fumaça” (padrão identificado nos exames de neuroimagem) que acomete as 

artérias do sistema nervoso central (SNC), provocando isquemias transitórias e caracterizadas 

por oclusão da parte distal da artéria carótida interna, que podem resultar em prejuízo visual 

ou visão dupla, distúrbios de linguagem, perda de equilíbrio, falha na coordenação motora e a 

repetição de hemorragias. Uma característica evidente da SMM é a ocorrência em pessoas de 

descendência japonesa, principalmente do sexo masculino, porém pode ocorrer com qualquer 

etnia, e no sexo feminino, iniciando em idade pré-escolar, com menor incidência na fase 

adulta. Na fase pré-escolar, é comum o sujeito apresentar manifestações da doença como: 

infarto, convulsões, irritabilidade, alterações de consciência ou alteração de comportamento, 

e, na fase adulta, os eventos mais comuns são hemorragias. (CIASCA et al., 1999). 

 O diagnóstico da doença de Moyamoya (DMM) é determinado por meio de exames 

de imagem, sendo a angiografia convencional considerada o padrão ouro, feita com 

introdução de cateteres dentro das artérias coronárias, sendo um procedimento invasivo. Por 

esse motivo, a avaliação DMM por métodos de imagem mais seguros e menos invasivos, 

como a tomografia computadorizada de múltiplos detectores e a ressonância magnética, 

possibilitam um diagnóstico ainda apurado e preciso desta doença, sem maiores complicações 

para o paciente. O tratamento da DMM é cirúrgico, mas continua ainda insatisfatório, visto 

que sua etiologia ainda não está definida. De acordo com Nascimento et al., (2011), o objetivo 



do tratamento é fornecer um aporte sanguíneo adequado à área isquêmica, evitando assim 

novos eventos, e mesmo sendo insatisfatório ainda é o melhor prognóstico da doença. 

O desenvolvimento de uma criança com Síndrome de Moyamoya não é inferior ao de 

outra criança, mas é diferente e singular, pois ela necessita de caminhos alternativos para 

compensar as dificuldades advindas da doença. A experiência social é o alicerce dos 

processos compensatórios, sabendo que a inclusão deve acontecer em todos os lugares, não só 

na escola.  A escola deverá propor alternativas e soluções, instrumentalizando-se de todas as 

formas para lidar com as diferenças, levando a uma reeducação que inclua e acabe com o 

preconceito que ainda está presente em nosso país (MACIEL, 2000). 

Portanto, o professor deve estar preparado para receber alunos com necessidades 

educacionais especiais em sua sala de aula, cada qual com suas características, fazendo-se 

necessário que tenha um auxilio para que consiga atender o aluno(s) com necessidades 

especiais e os demais da sala regular de ensino; por mais que seja um processo de inclusão, 

algumas atividades necessitam ser adaptadas àqueles que necessitam de maior cuidado. 

 

 

Estudo de caso 

 

O presente estudo de caso foi realizado na Escola Municipal do Norte do Paraná, que 

atende alunos na modalidade de ensino fundamental I, do 1º ao 5º ano. A escola possui a 

modalidade de atendimento em classe especial, que em 2012 atendia 3 alunos, devidamente 

matriculados.  

Para a realização deste estudo de caso foi selecionado, dentre os três alunos da classe 

especial, um aluno do sexo masculino, com sete anos de idade, descendente de japoneses – 

sendo a mãe brasileira e o pai japonês -, diagnosticado com síndrome de Moyamoya.  

Quanto ao espaço físico da unidade de ensino, identifica-se que este não se encontra 

adequado às necessidades dos alunos, principalmente os da classe especial. Um dos aspectos 

que mais chama a atenção é a falta de chuveiros elétricos nos banheiros, sendo que, quando 

necessária a higienização dos alunos, esta era feita apenas por meio de panos úmidos.  

