
ENTREVISTA A 

 

- Pensando na proposta de hoje, da sala de recurso, como é que você vê a proposta da sala de 

recurso, hoje na prefeitura? 

- Eu acho que a sala de recursos hoje ela vem pra enriquecer as crianças que estão dentro da 

escola, crianças incluídas dentro da escola. Tanto as crianças com deficiência, quanto as 

crianças com necessidades educacionais especiais, que não tem uma deficiência, um laudo 

médico, mas que precisam de uma assistência maior do que as outras, né. É uma gama de 

trabalho muito grande que a gente tem aqui na sala de recurso, desde crianças que estão em 

processo de alfabetização, até crianças que não conseguem falar, que a gente tem que 

trabalhar com Comunicação Alternativa e o trabalho é muito variado, né. É individual mesmo, 

que a gente tem que pensar no que cada criança precisa. A sala de recurso dentro de cada 

escola, ela é muito rica, porque o professor além de trabalhar com o aluno, ele serve como um 

agente de inclusão dentro da escola. Ele faz a inclusão de fato acontecer.  

- Do trabalho com o aluno e  com o professor... 

- Com o aluno e com o professor, né. Muitas vezes conversando e apoiando o professor, 

muitas vezes mostrando que aquele aluno é capaz de fazer várias coisas, né. Que as pessoas 

não acreditam. 

- Pensando nos alunos que você atende, que você sabe que são atendidos na sala de recursos, 

como é que você caracteriza o público de São Bernardo pra sala de recursos? 

- Primeiro, é inevitável os alunos que tem uma deficiência, que tem um comprometimento 

maior, esses sem dúvida são o público alvo da sala de recurso. Outro tipo de público que a 

gente atende são os alunos que tem uma dificuldade muito grande de aprendizagem. Que já 

estão na escola há quatro, cinco anos e ainda não conseguiram ler, escrever, aprender as 

coisas básicas da escola. Nós não necessariamente pedimos pra esse aluno ir no médico, pra 

ter um laudo médico, isso não é importante pra a gente na  sala de recurso. O importante é o 

aluno, o que ele sabe, e pra onde a gente quer ir com esse aluno, qual o objetivo que a gente 

tem com esse aluno, né. Então, a avaliação clínica e médica, não é um subsídio pra gente na 

sala de recurso. A gente avalia o aluno, pelo aluno, pela criança e não o laudo que ele tem. 

- Os alunos que você atende eles tem deficiência mental, ou eles tem essa deficiência e outras 

deficiências?  

- Eu tenho aluno que tem essa deficiência e outras deficiências, são múltiplos. Por exemplo: 

alunos que tem baixa visão e deficiência mental, aluno que tem problema de locomoção e 

deficiência mental, aluno que tem problema até pra se alimentar e deficiência mental.  

- Sempre tem deficiência mental, mas pode ter outras questões? 

- É... baixa visão, como eu á falei. Então os múltiplos também são público da sala de recurso, 

né.  



- Você está na sala de recursos há 5 anos, nesses 5 anos, você lembra que formações que a 

Prefeitura ofereceu e que você tenha participado? Formações pra sala de recurso? 

- Específicas pra sala de recursos... Além das formações com vocês, com os técnicos, a gente 

teve o ano passado uma formação com a B. de TGD, e que eu me lembro... Eu acho que é só. 

- Esse ano você fez a da F.B.? 

- Não, eu não fiz porque eu não fui contemplada. Eu só fiz a do ano passado. Nós tivemos 

uma palestra com a M., mas foi uma palestra, não foi um curso, né. 

- Há uns dois anos teve a da M.V. e a M... 

- Ah, eu fiz a da M.V., participei. 

- Aquelas formações que  aconteceram no ano passado... tinha Comunicação e Linguagem, 

Comunicação Alternativa, Tecnologia Assistiva, você não fez parte? 

 - Fiz. Que foi fora do horário, que foi com a C. e com a A. Eu fiz esse aí também. Foi 

oferecido, mas assim, foi fora do horário, não pra todos... Então esse ano eu me inscrevi pro 

da F, mas não fui contemplada, então eu não consegui fazer. Eu fiz essa da M. V., no primeiro 

ano, fiz essa da B. o ano passado e fiz a da C., que foi a noite. Foi um encontro por noite,  até 

a gente perdeu o último encontro, mas tudo bem, né. Que mudou o lugar, né, eles não 

avisaram e a gente ficou sem saber. Mas foram essas. A maior parte de informações que a 

gente tem é dos próprios técnicos do município mesmo. Que são os encontros de sala de 

recurso.  

- E como é que você avalia essas formações? 

- Eu acho que são pouquíssimas, né. Pela gama de trabalho que a gente tem, na sala de 

recursos, é pouquíssima formação. A gente tem que fazer mágica. Trocar idéia com amigo, 

com um colega, quando a gente consegue, porque não é sempre, porque nós somos uma em 

cada escola, no máximo duas, uma por período. Muitas vezes a gente não se encontra em 

HTP, porque faz em horário diferente, então é muito difícil trabalhar sem ter a formação. 

- Essas formações que você participou, você acha que ajudaram, que auxiliaram no seu 

trabalho em sala de recurso? 

- Sinceramente, não. As formações que vieram de fora, no caso a da M.V. e da A.B., que 

vieram de fora, então o foco não foi... elas trouxeram, elas enriqueceram o nosso 

conhecimento, a gente conheceu bastante coisa, a gente ficou sabendo de outros trabalhos, 

mas foi difícil colocar na nossa prática. A formação com vocês, com a equipe técnica, e com a 

C., que já conhece o jeito de trabalhar, que já ta aí... foi bem proveitosa. Aí foi através dessas 

formações que a gente conseguiu ter algumas idéias, alguns norteadores pro nosso trabalho.  

- Que outras formações você acha que seria importante hoje, pra você fazer o seu trabalho? 

- Olha, eu acredito que a própria rede de São Bernardo, ela ainda tem muito a oferecer pra a 

gente antes de trazer pessoas de fora. Então eu penso assim, eu nunca tive oportunidade de 



fazer os cursos que o centro de apoio do DV oferece. O Vamos Brailar, o Em Foco, eu não 

tive a oportunidade de fazer esses cursos, porque são sempre fora do horário de trabalho e eu 

to sempre trabalhando, não dá, eu não consegui fazer. Os grupos de estudo que a gente faz 

com a coordenação da equipe técnica, que a gente estuda os casos são muito mais proveitosos 

pra a gente, do que vir uma pessoa de fora pra fazer uma formação em TGD, por exemplo, 

que abrange tudo, mas não foca o principal, que é o aluno que a gente tem.  

- Estudo de caso, é essa formação que está acontecendo este ano? 

- É. Que ta acontecendo e que já aconteceu, né. São grupos pequenos de professores que se 

juntam, que estudam o caso do aluno, né. A professora leva, discute, e aí todo mundo vai 

pensar o que fazer com esse aluno, né. É discutir a prática, mesmo. É tematizar a prática, né. 

Porque a nossa clientela é muito grande. Por mais que a gente chame uma pessoa pra ar um 

curso pra a gente, pode abranger um, dois, alunos, né. Então, eu ainda acredito que a própria 

rede tem muito a oferecer pra a gente, até com pessoas que estão a mais tempo na sala de 

recurso, com colegas mais experientes. É lógico que isso vai beneficiar o nosso trabalho, não 

vai, pode não enriquecer o nosso conhecimento, né. Por exemplo, uma pós-graduação, se eles 

viessem dar pra a gente, né, oferecer, ou a gente mesmo ir buscar em psicomotricidade, ou eu 

penso até em outras faculdades, né, fono, alguma coisa assim. Tudo isso vem pra enriquecer o 

nosso conhecimento e contribuir com a nossa prática. Mas uma coisa rápida, pra gente ver o 

resultado rápido numa prática, é esse, o estudo de caso e dessa troca de experiência. E do que 

a própria rede tem. 

- Se a gente pensar em outros temas formação, que outros você acha que é mais necessário 

hoje, pra atender os alunos que você já atende? 

- Os que eu atendo e que me dão... Primeiro, uma parte é alfabetização, então eu to até 

fazendo o que a própria rede ofereceu: o Letra e Vida que é um curso que trata de 

alfabetização, esse a rede ofereceu, e esse eu to fazendo. Esse atende um tipo de público, né, e 

outro tipo, aí são questões mais complexas, né que aí eu não sei te falar que cursos... eu penso 

assim, em alguma coisa voltada pra fono, né, que é a parte de alimentação, de terapia 

ocupacional, que é a parte de como você pode mexer com a criança, como você pode 

estimular, né. Até um curso de psicomotricidade, né. Cursos voltados mais pra essa área, 

agora... Porque o público alvo é muito grande.  

