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   Foi realizado no dia 25 de setembro de 2009, reunião com a professora da sala comum, Srª 

XXX e pedagoga do Atendimento Educacional Especializado, XXX, cujo objetivo do encontro 

trocar informações sobre o desenvolvimento da aluna B., regularmente matriculada no 3º ano 

nesta unidade escolar, com freqüência no período da manhã. Estava presente na reunião 

Marília Costa, responsável pela Pesquisa. 

 Fui recebida pela Coordenadora Pedagógica, que logo em seguida providência a liberação da 

professora XXX que no momento estava atuando em sala de aula. XXX ao chegar à sala onde 

seria realizada a conversa, isto é a troca de informações sobre B., faz uma pergunta que por 

sua vez, um tanto agressiva: São duas pessoas que participarão da conversa? Disseram que era 

apenas uma!!!  Porém no momento que iniciamos a conversa a professora sentiu-se segura e 

passou a colocar-se com bastante propriedade. 

Iniciando nosso diálogo tentei  pontuar algumas questões da 1ª visita que fiz à escola em 

março do ano em curso. Nesta visita, fui recebida pela Coordenadora Pedagógica que  

justificou não poder estar presente nas discussões sobre o desenvolvimento de B., por estar 

participando de uma reunião na DRE (Diretoria Regional de Ensino). A professora XXX também 

não podia participar, pois estava atendendo a outro compromisso. A professora YYY por sua 

vez estava fazendo aula em outra sala e também ainda não conhecia B. o suficiente para dar 

informações. Enfim, fui indicada a falar com a Professora de B. no ano anterior. Neste mesmo 

dia tive oportunidade em observar B. por alguns instantes em sala de aula com a professora 

YYY, onde a mesma relata que se torna bastante difícil trabalhar em sala de aula com alunos 

com deficiência intelectual, visto o grande nº de alunos por classe. Após este resgate indago a 

professora XXX sobre o que tem observado do desenvolvimento de B. no período de março até 

agora. 

XXX não iniciou falando de B., mas, sim das dificuldades em se fazer inclusão e concorda com a 

professora YYY, quando diz que a primeira dificuldade encontrada é no grande número de 

alunos em sala de aula. XXX continua falando: Sempre se fala inclusão, inclusão... Mas é muito 

difícil, pois não temos só o aluno com deficiência intelectual, são vários os problemas, e 

quando se trata de rede pública é bem mais complicado. Até proponho atividades 

diferenciadas, quando possível trabalho em grupo, mas confesso que é muito difícil estar 

fazendo isto a todo o momento. Não temos acesso a material  e também não temos muito 

tempo para preparar este material. Porém novamente desejo saber de como está B. XXX relata 

que começou trabalhar com B. este ano e que percebeu que por volta do mês de junho B. 

encontrava-se bastante desmotivada e parece ter regredido, porém a partir do segundo 



semestre B. volta a ter mais interesse pelas atividades propostas tomando iniciativa e 

demonstrando prazer em participar das aulas. Relatei sobre o atendimento das crianças no 

AEE (Atendimento Educacional Especializado na APAE de São Paulo, são atendidas duas vezes 

por semana, no contra turno, durante uma hora e 30 minutos, em grupo, atualmente em salas 

ambientes. Indagada por Marília, no caso da escola ter a SAAI, que na verdade é este trabalho 

que a APAE faz no AEE, qual seria a importância e de que forma poderia beneficiar o trabalho 

da professora em sala comum? XXX responde que isto seria o ideal a permanência de uma 

pessoa que tivesse mais experiência na área de Educação Especial auxiliando o trabalho na 

troca de informações, professor de AEE e professor da sala comum. Ressalta que na DRE tem o 

CEFAI, porém este ano não compareceu ninguém deste órgão para orientações no trabalho 

referente à inclusão do aluno com deficiência. Neste momento encerra-se nossa conversa com 

a professora XXX e passo a observar B. em sala de aula com a professora YYY na qual já 

havíamos conversado bem rapidamente sobre algumas questões pertinentes a B.. Na 1ª visita 

em março de 2009 No momento fiquei aguardando alguns segundos a professora chegar de 

outra sala. Quando chegou, os alunos estavam conversando, inclusive alguns estavam 

perguntado se eu estaria dando aula no colégio. De repente a professora entra e de uma 

maneira bem inadequada, gritando com os alunos, manda que eles calem a boca, visto que a 

sala estava com visita. Lembrei a professora sobre dados da primeira visita e esta não 

percebeu nenhum avanço no desenvolvimento de B., neste intervalo da nossa conversa os 

alunos estavam conversando e YYY novamente grita com eles e pede para que eles calem a 

boca  e façam como castigo a tabuada do sete, oito e nove. O que deu para perceber é que 

nenhum investimento esta professora esta professora apostou em B. e que não vê em B. 

nenhuma condição de aprendizado. Em seguida fiquei mais alguns minutos observando a 

aluna que continua sentada na primeira carteira, alunos um atrás do outro...  Sem nenhuma 

oportunidade de integração. Dando continuidade à aula a professora pede para que os alunos 

abram seus livros na página 133 para correção da lição, são exercícios de matemática 

relacionados à resolução de problemas. B. continua com o livro dentro da Bolsa e a professora 

em nenhum momento se dirige o olhar para ela. Percebe-se nitidamente que não há nenhum 

interesse por parte da professora em ajudar B.. 

   Coloquei-me à disposição. 

                                    São Paulo, 30 de setembro de 2009. 
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