Quanto à constituição familiar do aluno, foi informado que o mesmo reside com o pai, 

a mãe, a irmã e a avó, sendo a mãe a pessoa mais presente e que direciona mais cuidados para 

a criança. Em relação ao histórico da doença, o que se apresenta é que a criança, aos dois anos 

de idade, começou a apresentar crises convulsivas e, posteriormente, pequenos derrames, o 

que levou ao diagnóstico da síndrome de Moyamoya. Também foi informado que a criança 



passou por algumas cirurgias neste período, e atualmente faz uso de medicamentos como: 

risperidona
2
, Ritalina

3
, Trileptal

4
 e Topiramato

5
.  

No que diz respeito ao histórico escolar da criança, consta que não havia freqüentado 

nenhum tipo de instituição escolar, seja escola regular ou especial (APAE). O documento 

apresentado para a escola, como comprovação da síndrome, é um relatório médico, no qual é 

especificado as causas e o lado do comprometimento neurológico do educando, causado pela 

síndrome. 

No inicio do período letivo o aluno freqüentou a fonoaudióloga e fisioterapeuta, tendo 

atendimento particular; entretanto, com o passar do semestre, as sessões foram diminuindo. A 

necessidade de acompanhamento fonoaudiólogo se deu pelo fato de a criança apresentar 

linguagem comprometida, emitindo apenas alguns sons: “a” “e”. A comunicação deste se dá 

por meio de gestos.  

O acompanhamento fisioterápico foi necessário pelo comprometimento sensório-

motor: o lado esquerdo apresenta-se mais afetado, tanto em membros inferiores quanto em 

superiores. A criança não tinha equilíbrio, caía com facilidade, não apresentava movimento de 

pinça, tinha dificuldade na mastigação e para engolir; quando comia algo mais pastoso ou 

líquido, mesmo com muito cuidado, algumas vezes se afogava; seus traços característicos ao 

desenhar eram rabiscos. 

O acompanhamento realizado em sessões de Terapia Ocupacional (estes realizado pela 

APAE) também foram diminuindo ao longo do semestre, sem apresentação de nenhuma 

justificativa por parte da família.  

No que se refere ao processo ensino – aprendizagem, notou-se que o aluno era faltoso 

nas aulas e, no dia a dia, apresentava a chamada “crise de ausência”:  crises epilépticas 

caracterizadas por lapsos da consciência, que duram de 5 a 30 segundos, nos quais a pessoa 

para o que estava fazendo, e quando volta esquece o que já tinha aprendido.  Apresentava 

dificuldades na concentração e na atenção, em organização espacial e temporal, coordenação 

dinâmica geral, memória visual e emocional, pois tinha dificuldade em expressar emoções.    

 Faz-se importante destacar que, todos os dias no período matutino eram dados dois 

(2) tipos de medicamentos durante, sendo a professora responsável em ministrá-los no horário 

correto. 

                                              
2
 Antipsicótico atípico desenvolvido pela Janssen Farmacêutica, utilizado para tratamento sintomático de 

irritabilidade em crianças e adolescentes autistas.  
3
 Medicamento psicoestimulante utilizado no tratamento de déficit de atenção. 

4
 Medicamento indicado como uma droga antiepiléptica. 

5
 Medicamento utilizado para o tratamento de pacientes com epilepsia. Fonte: http://www.medicinanet.com.br/  

http://www.medicinanet.com.br/


Apontou-se, também, que em algumas ocasiões o aluno chegava dormindo e a mãe o 

levava para sala de aula, sem acordá-lo. A criança era deixada dormindo no colchonete da 

sala, pois não acordava mesmo com a insistência da professora. Quando a professora insistia 

muito para realizar as atividades, o aluno ficava muito irritado, chorava algumas vezes ou 

então agredia a professora ou algum colega de sala que sentava ao lado.  

Para facilitar a compreensão das atividades realizadas com a criança, estas foram 

divididas em estimulação para o andar e autonomia, esquema corporal, orientação espacial e 

temporal, lateralidade, reconhecimento gustativo e auditivo, e atividades específicas 

relacionadas às disciplinas escolares, como matemática, história, geografia, ciências e artes.  