 

- Pensando aí na formação, com o seu trabalho, tem algum outro que você ache interessante a 

gente pensar? 

 - Olha, eu penso assim, vendo o meu trajeto curto, trabalhando na sala de recursos nove anos 

e na educação especial, a faculdade em si ela não dá base nenhuma pra a gente entrar e 

começar a trabalhar, a faculdade que eu fiz, a habilitação que eu fiz, foram dois anos, 

praticamente todos os dias indo pra faculdade e quando eu saí de lá eu entrei numa sala e...e 

aí?!  Aí é eu, Deus e os alunos, e a gente fecha a porta e vê o que faz. Então, eu acredito que a 

gente tenha como fazer um curso inicial, pra quem ta começando a fazer as coisas básicas, né, 



porque é muito difícil, e ainda mais pra a gente que ta sozinha nas escolas. A gente não tem 

nem um... fazer por exemplo um espaço, né, pra que ta sendo admitido agora, né. Porque além 

de toda a parte de atendimento, tem o outro lado burocrático que você tem que fazer da sala 

de recursos, de documentação. Tem o lado de como você trata os professores, como você lida 

com os professores, então é muito particular. O sistema de trabalho de São Bernardo, é muito 

dele, é muito particular dele. E uma pessoa... e isso não é tratado em faculdade nenhuma, né. 

Então, é só quando a pessoa chega aqui, passa num concurso e começa a trabalhar, é que ela 

tem acesso a essas informações. E continuar com as formações, com os estudos de casos, com 

os encontros, acho que isso é primordial. É muito importante, porque sem isso... A gente na 

sala de recurso parece um mágico, né porque cada hora a gente tem que tirar uma coisa nova 

da cartola, né. A gente vai tentando uma coisa, outra coisa, outra coisa e aí não vai dando, aí a 

gente vai experimentando mais. Só que chega uma hora que esgota nossas idéias, né. A gente 

também não tem uma idéia pra tudo, a gente não é mágico, a gente é professor. E se a gente 

troca com uma amiga, ela também ta tentando da mesma forma que eu, com os alunos dela. 

Então muitas coisas que eu faço aqui, eu posso trocar com ela, e ela pode trocar comigo, e a 

gente vai ampliar essa tentativa que a gente faz né.  Então, a parceria com os professores do 

regular também tem sido muito bacana, muito legal, alguns, né, que a gente tem mais 

afinidade, que a gente consegue trabalhar melhor, um ajuda o outro, é uma troca de 

experiência de verdade, mas não em todos os casos que acontecem, alguns.  

- Mas é uma coisa importante? Depende um pouco de se afinar ou não... 

- Muito importante, porque quando isso acontece o crescimento do aluno, o ganho do aluno é 

enorme. Quando os dois professores conseguem se afinar, falar a mesma língua, fazer o 

mesmo trabalho, o ganho é sem dúvida do aluno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA B 

- Como é que você vê a proposta da sala de recursos, na prefeitura? Pensando no público de 

deficiência mental. 

- Hoje? A proposta deles atual, que tá, como está com a...  Eu acho que tá desorganizado. Eu 

acho que tem muitos segmentos mesmo diferenciados. Acho que a proposta ainda não está 

clara, né. Eu acho que eles têm que definir melhor, seguir uma linha de inclusão, no caso, que 

é a que eu acredito. Sabe? Mas direcionar pra isso. Porque tá, né... é o que foi até falado é 

bolsa, é integrada, é especial, sala de recursos, é muita coisa junta. Não pode. 

- São muitos serviços ao mesmo tempo... 

- É. 

- Mas da proposta da sala de recurso, você também acha que a proposta da sala de recursos 

esta desorganizada? 

-Eu acho que a proposta da sala de recursos está boa sim. Só que também tem interferência 

desses outros serviços aí e acabam interferindo, né, você não sabe quem vai e quem fica, 

deixa que eu deixo, vai que eu vou, então você vê alunos com características muito 

semelhantes em segmentos totalmente diferentes da educação especial, né. Acho que talvez 

critério que falte, ou definir mesmo que vamos seguir a política de forma mais... sabe, assídua 

possível. 

- Aí a política do MEC? 

- É.  

- E uma opção seria esse recurso... 

- Sim. Com alguns ajustes, né. Por causa das características da rede. Mas seguir a política, que 

é uma coisa que já tá aí colocada, né. Tem que ser colocada em prática eu acho. 

- O público que tá hoje na sala de recurso, como que ele é? 

- Bom, é bem variado, na sala de recursos da rede de São Bernardo, é variado. Você atende 

aluno múltiplo, você atende aluno que às vezes troca algumas letras, tem algumas questões 

ortográficas apenas, acaba vindo sim pra sala de recursos.  

- O que você pensa disso? 

- Eu acho que também é uma falta de ajustes aí, porque eu não acredito que aluno com 

problema ortográfico seja público de sala de recursos. Acho que talvez fazer um grupo com 

esses alunos, a escola dar conta deles de outro jeito. Eu acho que é isso. Não na sala de 

recursos. 

- Você falou de alunos com deficiências múltiplas, alunos com questões de aprendizagem, e o 

que mais? 



- O que mais nós temos? Nossa, uma série de situações que você se depara. Bom a gente tem 

aluno que tem até questão sócio-econômica, que gerou um atraso, aluno que foi evadido, com 

faltas, multi repetente, que tem a baixa visão, só a  baixa visão, síndromes, tem tudo. 

- Você participou de alguma formação oferecida pela Secretaria, nesses quase 6 anos? 

- Fiz algumas formações.  

- Consegue lembrar com quem, ou sobre os temas... 

- Bom, a gente fez as nossas formações nos anos de 2007 e 2008, que eram temas assim, bem 

pertinentes a nossa prática, que eram os mais interessantes. Aí teve esses encontros da USP, 

nos anos anteriores também. Teve formação do especial que eu fiz também, que era mais 

específica. Teve a de TGD. TGD eu fiz umas 3 já, só aqui na rede. Eu tenho algumas, assim, 

eu posso levantar que eu tenho anotado.  

- Da educação especial você fez pela escola especial? 

- Pela escola especial.  

- Não pela sala de recursos? 

- Não. 

- Pela sala de recursos você falou a de TGD, tem alguma outra que você tenha feito? 

- As de... Trabalho Colaborativo, né, que você fizeram conosco.  

- Foi só? 

- Olha Edison, só se eu tiver muito esquecida.  

- Depois, se você se lembrar de alguma outra... 

- Práticas e Saberes. Que também era pra um outro público e a gente acabou indo pra pagar 

horas. Porque pra gente não era realmente interessante o que foi passado. Era mais pro pessoal 

do fundamental, só que eu fiz enquanto professora de sala de recursos. Mas isso aí, o pessoal 

reclamou, viu. Falou: “Pô, colocaram agente aqui porque não tinha pra onde mandar”.  

- Porque não era uma formação... 

- Não, era uma coisa bem basiquinha assim, pra quem trabalha, né, com isso. Foi muito 

repetitivo, foi muito basiquinho.  

- Vamos pensar em formações da secretaria... Nas formações com a equipe técnica, TGD e o 

Práticas e Saberes. Como é que você avalia cada uma delas? Em relação ao trabalho que você 

faz em sala de recursos. 

- Olha, de TGD eu to pra ver também, alguma formação que dê uma clareada muito grande, 

porque eu acho que... não é que eu não entenda a formação, entendo, eu vou lá... Mesmo 



quando você lê pesquisa, fui na formação, mas não tem algo assim muito concreto, que ajude 

tanto na prática, acho que  é mais tentativa e erro mesmo. Então, formação de TGD pra 

prática, só pra você refletir assim, mas idéias reais você não vê muito.  

- Bom, no Práticas e Saberes também, é uma formação que não... 

- É, aquele lá foi pra pagar horas, ficou bem claro. E era uma coisa muito superficial que 

passaram, né. Passaram até a história: o deficiente era assassinado na Idade Média... sabe 

aquelas coisas? E assim, isso é coisa bem, né pra gente que não... queria algo mais 

direcionado, pro nosso dia-a-dia de trabalho.  Que foi o que a gente conseguiu naquelas 

reuniões de 2007 e 2008, que a gente mesmo colocava o que precisava e discutia, foi onde 

mais deu pra... sabe, ter conhecimento, trocar, adquirir alguma coisa. 

- Dessa formação que você tá dizendo que contribuiu mais, que temas, que assuntos foram 

tratados que você avalia que contribuiram mais? 

- Os assuntos? Comunicação, que a R passou, pra gente. Comunicação... o que mais? 

- Comunicação Alternativa? 

