
RELAÇÃO ENTRE O PROFESSOR ESPECIALIZADO E O PROFESSOR DA 
SALA COMUM. 

 Durante muitos anos o professor especializado foi tão discriminado 

quanto as alunos. O professor era excluído de materiais, tanto para ele quanto 

para os alunos, para ter acesso aos materiais, teria que ter amizade com 

coordenador e diretor, caso contrário, a exclusão era maior. (Na rede pública 

estadual). 

 Com os avanços da inclusão este quadro começou a mudar, o professor 

passa a ser aquele que auxilia o professor da sala comum (depois de muitos 

anos), mas ainda o professor da sala comum com o objetivo que o professor da 

sala comum, fique com aqueles alunos considerados “problema”. 

 Hoje o Professor da sala comum ainda tem a idéia que não sabe 

trabalhar com o aluno com deficiência intelectual, e ainda é necessário ter uma 

pessoa  especial para trabalhar com eles, isso por ainda acreditar na teoria do 

déficit, onde o problema está com o aluno. 

Em se tratando de AEE da APA de São Paulo, em um momento a escola nega-

se a marcar horário com o Pedagogo, em outro momento, marca o horário, 

mas no dia da visita, a responsável falta, e muitas vezes quando é concretizada 

a visita, trata o Profissional, a princípio, como se fosse um fiscal. 

Em outra situação somos muito bem recebidas, é mostrado o trabalho que esta 

sendo realizado na escola, conseguimos compartilhar informações, e a equipe 

gestora também participa. 

Mas em qualquer das situações ainda temos que conquistar um espaço. Em 

muitos momentos ainda persiste a idéia de déficit, onde a dificuldade da 

criança frente à inclusão é justificada por sua deficiência, uma forma da escola 

se ausentar de qualquer responsabilidade, esquecendo-se ou desconhecendo 

das habilidades que a criança possui. 

O ideal para a relação entre o Professor especialista e o Professor da classe 

comum, talvez seja a de realizar um trabalho articulado, reflexivo, tendo troca 

de informações, discutindo o caso da criança, para isso não basta uma única 

visita ou reunião, mas os profissionais entrarem em consenso de quantos 

encontros é necessário (três - quatro), para melhor orientar o trabalho de 

ambos os profissionais, para melhor compreendermos de que forma esta 

criança aprende, quais as barreiras que a impede de ter uma aprendizagem 

significativa.     
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