Entre as atividades realizadas com a criança, o trabalho inicial foi voltado para 

eliminar o uso da fralda, pelo menos na escola. Para isto, foi inicialmente solicitado à mãe que 

mandasse trocas de roupa todos os dias Por meio de gestos, como por exemplo colocar as 

duas mãos em frente ao órgão sexual, a criança era ensinada a pedir para ir ao banheiro, 

demonstrando que estava com vontade urinar. Quando isso acontecia, era levado rapidamente, 

para que conseguisse fazê-lo em tempo, no vaso sanitário, e não mais na roupa. Esta atividade 

era repetida todos os dias, salvo quando a criança havia feito uso de laxantes, pois nesses dias 

continuava de fralda.  

Observou-se que a atividade não apresentava resultados positivos todos os dias, sendo 

que, às vezes, a criança não percebia e urinava na roupa. É importante apontar que, na maioria 

das vezes, isto acontecia quando o aluno estava brincando ou em alguma atividade mais 

agitada. 

A estimulação para o andar envolveu atividades motoras, pois a criança corria com o 

tronco para frente, e por arrastar a perna esquerda, caía com facilidade. A atividade proposta 

pela professora para esta estimulação consistiu no trabalhando com a marcha, realizado todos 

os dias. A criança foi estimulada a marchar de diversas formas: batendo o pé bem forte no 

chão, marchar com passos levinhos, marchar com passos normais, marchar batendo palmas a 

frente do corpo, marchar levantando e abaixando os braços. 

Outras atividades motoras também foram realizadas, como: deslocar-se como o 

“cachorrinho”, rastejando, rolando no chão, passando entre duas filas de cadeiras próximas 

sem tocá-las, mantendo-se em pé imóvel e de olhos fechados, deslocando-se andando de 

quatro e andando sobre fitas colocadas no chão como se fossem pontes. Estas atividades eram 

realizadas com obstáculos, utilizando-se de mesas e carteiras, mesa do professor e 

colchonetes, dentre outros objetos.  



Quanto à estimulação do esquema corporal, fez-se o uso do espelho diariamente, para 

realizar o reconhecimento do próprio corpo, como: cabelos, mãos, pés, nariz, olhos, orelhas, 

joelhos, dentes, pescoço, boca, barriga e sobrancelhas. Também foi reforçada por intermédio 

de algumas atividades como o quebra cabeça de madeira do esquema corporal masculino, 

sendo aumentado progressivamente o número das partes constituintes.  Outro exemplo de 

atividade trabalhada foi à colagem: o aluno tinha figuras de boca, nariz, orelha, olhos, 

sobrancelha, cabelos e um papel apenas com o formato do rosto, e assim fazia a montagem. 

Na estimulação da estruturação espacial, foram realizadas atividades de 

reconhecimento da escola, da sala de aula, sala de vídeo, banheiro, refeitório, secretaria e dos 

lugares que criança convivia no seu cotidiano. Eram realizados também alguns passeios ao 

redor da escola, na rua, procurando incentivar o aluno no processo de identificação de coisas 

próximas á escola, tais como: batalhão do corpo de bombeiros, praça, parquinho, museu e 

mercados. 

Estas atividades tinham o intuito de estimular o reconhecimento dos lugares que o 

cercavam. Algumas noções básicas como dentro, fora, atrás, em cima e embaixo eram 

transmitidas no cotidiano. Para isto, era solicitado que a criança guardasse o material dentro 

do armário; a bola que está atrás do armário; o lápis que caiu embaixo da mesa; pegar a caneta 

que está em cima da mesa; deixar fora da caixa os brinquedos, assim sucessivamente e 

diariamente. Mediante as atividades impressas, era pedido para o aluno mostrar qual animal 

e/ou objeto estava fora e estava dentro, e o que estava em cima e embaixo da mesa.  

Em noções de tamanho, foi ensinado grosso e fino, utilizando, como demonstração, 

objetos. Nas atividades impressas, também com objetos, era solicitado que a criança 

identificasse, mostrando qual era o fino e qual era o grosso.  