- Isso, Comunicação no geral, né. E Alternativa também, né. Teve um de Matemática que 

você deu, que eu tirei algumas coisas dali, e até hoje... aquele seu de matemática... alguns 

jogos variados com os palitos, lá... Aquele joguinho de palitos é mais útil pra fazer a 

matemática do que até o próprio jogo. Algumas coisas eu uso, eu não esqueci, lembra? Teve 

até umas pegadinhas lá, foi legal. Eu tenho tudo guardado essas apostilas aí. Eu até, foi uma 

das que eu consegui chegar mais próximo, eu lembro, do resultado das bolinhas, de dividir 

nas balanças, lembra? Então, também foi legal, teve coisas que eu pratiquei dali. O que falou 

sobre o trabalho colaborativo, que eu faço bastante, eu não faço um projeto, mas eu não tenho 

praticamente nenhum aluno que de vez em quando, uma vez por mês, uma vez por quinzena, 

eu combine com a professora, entre na sala ou traga a turma pro pátio e desenvolva alguma 

atividade com o grupo, que é sempre muito bem sucedida, sabe. As professoras gostam, e elas 

até ficam: “e eu, quando vai ser aqui?” Então dá muito certo isso daí, mais do que o pessoal 

imagina, eu acho que devia divulgar ainda mais, né, porque esse curso que  a gente fez com 

vocês aí, essa discussão né, o apontamento sobre o trabalho colaborativo, muita gente não tem 

idéia, mesmo porque não tem muito matéria sobre, né, vocês mesmo falaram. Foi falado no 

curso. No encontro, não seria um curso... E dá muito certo, muito certo, e muita gente não tem 

acesso a isso, muita mesmo. Que a sala de recursos já se ampliou muito... 

- Você fala, professores da própria sala de recursos não tem acesso... 

- Sim. Da própria sala de recursos, deveria ser retomado isso aí, ter uma discussão maior, dar 

mais valor, né, pra esse tema, pra ver se as pessoas começam a fazer, porque dificilmente vai 

dar errado. Se você fizer bem feito, não precisa ser um projeto que nem uma vez  eu fiz 

também, um colaborativo que era um projeto. Assim, de ser uma atividade com estratégia, 

sabe? Esse colaborativo, uma estratégia de trabalho, de envolver o grupo, professor, todo 

mundo, a escola se envolve, e ficam até, sabe, querendo, pedindo, solicitando, essas 

intervenções. Que acaba gerando benefício pra todo mundo, né. Não só pro aluno de inclusão.  



- Bom, que outras formações você acha podiam ser oferecidas e que iriam contribuir com o 

trabalho da sala de recursos? 

- Que poderiam ser oferecidas?  Eu acho que mais comunicação, no caso aí, é o uso de 

softwares mesmo. Materiais específicos, como utilizá-los alguns.  

- Aí, você ta falando de Comunicação Alternativa... 

- Comunicação Alternativa. Ou como diria o MEC, aumentativa e alternativa. O TGD por 

enquanto eu acho que deu, sabe? Vamos esperar mais uns anos as pesquisas, aí, ver o que sai, 

que eu não consigo muito pegar essa teoria aí e juntar com a prática, é muito difícil.  

- Você acha que não é preciso falar de TGD, ou que falar do mesmo que já foi falado num 

acrescenta? 

- Não, falar da mesma forma, do mesmo jeito não acrescenta. Sinceramente. 

- Numa formação sobre TGD, tivesse uma outra abordagem você acha que poderia ajudar? 

- Sim. Com outra abordagem, sim. Mas não no mesmo formato porque não... pra mim não 

gerou nada de acréscimo. Só um formato diferente, uma discussão, exemplos de trabalho, 

sabe? Aí talvez tivesse um outro resultado. Alunos múltiplos, que é uma dificuldade mesmo. 

Pra todo mundo. O que eu acho também interessante tá colocando isso, eu andei lendo, assim, 

por mim, né, algumas coisas sobre... que é o currículo funcional. Eu acho que é preciso estar 

pegando esse tema aí, pra gente desenvolver. Currículo funcional. Eu acho que mais isso 

mesmo. Avaliação também é legal. Assim, eu vejo... não digo nem por mim, só porque  eu já 

mais ou menos tenho uma avaliação que por enquanto eu acho que tá adequada, tal. As vezes 

eu vejo um coisa aqui e outra ali e eu acrescento, ou retiro.  

- Pra avaliação do aluno? 

- É, avaliação do aluno. Você fazer a avaliação dele.  Porque tem alguns itens que você ta 

acostumado a observar, mas acho que é sempre bom a gente estar revendo, se não falta 

alguma coisa, se tem alguma coisa que é desnecessária nesse momento da avaliação. Também 

é legal ver isso da avaliação. Então, o Currículo Ecológico e o Currículo Funcional é mais ou 

menos a mesma coisa, né? É a mesma linha mais ou menos, se eu não me engano. E eu até 

assisti uma palestra em vídeo, sobre isso. Sobre esses currículos, né. Porque assim, aqui não 

teve nada sobre, assim, de formação. Eu acho que tá faltando. 

- O que mais você gostaria de dizer? 

- Por minha conta? Sobre o trabalho em sala de recursos da rede de São Bernardo?  

- É sobre o que... sobre as formações que  a prefeitura oferece, essas necessidades que vocês 

percebem, e o trabalho que vocês desenvolvem... 

- Eu acho que precisa ampliar as formações sem dúvida. E não tirar o que tinha, o pouco que 

tinha, sendo que isso consta, né, até no documento oficial lá da política, que é uma coisa que é 

pra ser efetivada, e que eles... espero que eles cumpram com isso e comecem a focar melhor. 



Porque se o professor de sala de recursos em uma escola hoje, ele é o parceiro mais experiente 

nesse sentido de inclusão, que é o que deveria ser, né a pessoa que tem mais contato com a 

escola, pra poder trazer alguma coisa, eles tem que investir muito, porque tem muita escola 

ainda hoje que pensa em normalização, pensa duma forma que está muito distante da 

realidade do que a gente quer, né. E sem a formação o professor não vai ter essa capacidade, 

né.  

- Aí você ta falando de formação pro professor de sala de recurso... 

- Agora se você quiser que eu fale do professor da regular, então eu também posso falar... 

Porque precisa muito também.  

- Mas aí quando você fala em ampliar a formação do professor de sala de recursos, e aí 

pensando nas dificuldades do professor do regular, são formações pra este trabalho com o 

professor? Ou pro trabalho com o aluno? 

- Acho que para os dois. Um leva ao outro, sabe Edison. Porque aquele aluno, ele é da escola, 

certo? Então, uma formação, ela vai acabar refletindo em você estar colaborando com o 

professor no trabalho dele na sala, de visualizar e pesar alguma coisa, ajudar ele a pensar e no 

atendimento que você vai dar pra esse aluno. Também, sem dúvida. E outra coisa também de 

formação que eu penso aí, eu fiz com a MV no ano passado, uma formação sobre dificuldades 

de aprendizagem. Então tinha lá a dislexia não sei o que, atraso não sei do que...  e isso 

também é interessante, porque é um público, que pelo menos por enquanto a gente atende, e é 

complicado. 

- Você fez a onde?Você fez por sua conta ou era da secretaria? 

- Não, esse aí eu fiz... espera ! É tanta escola que eu vou... eu fiz um com a M.V., e outro com 

a... no A. D .com a... a que é do, que tava no MEC com a gente, que tava aqui ontem... Ai meu 

Deus fugiu o nome, dela. A. M. V. tava aí também inclusive. Não, a do email lá, que eu 

falei... 

- Com a L.G.? 

- Isso com a L., também no A. D., que foi pela sala de recursos. Também era mais ou menos o 

mesmo tema... 

- No A. D. foi aquele curso em parceria?  

- Foi em parceria. 

- Pra todos os professores da escola, e aí você participou? 

- Não foi a formação da sala de recursos, eu participei enquanto professora da sala de recursos 

na unidade escolar. Então acho que não conta, né?  

- Eu acho interessante porque não deixa de ser uma formação que você participa, né. Não é 

voltada pra sala de recursos e aí cada professor de sala de recurso vai ter uma formação, 



independendo da escola que ele está, diferente... A da M.V. era sobre a questão da 

aprendizagem...  

- Isso.  

- Dificuldade de Aprendizagem... 

- Dificuldade de Aprendizagem. 

- E a da L.? 

- A da L. também tinha esse tema de dificuldade de aprendizagem, mas focado na inclusão. 

Focava mais pra inclusão, o outro da M. V. já não só pra isso, né, no geral.  

- Também foi em escola do regular? 

- Não, o da M. foi no S. C.. 

- Pra professores do regular?  

- Não, do especial, desculpa, não foi no S. C., foi no M. B. Só professores do especial. 

- E adaptações curriculares, Edison, eu acho interessante.  

- Como tema pra formação... 

- Porém, é... E tem aquela coisa, né, eu acho interessante, aí tem essa questão que o MEC 

coloca que isso tem que ser superado, porque o currículo que deve ser modificado e não 

adaptado, pra uns tem que ser para todos... Olhando a realidade nossa hoje, isso ainda é bem 

distante, então eu acho importante adaptações curriculares sim. Que o professor olha uma 

situação que o aluno tá na sala de aula, aí vem o professor do regular pergunta: “não, mas 

como é que eu vou trabalhar matemática se ele não tem a menor noção, como é que eu faço 

uma adaptação”? É difícil. Eu também andei pesquisando por conta... 

- Mas aí é da adaptação do currículo, ou é adaptação da atividade, da proposta? 

- Da atividade, da proposta.  

- Não é adaptação do... 

- Do currículo também, né Edison, porque aquele professor vai lá, vai preencher a folha de 

rendimento do aluno, precisa fazer essa adaptação curricular... E também tem dificuldade, e 

vira e mexe eles vem, eles sabe? Não conseguem. Eles até sabem, mas não sabem como 

colocar, não sabem se tão realmente... e tem professor também que a gente vê, ainda hoje num 

atividade de língua que ta dando matemática ali, com estagiária, PAP, desenho pra pintar... 

Ainda tem isso. A rede é muito grande e acho que o professor de recurso tem que ajudar 

muito nisso. Acho que ele já ta ali na escola, acho que é a primeira coisa ele tem que fazer, 

ajudar com a adaptação curricular. E ele também fazer as adaptações, né. Porque na sala de 

recursos também, no atendimento também precisa. Precisa adaptar, não só os recursos 

materiais, como a própria atividade, pensar elaborar, como que vai ser... Pra aquele aluno que 



tem que ser diferente uma da outra, e também tem umas professoras de recurso que dão só 

folha e aquelas coisas até mimeografadas , porque não sabe direito. Também tem, eu também 

tenho... eu não to falando dos outros  só, eu sei lógico que eu não sei também. Mas pelo 

menos eu já sei que uma atividade mimeografada pra alguns pelo menos não vai dar certo. 

Porque  eu já tenho, sabe de olhar, sabe? De outras coisas, já vou com outras intervenções... 

mas tem uns que ainda não tiveram tanta experiência talvez, de ter visto isto e ainda insistem 

em algumas coisas assim. E recurso, está muito além disso. Então, imagina um professor de 

recurso que usa atividade mimeografada só, como que ele vai contribuir com o professor do 

regular? Vai ficar difícil, né. Então ele precisa dessa formação, o professor de recursos, nós. 

Todos nós, eu, o João, a Joana, o Beltrano... 

- Senão vai ser mais do mesmo... Sem essa referência que ele tem, ele vai... é essa referência 

que ele vai ter pra discutir com o professor do regular... 

- E é péssimo, né. Que aí, você imagina o desespero, né. Que desespero, né.  É isso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA C 

 

- Como você vê o atendimento que hoje São Bernardo oferta em sala de recursos? 

- Eu creio que, assim, o atendimento que é feito aqui em São Bernardo, deveria até ser 

constituído como um atendimento modelo. Essa possibilidade do professor que faz o 

atendimento educacional especializado, vamos usar o nome atual né, para as  crianças que 

estão na inclusão, está muito perto do professor, do regular, está acompanhando na construção 

né, contribui não só para aquele aluno que tenha o diagnostico de NEE, mas com os outros né. 

Porque quando você propõe uma adaptação né, um exemplo: Você vai fazer uma adaptação 

pra um aluno que tem paralisia e que está na questão da alfabetização “tá”, você está só 

beneficiando não só aquele aluno, você está beneficiando os outros que ainda não estão 

alfabéticos e estão justamente no mesmo grupo daquele menino, né. Ou você vai fazer uma 

adaptação de letra, né, o “cara” precisa de uma adaptação de letra, pra ele conseguir ler o 

texto, né. E aí, de repente, você vê a professora usando aquele mesmo texto que você fez 

adaptação pelo tipo de letra, pra aquele menino que ainda não consegue ler a escrita de 

imprensa “ta”.  Então é um trabalho muito rico né, desde que você se comprometa com o que 

é o fazer o pedagógico da escola. Depende muito de como o professor de sala de recurso entra 

neste trabalho, tá. E assim, São Bernardo, ele está bem avançado em relação aos outros 

municípios, como eu trabalho em São Paulo também né, eu vejo essa realidade aí 

acontecendo. Nesse final de semana eu fui participar de um fórum, com um pessoal lá da 

clínica, e aí assim, eles trabalham com uma oficina profissionalizante, e agora que eles 

começaram a receber alunos com necessidades especiais. E essas necessidades especiais, são 

as necessidades físicas, cadeirante, um “cara” com uma hemiplegia, tal né. E aí assim, elas 

começaram a ir atrás de parcerias né. O que elas poderiam estar fazendo pra adaptar pra 

aquele aluno, elas não encontraram, elas tem a maior dificuldade de encontrar, dentro de São 

Paulo, da cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina né, um apoio, uma 

referência né. Então creio que São Bernardo tem uma construção. Não só São Bernardo, mas 

o ABC como um todo né, tem uma construção avançada nesse sentido. Entendeu?! Então eu 

vejo... tem muito que melhorar, a gente sabe disso, “ta”. Mas já está acontecendo, e isso é o 

que é importante. 

- A proposta do atendimento para os alunos com deficiência intelectual na sala de recursos: 

- Com a deficiência intelectual? É, eu creio que assim, o trabalho da sala de recurso, é ver, 

qual é o olhar, qual é o que toca, a aprendizagem prévia, né. O que os professores falam: o 

que os alunos têm de aprendizagem prévia? O que é  que ele já conhece? E a partir daí, você 

traçar um planejamento, junto com a professora, né. Então a professora da sala de recurso, 

consegue fazer essa investigação, né, dentro do espaço, porque você está às vezes sozinha ou  

em dupla com aquela criança, ou uma criança e outro companheirinho, né, outro coleguinha, 

ta, e mais a professora da sala de recurso, né,  conseguem fazer uma avaliação pra ver qual é o 

caminho, né. E a partir daí, né, ver que a criança vai te dando as pistas e você vai construindo 

um trabalho junto com ela, né. E aí você consegue mostrar até pra dentro da escola, né, que 

aquela criança tem possibilidade de aprender, independente da deficiência intelectual, tá. Mas 



é que ela não vai partir do mesmo pressuposto que os outros coleguinhas, né. Enquanto eles 

estão interessados em coisas mais... voltados pra televisão,  isso e aquilo, a criança com 

deficiência intelectual  as vezes tem outros interesses, né. Então precisa haver uma adaptação 

aí, pra a gente chegar no ponto que a criança consiga aprender. 

 

- E como é que você o público alvo hoje da sala de recurso, aqui em São Bernardo?  

- Olha, o que tava sendo construído a partir do nosso “Revisitanto” anterior, eu creio que era 

um mais focado. Por que a gente colocava no “Revisitando”, não, no “Configurando” não só a 

questão dos alunos com deficiência, mas as crianças com dificuldades significativas de 

aprendizagem, né. Que na realidade, muitos deles não têm um diagnóstico fechado, mas se 

tivesse feito uma avaliação mais profunda, talvez a gente conseguisse um diagnóstico dessas 

crianças, né. Mas quando a gente tava indo por este caminho, eu creio que este público tava 

abrangendo o trabalho da escola, né, desde que o professor de sala de recurso não se colocasse 

no posicionamento de professor de apoio pedagógico, né, porque esse é o risco, né, muitas 

vezes a arma..., então a criança não aprende, ela não evolui, então vou colocar ela na sala de 

recurso, né, então é o risco que se tem da sala de recurso virar um depósito. Opa! Não é bem 

assim. Vamos fazer uma avaliação, vamos fazer uma análise. Então neste percurso é bem 

interessante o apoio da EOT, né, porque o pessoal do EOT, consegue até estar de fora do 

processo e conseguir dar um olhar, né, e contribuir com o que ta acontecendo realmente com 

aquela criança, né. Porque assim, precisa se ver, tentou-se tudo, né, antes de dizer: “A não, ele 

é o deficiente,então  ele tem que ir pra classe de recurso”, né. Será que o trabalho pedagógico 

que foi feito com essa criança em sala de aula atendeu as necessidades dela, antes dela ir pra 

sala de recurso? Entendeu? Às vezes o trabalho pedagógico lá atrás não deu conta, entendeu? 

E aí, a sala de recurso vem como: “Ah , então, vamos lá, manda pra sala de recurso que é 

deficiente”. Vamos tomar cuidado com os rótulos, né. Então o trabalho multidisciplinar, ele é 

importante, né. O trabalho de parceria, né, da professora de sala de recurso, o trio gestor da 

escola, o psicólogo, da referência, da fono referência e a OP. 