Nas noções de posições: em pé, sentar, ajoelhar, agachar e deitar, era utilizados, como 

atividades, brincadeiras que propiciavam diversão e prazer, como cantigas de roda e a dança 

da cadeira, na qual, toca-se uma música e os alunos ficam andando em volta, e quando a 

música parava, eles deveriam sentar-se.  

Noções de movimentos como: levantar, empurrar, andar, subir, abaixar, puxar, rolar e 

descer, também foram trabalhados. As atividades de empurrar/puxar eram realizadas com algo 

concreto ou manipulável como, por exemplo, carregar de um local a outro previamente 

combinado, com o auxílio das mãos, um objeto (cadeirinha, banquinho, brinquedo); empurrar 

uma bola com os calcanhares, levando- a de um lado para outro com leves impulsos. Objetos 

mais pesados como, por exemplo, saquinhos com pedrinhas e/ou areia, também eram 

utilizados.  



O trabalho com as formas geométricas foi feito com material concreto, utilizando 

blocos lógicos, como: círculo, triângulo, quadrado e retângulo. Era solicitado que a criança 

fizesse comparações destas formas com outros objetos deixados ao lado da carteira, para que 

pudesse identificar de maneira visual as formas parecidas. Realizadas estas atividades, 

prosseguia-se com atividades com material impresso, com figuras como bola, cone de sorvete, 

dado e régua. 

No trabalho com a estruturação temporal, foram realizadas atividades com calendário 

manipulável, no qual o aluno colocava o dia da semana, o mês e o ano, trabalhando ainda, 

diariamente, com os termos “ontem”, “hoje” e “amanhã”. Buscava-se, também, lembrá-lo do 

que foi feito ontem, e o que iria ser trabalhado hoje. Por meio de atividades impressas, 

utilizando recortes de história com no máximo três figuras, procurou-se estimular a 

consciência da seqüência lógica do acontecimento. 

A estimulação da lateralidade deu-se com brincadeiras e material manipulável. Nos 

membros superiores, como rotina, era utilizado o martelo em pinos para estimular a 

coordenação, com mais ostentação do lado esquerdo. Fez-se uso ainda de brincadeiras como 

jogar boliche, jogo produzido juntamente com a criança que enchia as garrafas pet com areia; 

jogo de futebol estimulando os chutes no gol e jogo de golfe, o qual tinha que acertar a bola 

com o taco de madeira na boca do palhaço. 

O reconhecimento gustativo foi desenvolvido por meio de atividades realizadas em 

sala ou no refeitório, feita com frutas como banana, maça, uva, mamão, melão, morango, nas 

quais a criança tinha os olhos vendados e, desta forma, era feita a degustação. Logo após era 

retirada a venda para que a criança fizesse a identificação da fruta: isto com figuras. A 

atividade das frutas era realizada em pequenas quantidades, com três opções de frutas e de 

desenho, com a pergunta “qual fruta que você comeu?”.  

No reconhecimento auditivo, no dia a dia, eram realizadas brincadeiras como cobra-

cega. Com os olhos vendados, tendo a professora o segurando pelas mãos para ajudá-lo no 

equilíbrio, e as crianças chamavam-no pelo o nome, e ele descobriria de onde e de que lado 

estava vindo o som. 

Na disciplina de matemática, foram trabalhados os conceitos da área de 

desenvolvimento de raciocínio lógico com material manipulável, como o ábaco
6
. O aluno 

deveria, primeiramente, colocar uma argola em cada bastão com cores diferentes (está 

                                              
6
 O ábaco é um antigo instrumento de cálculo, formado por uma moldura com bastões ou arames paralelos, 

dispostos no sentido vertical, correspondentes cada um a uma posição digital. Fonte: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81baco  

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81baco


atividade auxiliava, também, no reconhecimento das cores básicas), depois era pedido que 

colocasse dois da mesma cor em cada bastão e assim sucessivamente. 

 Tampinhas de garrafa pet eram utilizadas como atividade para indicar quantidade, 

comparando-as com a simbologia do número. Um exemplo de atividade realizada pela 

professora foi: com papel sulfite escrevia o número 1, 2 e 3 e colocava no chão, a criança 

tinha que colocar a quantidade de tampas de acordo com o número descrito no sulfite. 