- Se você pudesse listar, quem são os alunos que vão pra sala de recursos hoje, com 

deficiência intelectual. 

- Deficiente intelectual? O Síndrome de Down, né, que ta mascarado, que ta ali estampado na 

cara, né, é... crianças com seqüelas de alguma outra..., algum outro problema físico, né. A 

gente tem crianças com Hidrocefalia, então tem a seqüela da Hidrocefalia, né. Mas assim, tem 

muitas crianças que não tem diagnóstico de deficiência intelectual, né, porque a gente sabe  

também que pra ter esse diagnóstico precisa ter uma avaliação clínica e que nós não estamos 

autorizados pra isso, né, e o Serviço Público de Saúde não dá conta de fazer esta avaliação, 

né. E aí, essa criança ela ta na sala de recurso, mas ela não tem diagnóstico, né. Então esse é o 

grande nó que a gente ta enfrentando.  

- Quem mais está na sala de recurso? 



- Ah, tem as crianças com Distúrbio Global de Desenvolvimento, tem as crianças com 

paralisia, né, é... bom, aqui no Otílio eu to atendendo até Deficiente Auditivo, né, porque 

como a Telma se aposentou, né, então os dois menininhos que tem o problema de perda 

auditiva, eu que to atendendo, né. Entendeu? Não sei se agora vai vir a próxima professora de 

deficiente auditivo pra ta fazendo o acompanhamento, ta. E essas crianças, assim, e o grande 

monte que não tem diagnóstico, né.  

- Tem uma diversidade... 

-Tem uma diversidade, a sala de recurso atende uma diversidade grande se a gente for olhar, 

né. Bem grande por sinal, né. 

- De formações. O que você participou em São Bernardo, que são oferecidas pelo município 

em torno de formação ? 

- Específica pra sala de recurso?  

- Olha, eu participei do... quando o pessoal do Lugar de Vida veio, principalmente o R. V. , 

que ele veio pra fazer a formação aqui com relação ao DGD, eu participei dessa formação, 

que eu gostei muito , né. É... participei dos estudos que foram feitos com vocês, né, na sexta–

feira, que a gente foi vendo  todos os procedimentos do Configurando, né. E até fazendo as 

análises para as possíveis alterações. É..., aqui da escola, eu participei... Ah! Eu participei  do 

Curso de Especialização... de Especialização não, da Formação que teve do Paz nas Escolas, 

né, que foi do movimento aí, de pensar na questão da violência e tudo mais. É... Aqui na 

escola, teve as formações em matemática. Participei do PROFA , né, lógico! E que 

sinceramente eu gostei demais do PROFA, da formação do PROFA, né, acrescenta bastante a 

nível das avaliações, né, das hipóteses, né, diagnósticas, né, e contribui muito com o trabalho 

da sala de recurso, que é o ponto, acho que inicial, né, que a gente ta iniciando o trabalho. E 

aqui no O. a gente fez algumas formações de matemática também, né. Então recentemente, a 

gente fez um curso de formação pra desenvolver a questão dos conceitos matemáticos  só 

utilizando jogos, né. E foi muito legal, porque assim, a formadora, ela veio até com o olhar 

pra atendimento de crianças com necessidades especiais, entendeu? Então assim, a gente foi 

vendo alguns jogos que dá pra trabalhar a questão de conceito numérico, né, de estar 

pensando na questão de resolução de problemas utilizando os jogos, entendeu? Então foi bem 

legal. 

- Na sala de recurso especificamente, além daqueles encontros que a gente fazia... 

- Especifico pra sala de recurso?  

Na realidade eu não tenho né, específico. Não, teve... eles trouxeram a F.B., né, que foi pra 

fazer lá o trabalho com o DGD, mas é assim, eu não participei, né. E assim, foi muito 

interessante que depois eu encontrei a F.B. lá no encontro lá com o R., lá na USP e aí quando, 

eu aí descobri quem era F B porque eu encontrei com ela e eu fiz Formação com E L, né. 

junto com ela, lá na Trilha.  

- Houve o curso com a M. V. ... 



- Eu creio que eu não estava em sala de recurso nessa época ainda. 

- Não chegou a fazer então?  

- Não! Não, porque quando eu assumi sala de recurso, aí eu já participei das formações com 

vocês.  

- Pra sala de recurso você veio em que ano?  

- 2006.   

- Antes você tava na integrada? 

-Tava na integrada.  

 

- Que formação você acha que seriam importantes pra realizar o trabalho com aluno com 

deficiência intelectual?  

- Com deficiência intelectual? Bom, acessibilidade, com certeza, né.  A tecnologia assistiva, 

comunicação alternativa, pensando nas crianças que já vem com o pacote, né, do, com as 

multideficiências, não só com a deficiência intelectual. É... creio que, é...  não sei se seria 

formação, eu não, assim, a gente acaba construindo um trabalho, mas pros professores que 

estão chegando, eu creio que assim, utilização de jogos , né, utilização de softwares 

pedagógicos, porque tem muitos jogos que tem no laboratório de informática, que nem passa 

na cabeça da professora de sala de recurso que aquele jogo ela pode utilizar com uma crianças 

com NEE, entendeu? Eu descobri um jogo, A Panela Mágica do Menino Maluquinho, e to lá 

jogando com as crianças, quando eu mostrei para as meninas, elas falaram: “Gente, tem na 

minha escola imaginei...” Então assim, então falta essa visão, entendeu? Você pode usar 

aquilo que a professora ta usando pras crianças do regular, pode ser utilizado pro menininho 

com deficiência intelectual, e vai ser benéfico do mesmo jeito. Tem Matrix também... 

Entendeu? Então assim, exploração, vamos explorar, porque esses são recursos que tem 

dentro da escola, entendeu? E que muitas vezes a professora da sala de recurso não saca  que 

ela pode usar aquilo junto das crianças, entendeu? Então eu creio que...porque é o arroz com 

feijão, você não precisa ir longe né,  o recurso ta aqui dentro da escola, né. Utilização de 

histórias, da pra a gente pegar o recurso que tem dentro da biblioteca, e a partir dali você puxa 

todo o recurso com a criança. Então, eu creio que assim, é problematizar os recursos que a 

gente já tem na mão.  

- Específico você estava dizendo: comunicação alternativa... 

- Alternativa, acessibilidade, o DGD, né, eu creio que esse é o grande nó que a gente tem. 

Entendeu? E que assim, a gente vê muito dessas crianças encostadas, né. “Ah! Eu vou dar 

trabalhinho, então a gente deixa um brinquedinho lá na mão dele”... Entendeu? E aí a criança 

fica 5 horas dentro da escola brincando, né. E se a gente bobear até dentro da sala de recurso 

ele vai passar a hora e meia aqui com a gente brincando, né. E assim, não é brincar, ele vem 

aqui pra ta se desenvolvendo enquanto pessoa, a gente tem que colocar ele no lugar de aluno, 



né. Então... isso é importante. É... essa formação com DGD é legal, né. E além de tudo, né,  eu 

achei os múltiplo  né, e o tal do Currículo Funcional, né, que até agora a gente não conseguiu 

entender o que que é , né o pessoal do especial fez e não consegue explicar pra a gente o que 

é, né , e se a gente, e se assim, se vai ser utilizado dentro da escola, também não adianta a 

gente fazer a formação e não consegui construir esse espaço dentro da escola.  

- Mais alguma coisa? 

-Não, já ta bom. 

- Tem mais alguma coisa, pensando na formação do que você fez, do que você acha que ainda 

falta fazer ...?   

- Se a sala de recursos for realmente multifuncional , né, e cada professor  que ta dentro de 

uma escola precisar, é... dar conta dessa multifuncionalidade, então, é... precisa realmente 

pensar-se numa formação,né. Aí é uma formação, aí não dá pra ser uma formação a distância 

não,porque ninguém vai aprender Braile e Libras, num curso a distância, né. Então que a 

gente realmente tenha formação pra trabalhar com essa diversidade, né.  

- Das diferentes deficiências... 

- Exatamente, exatamente... exatamente. A mesma coisa o pessoal que ta no DV, beleza. Elas 

manjam muito de DV, mas DA não, né. E, e, tem, e talvez tenha a cognitiva, elas precisem de 

algumas sacadas aí, né. Entendeu? Então se a gente for caminhar por este lado, você precisa 

ter essa formação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA D 

- Bom, a primeira coisa é assim: São Bernardo organiza a sala de recursos de um jeito próprio, 

mas o modo de funcionar em São Bernardo que às vezes é diferente de outros lugares, né, 

você não trabalha em outras redes, mas a gente tem professores que trabalham e que muitas 

vezes trazem isso, né, de Diadema, por exemplo, “ah, lá é diferente”. 

- É, lá eles tem a professora que atende o aluno e a professora que faz a intinerância. 

- Né, então assim, pensando na maneira como tá organizado em São Bernardo a sala de 

recursos, e pensando em como ela tá organizada até agora, porque a gente sabe que pro ano 

que vem, vem aí mudanças, mas pensando em como ela tá organizada até agora, como você 

avalia essa proposta? Ela dá conta de atender as necessidades dos alunos, de trazer avanços, 

de favorecer a inclusão, ela tem problemas, tem buracos, como é que você vê a proposta de 

sala de recursos? 

- Em parte é aquilo que eu já comecei conversando, eu acho que a gente continua com muito 

aluno, né. Eu acho assim, que fica uma falha no trabalho, porque, foi o que eu falei, uma 

escola com 12, 15 alunos, gente é o sonho, nosso de professor, porque a gente ainda não 

consegue desenvolver todo aquele trabalho de fazer uma  itinerância, de você ta 

acompanhando legal aquele professor todo mês ali fazendo reunião, planejando com aquele 

professor, colaborando com aquele professor, o preparando o material, o fazendo uma 

observação de sala, ou ensino colaborativo, a gente hoje ainda tem uma proposta de 

atendimento de aluno, né, que ocupa grande parte do tempo, e aí nesse aspecto eu não sei 

muito como acontece a formação das equipes de gestão, porque o que a gente vê, e esbarra, 

assim, eu esbarro muito e o que eu converso com os colegas que a gente vê, é... as equipes de 

gestão não entendem o trabalho da gente, então eles tem a expectativa também que a gente só 

atenda aluno, né. Então agente fica nesse embate com elas. Então o que  eu acho é isso, que 

ainda tem muito aluno e ainda é uma proposta ainda muito de atendimento de aluno. Agora o 

que me preocupa né Edison, porque o novo AEE vem vindo aí e ele só fala de atendimento de 

aluno, o foco maior...é o do atendimento do aluno. Então eu não sei o que eu penso é que 

ainda tem coisas pra ser estruturada, melhorou muito de quando começou, lógico, a gente 

tinha... eu cheguei a atender 5 escolas, a Vera se eu não me engano atendeu 6 escolas, você 

vê, era palhaçada né, a gente só ia brincar na escola mesmo, fazer de conta que tava 

trabalhando. Então a questão de ter só 2 escolas melhorou, essa questão de ter o número de 

alunos, mas eu ainda acho que 20 alunos pra um professor com 2 escolas ainda é muita coisa, 

a gente não dá conta de fazer tudo o que precisa, especialmente aqueles alunos que tem uma 

necessidade maior, quer dizer, um aluno PC, você tem toda uma necessidade as vezes de 

preparar um material específico pra ele, de preparar a aula específica, preparar o computador 

pra ele, preparar as pranchas, dependendo de uma comunicação alternativa, você tem alunos 

autistas por aí, que tem toda uma rotina diferente que precisaria ser pensada pra esse aluno 

que a gente não consegue colaborar com a escola. Eu pelo menos até hoje nunca consegui 

colaborar com a escola de sentar com PAP, de sentar com professor, vamos pensar, vamos 

fazer, vamos... Porque a gente não tem esse espaço, não dá tempo, não dá tempo. 



- Na sua opinião, numa reorganização da proposta, uma mudança que  seria ideal, seria 

diminuir o número de alunos pra poder ampliar esse tempo... 

- Eu acredito... de outras atividades, né. E outra coisa, mas isso como você falou, isso já tá 

mudando, essa questão do público também, né porque realmente a gente acaba, a gente tem 

participado dessas discussões né, e a gente acaba atendendo muito aluno que não é de sala de 

recursos, em detrimento de oferecer as vezes um tempo maior pra aqueles que são também. 

Isso eu não sei se entra na questão de composição né, como você falou, do trabalho de sala de 

recursos, mas é uma questão que eu acho que eu continuo batendo na tecla, é muito difícil 

ainda você trabalhar dentro de uma escola, tendo como sua chefia imediata a direção ainda. 

Por conta disso que eu falei , eu não sei como é que é conversado, mas a equipe de gestão  

ainda entende muito, sala de recursos como atendimento de aluno preferencialmente, então 

você fica nesse embate. Aí elas colocam pra você, “você vai atender”,” ah, mas você tem 

vaga”, “ ah, mas não dá pra você dar um jeitinho”, e aí pra você não ficar numa situação 

também de antipatia na escola, não ficar né fazendo politicamente, né... pra não ficar numa 

situação, a gente acaba fazendo... atendendo esses alunos que não obrigatoriamente  são... 

- E o público que está na sala de recursos, quem são esses alunos? 

- Ah! Eu acho que um pouco de tudo. Eu acho que... então, tem os alunos com deficiência,  

né, que tem uma síndrome que é diagnosticada que você olha e vê que aquela criança é 

diferente;  tem os alunos PCs que não obrigatoriamente tem uma deficiência mas que 

necessitam de um tipo de apoio, de materiais, precisam de coisas que acabam na sala de 

recursos, questão da prancha, questão de computador, né e ai que eu falo, que é onde fica 

muitas vezes o trabalho com PC... eu não tenho isso, mas é, por exemplo  um aluno que você 

precisa ter contato com o professor, você precisa ter esse espaço seu de contato. Do que 

adianta você trabalhar a prancha aqui e o professor pegar essa prancha e trabalhar lá de outro 

jeito e você ter o recurso do computador e o professor não saber como é que mexe nesse 

computador ou, de repente usa de um outro jeito. Então a gente tem esses alunos PCs, tem os 

TGDs, que ... que são esses ainda que ninguém sabe direito o que fazer ou como fazer e tem 

muitas dificuldades de aprendizagem, né eu acho que é essa questão de fracasso escolar 

mesmo, a gente acaba pegando muito. Eu tenho uma escola em que metade  dos meus alunos 

são de dificuldades de aprendizagem. 

- Poderiam ser atendidos por outros serviços 

- Poderiam ter sido atendidos e até foram, mas é que esses outros serviços também não deram 

conta, então, por exemplo, foi o que a gente conversou na reunião na segunda-feira, precisa... 

eu acho que a rede precisa pensar num outro tipo de apoio ou repensar esse tipo de apoio que 

tem pra esses alunos que tem grandes dificuldades de aprendizagem, mas que não são alunos 

de sala de recursos, né.  

- Eles não precisam da sala de recursos, precisam de um apoio organizado de outra maneira? 

- Organizado de outra maneira.  

- É um aluno que o regular teria que dar conta. 



- Eu acredito que sim, teria que dar conta, né.  Porque não é e a gente, às vezes, muitas vezes  

fica perdido com esse aluno. Eu no começo ficava perdida, não sabia o que fazer com esses 

alunos porque eles eram bons demais, eu falava né “gente eu to meio perdida”, ai vinha uma e 

contava daquele aluno PC que babava ou não sei o que, não sei o que, que não olhava, não 

mexe a cabeça, só mexe o olho, tal, aquela dificuldade enorme e eu falava assim “ pois é, a 

minha é o oposto a minha dificuldade né. Todo mundo... a minha dificuldade é o oposto, 

meus alunos são bons demais, então assim, então assim, a minha turma  é realmente uma 

turma que eu fiz um trabalho de apoio a aprendizagem, de reforço, por assim dizer, era 

reforço. Eu tinha alunos agora nesse final de ano quase que trabalhando ortografia Edison. A 

escola ainda esta insistindo que “ah, você acha... não pode ficar mais um pouquinho”, eu falei 

“não dá gente, não dá.” Agora tem o documento ainda que vai ajudar né, se bem que é 

complicada aquela...eu fui atrás daquele documento lá da declaração dos direitos da pessoa ... 

é complicado aquilo lá de... a definição que eles vão se basear lá.  Assim, do jeito que coloca 

ali não obrigatoriamente um médico é que vai dar o laudo e ai, ou seja, vai continuar tudo na 

mesma,  porque vai continuar no diagnóstico educacional e as escolas vão continuar 

colocando ... 

 

- Pensando agora na formação de vocês. Neste tempo que você esta na sala de recursos, que 

formações você se lembra de ter participado que foram oferecidas pra vocês, professores da 

sala de recursos,  pela prefeitura. 

- A maioria acho que foi com vocês né. 

- Encontros com a equipe técnica. 