Também era utilizado um dominó de cores, sendo este um material manipulável, feito com 

um tamanho maior para melhor manuseio. 

Para o ensino da disciplina de história, a professora limitou-se apenas ao trabalho com 

o espaço familiar (pai, mãe, irmã e avó), justificando-o, pois é este o espaço que a criança tem 

maior convivência na sua vida diária. Para tanto, eram utilizados fantoches, como recursos 

pedagógicos para a contação de história envolvendo as pessoas com quem a convive. Assim, 

o aluno se interessava pela história e com o seu próprio jeito de se expressar contava sua 

própria história. Também eram trabalhados com leituras de livros visuais. 

Na disciplina de geografia, foi trabalhado o reconhecimento do local onde estava e ao 

redor da escola, sendo que a criança necessitava de grande auxilio para reconhecer o ambiente 

escolar. 

Para o trabalho com a disciplina de ciências, a professora utilizava o Picture Exchange 

Communication System (PECS), um Sistema de Comunicação por Figuras. Por meio deste, o 

aluno, com a ajuda da professora, identificava seres vivos: selvagens e domésticos. Depois da 

identificação, como atividade, era disponibilizada uma folha dividida ao meio, na qual, o 

aluno apontaria de um lado os animais selvagens e no outro os domésticos. 

As atividades da disciplina de artes eram realizadas por meio de materiais 

manipuláveis, trabalhando com noções básicas do desenvolvimento. Eram utilizadas tintas, 

pincéis, e na maioria das vezes com as mãos e os pés e para o trabalho com as cores era usado 

PECS. 

Após a realização de todas as atividades durante o ano letivo, foi possível avaliar que 

em algumas situações o aluno apresentou avanços, destacando-se entre elas: afinidade com o 

reconhecimento do ambiente escolar; reconhecimento de cores como: amarelo, vermelho e 

azul; a estimulação do caminhar; a retirada da fralda; as figuras trabalhada com PECS; o 

reconhecimento do esquema corporal. Entretanto, o trabalho com as áreas mais específicas 

não obtiveram muito avanço, pois com as “crises de ausência”, que diariamente aconteciam, 

era necessário, muitas vezes, retomar todo o processo do começo, pois a criança havia 

esquecido tudo o que já tinha sido feito.  



 

Considerações Finais 

 

De acordo, com os estudos apresentados, a educação de pessoas com necessidades 

educacionais especiais passou, ao longo dos anos, a ser encarada pelas sociedades como uma 

necessidade absoluta, com isso surge à preocupação de integrá-los ao meio social. A partir 

desse entendimento, apresentou-se no Brasil a implementação de políticas públicas que 

buscam, entre outras coisas, assegurar a inserção das crianças com necessidades especiais no 

ensino regular. 

Visando responder ao questionamento inicial: de que modo uma criança com a 

Síndrome de Moyamoya pode ser atendida na escola regular, visando potencializar o seu 

desenvolvimento? Apresentou-se um estudo de caso realizado com uma criança de 7 anos, 

apresentando suas dificuldades e as atividades realizadas em classe especial durante o período 

letivo de 2012. 

Após avaliação final da criança, pode-se evidenciar que embora existam poucos 

estudos na área educacional que tratem sobre a síndrome de Moyamoya, o professor após 

avaliação inicial de seu aluno, é capaz de desenvolver atividades que favoreçam a 

aprendizagem e desenvolvimento deste, respeitando seu ritmo e suas dificuldades. 

O que evidencia-se é que, partindo das necessidades particulares de cada criança, é 

possível traçar objetivos e metas alcançáveis e elencar ou elaborar atividades que propiciem o 

desenvolvimento deste, indiferente da sua síndrome ou incapacidade gerada. Para tanto, faz-se 

necessário que o ambiente escolar, assim como os profissionais que nele atuam, estejam 

preparados para acolher, entender e ajudar as crianças com as mais diversas necessidades 

especiais.  
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