- É, encontros com a equipe técnica que a gente discutiu muito observação, itinerância e 

observação, itinerância, a gente discutiu muito. A questão de avaliação de aluno, que a gente 

também fez bastante, tal. Fora isso teve uma com a ... lá no Centro de Apoio, com a A, que foi 

sobre TGDs, que também do meu ponto, acabou sendo pouco, porque pra quem esta na área já 

também, ela também ficou naquela, digamos  introdução ao assunto e não aprofundou, o que 

eu acho que quem tava... que  quem aprofundou mais foi essa última que teve, que eu não vou 

lembrar o nome. 

- A F.B. ? 

- A F.B., isso. 

- Que era sobre TGDs. No ano passado teve outro com a A.B. 

- Com a A.B.  foi legal, eu fiz também. E teve outro de Comunicação Alternativa, mas não era 

em horário de serviço e era aberto para qualquer professor. 

- Foi com a C... 

- Isso, foi com a C. e a C, elas que fizeram. Mas que eu me lembre não foi no horário e era 

aberto para todos os professores. 



- Teve um outro, que foi a uns três ou quatro anos, que o ano  começou com a M.B. e no 

segundo semestre foi com a M.V. 

- Isso, a M.V., eu também participei. 

- Ela discutia um pouco do papel do professor da sala de recursos... 

- Foi, mas que também a gente acabou achando muito maçante. Você vê que eu nem lembro, 

to lembrando agora que você falou, mas quando me vem na cabeça, não, porque me parece 

que na época a gente achou que também não acrescentou. Sabe aquela coisa da pessoa ficar... 

parece que ela ficou patinando muito no mesmo, no mesmo e a gente saiu de lá assim, vazia 

também. Sinceramente, eu me lembro disso, do curso da M.V., não pela M. Foi da maneira 

como foi organizado. O que foi falado, a gente tinha uma outra expectativa em relação ao 

curso dela. 

- Você fez o PROFA, quando ele foi oferecido aos professores de sala de recursos? 

- PROFA eu fiz. 

-Depois que você veio pra sala de recursos? 

- Depois que eu vim pra sala de recursos. 

- Ele não foi oferecido só pra vocês, mas teve uma preocupação de, num determinado ano, 

atender o máximo de professores da sala de recursos. 

- Como é que você avalia essas formações em função do trabalho desenvolvido na sala de 

recursos. Você até já disse um pouco né, essa coisa teórica, no caso da formação com a M. V., 

de não ter acrescentado muito. 

- Então, é engraçado que eu não me lembro nem do que a M.V. veio falar. Eu me lembro 

disso, que a gente ficou muito desapontada assim, sabe, a gente esperava assim... um pouco 

mais. Eu tô tentando me lembrar, parecia na época que ela meio que tinha uma proposta e a 

proposta precisou “politicamente” ser mudada. Parece que aconteceu alguma coisa assim, 

você se lembra de alguma coisa nesse aspecto? 

- Nós não acompanhamos. 

- Parece que a proposta ela veio assim e acabou falando uma outra coisa, diferente do que a 

gente imaginava. Você diz assim, em questão de formação o que colaborou pra mim enquanto 

profissional? Olha, no começo a questão de observação, de trabalho com os alunos, de repente 

até ...  a gente nem... nunca  chegou a discutir mais a fundo, mas se conversou um pouco 

sobre essa questão de reunião com professores. No começo foi legal, pra mim eu tava na 

época “perdidaça”, mas depois ficou repetindo muito né. Foram entrando outras pessoas e a 

coisa foi repetindo...  ficou meio repetitivo. Então assim, sabe que a H. fez o mestrado dela 

também, eu fiz uma entrevista pra ela, eu não me lembro se era sobre formação, mas teve uma 

parte lá que ela falou e eu falei “é interessante né H., eu não sei mais o que é... o que é que 

acrescentou mais pra mim que veio da minha  faculdade, o que veio da minha experiência 



com autistas, o que veio dos cursos que eu fiz, de congresso que eu participei e de... da 

vivência do dia-a-dia, porque chega uma hora que parece que tudo embola, você não sabe 

mais o que veio de onde né, o que é que, eu acho que o PROFA me ajudou bastante, o 

PROFA eu acho que ele não, não colabora em relação direta com sala de recursos, mas eu 

acho que ele te dá, te colabora muito é... em idéias de entender mesmo os processos de 

aquisição de linguagem escrita, de leitura, de letramento, eu acho que isso, isso é legal, 

embora não seja uma coisa que a gente aplique diretamente em sala de recursos, mas te ajuda 

a ter um... me ajudou muito a ter um... uma visão do que é o pretendido né, porque eu vinha 

de uma visão de instituição de autistas, de classe integrada, que você não visualiza aquele 

longe assim, você acha que a criança, digamos  assim era uma visão, era uma visão mais 

limitada, você não acredita tanto que aquele aluno... entendeu. Por que você não tem a noção 

daquele à frente, de participar daquilo, daquela construção e o PROFA acho que me ajudou 

muito nisso de... nessa construção de aprendizagem, de hipóteses que a criança passa. Não sei 

se você entendeu o que eu quis dizer. 

- Daquilo que seria esperado para as crianças. 

- Prás crianças né, então assim me deu uma outra perspectiva a partir do momento em que eu 

comecei a ver que as minhas crianças aqui também, apesar de prejudicadas elas também 

tinham esses...faziam essa construção, então era uma coisa que já tinha, eu já meio percebia, 

porque eu acho assim, se você não acredita então você esta na área errada né, eu acreditava, 

sempre acreditei no aprendizado, no avançar, entretanto, eu acho que aquilo lá me deu uma 

outra visão assim, mais uma questão de educacional mesmo, de educação, de aprendizagem 

de leitura e escrita. 

- Esses últimos sobre TGD... 

- Ai esses ai, o que eu estava gostando foi o da... o da A.B. foi legal, eu achei que já deu uma 

é... já acrescentou mais, é mais uma idéia assim “ah, eu não to fazendo tão errado, eu tenho 

uma noção né”, eu acho que foi mais nesse sentido. As idéias que eu tinha... 

- Ela se referia a prática? 

- Sim, ela se referia muito a prática, então você querendo ou não você analisa assim, embora 

eu não tenha nenhum aluno TGD agora, mas trabalhos que eu fiz anteriormente e de repente 

você fala assim,” poxa vida  eu não fiz tão errado, você não tava tão errada. Então assim a A. 

B. é lógico, acrescenta coisas, mas no geral  também mostrou que eu tinha uma noção mais ou 

menos do que eu estava fazendo, não tava tão errada no que eu tava fazendo, isso foi legal e, 

dessa ultima agora eu não pude, eu comecei, me pareceu que seria muito interessante, porque 

eu acho que o da A.B. faltou um pouco é... que  é a questão teórica mesmo, não é que faltou, 

como é que eu vou explicar... ela trouxe os casos, ela trouxe algumas questões pra ela 

apresentar e ela embasou né, o que ela trouxe teoricamente, então ela fez a apresentação de 

trabalhos. No caso da F., o que é que aconteceu, que é o que eu falo que eu acho que é o mais 

interessante pra nós daqui pra frente, foram casos reais, da nossa rede.  

- Vocês levaram os casos? 



- Nós levamos os casos dos alunos, eram discutidos com o grupo e ela, dentro da discussão, 

ela ia embasando teoricamente aquilo que a gente ia... então assim é outra perspectiva, quer 

dizer, você esta participando, você esta discutindo junto e construindo junto ali o aprendizado, 

ela não esta só expondo pra você né, o que ela tá fazendo, o que é legal e é necessário 

também, mas esse da discussão de caso, parece que traz um crescimento maior, uma 

construção maior né, e ai faz a gente pensar assim, né, por exemplo lá na USP né, o grupo 

com a R né, que eu acho que  a idéia da F foi um pouco isso né, a questão do... a gente era 

mais um  grupo de estudos do que uma... né, questão assim... 

- Um grupo de formação mais tradicional. 

- Mais tradicional, exatamente. Que às vezes quando o pessoal aqui na rede fala de um HTPC 

pra gente, um HTPC pra gente, que deu toda essa discussão. ... Quando eu penso num HTPC 

por mês eu penso nisso, nessas formações, eu acho que essas reuniões... ou o inverso que seja, 

eu acho que teria que ter um horário dessas formações entre aspas, mas que acontece igual 

acontece muitas vezes  em HTPC. Você chega lá e a gente acaba discutindo funcionalidade, 

organização, sei lá o que, da sala de recursos e não formação. Essa sexta-feira mesmo, a gente 

foi lá discutir o que... discutir não, a gente foi ouvir né, essa segunda-feira os 

encaminhamentos, então você entendeu o que eu quero dizer, então penso nesse horário de 

HTPC pra isso, formar um grupo de estudos mesmo, mas não é um grupo de estudos gente 

com “ah, a gente vai sentar lá e...”, não, é um grupo de estudos com a Secretaria participando, 

fornecendo alguém que vá... que... entendeu. Pra também não cair... porque eu também 

conheço as minhas colegas, ficar naquele “não, a gente se organiza”, não se organiza porcaria 

nenhuma né, eu acho que isso traz crescimento. Desse tipo de curso, da F, dessas reuniões da 

USP, você sai, é aquele tipo de encontro que você não olha pro relógio porque você tem medo 

que acabe né, você ta com medo que o horário deu... parece que te acrescenta tanto, você 

cresce tanto né, parece que você sai com a energia renovada pra fazer alguma coisa. Agora 

não esses assim de... que eu acho que são necessários, mas talvez fosse necessário dividir os 

grupos. Então olha quem é novo na rede, então a gente vai fazer uma formação hoje pra quem 

é novo, vamos pegar... entendeu, pra... pra coisa caminhar, porque senão eu acho que a coisa 

ta muito... nesse aspecto de formação ta muito... . Agora frente a toda essa reorganização da 

prefeitura eu não sei mais o que fazer. 

 

- Formações que avalia como necessárias. 

- Estudo de caso, que eu vi lá que eles entenderam errado, quando eles colocaram estudo de 

caso lá, que citaram a RAE e citaram não sei o que. Estudo de caso que a gente se referia o 

tempo todo, não foi aquele né, é esse estudo de caso que a gente fala. Esse estudo de caso com 

essa assessoria, com essa organização. E essa questão realmente, às vezes separar grupos, 

fazer coisas. Eu acho sim, que poderia se... essas professoras novas que chegam na rede 

poderiam sim ta... senão acompanhando, mas ter  uma reunião com uma professora antiga na 

rede pra saber o que é... gente, “ah, a gente supõe que a professora saiba trabalhar porque tem 

formação”. Gente, é muito diferente, é muito diferente né. Pra começar que quem sai de um 

curso de pedagogia, mesmo com habilitação na área, você sai com a teoria gente, você sai... 



odeio essa palavra, gente tenho uma raiva dessa palavra,mas tudo bem,  a gente fala 

“minimamente”, odeio essa palavra, peguei trauma dessa palavra, eu participei uma época de  

uma escola e tudo  era “minimamente”. Mas a questão da deficiência, você desmistifica a 

questão da deficiência, você estuda Freud pra entender alguma coisa de deficiência, entendeu 

é tudo isso, mas é tudo no campo teórico. Na hora que você chega na sala e você dá de cara 

com um deficiente gente, é muito diferente. 

- Então você acha que pra formações teria que ter estudo de casos. 

- Estudo de casos com assessoria. 

- Por que você pensa nesse modelo de formação? 

- Por que a gente constrói junto, eu acho que quando você discute um caso, você tem a 

oportunidade de levar a sua experiência também, de ouvir a experiência do outro né, por isso 

é que eu falo estudo de caso no aspecto mesmo de grupo de estudo né, de você estar trocando 

mesmo experiência, de você estar aprendendo, de você estar aprofundando, por isso eu acho 

importante a assessoria junto, não o estudo de caso “ah, vamos reunir e vamos, sei lá, eu 

combino com a L., com a M., com Fulano, com Cicrano. Eu sei que elas também não tem essa 

profundidade de estudos né, eu acho que seria importante nisso, de ter alguém mais 

experiente, alguém com outra vivência, que tenha um teórico né, pra gente buscar isso 

também, acrescentar. Então você sai de um curso da... de uma assessoria da  Fernanda  e você 

tem vontade de ir direto pra... como é que chama... pra livraria e comprar o livro que  ela citou 

entendeu... e comprar... isso te dá, como é que a gente diz... é quase como uma injeção de 

ânimo, você se sente  assim de novo, então eu vou procurar de novo, eu vou ... porque quando 

você fica muito naquela mesmice Edison, você fala “ah, gente”. “ ah, tem o livro tal”, “ah, eu 

vou procurar pra quê gente, isso ai eu já li, já sei, já to sabendo”, entendeu. Te desafia eu 

acho, esse estudo de caso. Desde que seja com profissionais que estejam realmente afim de 

fazer crescer e eu acho que a gente tem professoras muito boas de sala de recursos, muito 

afim de fazer, muito comprometidas com o trabalho sim. Tem profissionais e profissionais 

como a gente fala. Mas eu acho que tem professoras muito comprometidas como trabalho. Eu 

fico surpresa as vezes de sinceramente, porque as vezes são pessoas quietinhas nas reuniões e 

tal e você vai conversar você vê que tem um “puta” trabalho né, um envolvimento, uma coisa 

toda né, então tem pessoas que estão sabendo muito e a gente não tem a oportunidade de 

trocar, de fazer né e... é o que eu falo... e com um profissional mais experiente, que forneça 

pra gente mais dados pra gente correr mais atrás. Eu acho que o segredo de trabalhar... eu 

penso assim, pra mim pelo menos é o desafio Edison. Cair na mesmice pra mim é a pior coisa 

que tem porque você acorda de manhã e você fala “ah gente eu vou lá hoje pra quê, pra isso, 

pra aquilo, pra isso, pra aquilo”. Na próxima remoção eu já tava pensando em mudar de 

escola. Eu já estou a quatro anos nessas escolas, acho que eu já dei tudo que tinha pra dar, 

mas agora estão surgindo alunos novos, diferentes, entendeu. Aqueles antigos, realmente eu 

fico assim me questionando, mas ao mesmo tempo, com esses encontros eu já tenho pensado 

coisas diferentes é... já tenho mais ou menos uma programação pra esses meus alunos antigos, 

de fazer o ano que vem completamente diferente né, eu acho... A questão da USP, nossa, eu 

tenho me analisado muito: “C, nossa como você esta se tornando obsoleta” sabe, “Como você 



esta...” quanta coisa que tem aparecido né, e mesmo a questão desse AEE ai, esse novo 

estudo, essa nova Política  ai. Então eu acho assim que, a promessa da sala de recursos deve 

dá uma grande chacoalhada agora. É o tipo realmente de formação que eu acredito Edison. Eu 

acho que são necessárias palestras, alguém vir... de repente a Política, eu acho que é super 

importante alguém vir e falar na nova Política, falar do novo AEE, eu acho que são 

necessárias essas formações, digamos “expositivas” sim, pra gente tomar ciência das coisas 

tal, agora eu acho  também que em questão de trabalho mesmo a gente precisa... até porque se 

você faz um grupo de estudos, a nova Política aparece, o novo AEE aparece entendeu, e... a 

questão de... dos TGDs aparece, entendeu. Quando você tem essa oportunidade de estudo né, 

mas como eu te falei, que seja bem entendido: grupos de estudo sérios né, da pessoa ir lá 

apresentar o caso, apresentar de onde tirou, de onde teve a idéia, de onde se embasou, isso é o 

que eu acho que a gente precisa, realmente.  

- Outros comentários que gostaria de acrescentar.  

- Olha eu já falei isso, mas ... eu acho importante, em questão de constituição de trabalho é... a 

questão da equipe, eu espero que você esteja correto, que a equipe técnica agora esteja mais 

presente, eu espero realmente por que faz falta, não só na questão de relação com a direção 

não, mas assim é... por exemplo, a gente fez a formação na semana passada com ... você vê, 

quando eu falo grupo de estudos né, a própria formação que a gente fez na semana passada de 

Comunicação Alternativa ela é legal também, mas ela também pode aparecer no grupo de 

estudos, quando você vai apresentar um aluno que tem tal coisa, você vê, foi uma demanda 

que veio de uma apresentação de uma aluna num grupo de estudos, “ah, mas que legal, você 

tem...”, eu acho assim ,essas formações também são importantes, mas foi uma necessidade 

que surgiu do estudo de caso, você percebe, então assim, o grupo de estudos ele te fornece 

essas coisas, não é que eu sou contra ter uma formação específica de algum assunto, não é 

isso,  mas eu acho que o grupo... a gente fornece isso, então para de repente de ficar naquela 

mesmice. Vamos ver, qual é a demanda do grupo, “olha, a gente estava querendo a 

Comunicação Alternativa” e a gente teve uma super legal, do Board Maker, que a gente fez 

com a E, foi super legal, então... mas você vê pra gente trabalhar isso na escola, o professor 

precisa do fonoaudiólogo junto, entendeu. Pra eu trabalhar com um TGD, querendo ou não, 

muitas vezes o psicólogo faz falta né, na... questão de entendimento e tal, eu espero que 

continue esse... e que a OP venha a acrescentar e não a tirar e que não aconteça de, por 

exemplo, eu tenho uma  reunião com a OP e depois tenha uma reunião com a ex-equipe, eu 

acho que isso também né, entendeu. Então eu acho assim que se constitua, de resto eu acho 

assim, o trabalho em sala de recursos ta relativamente tranquilo, tá... eu vejo assim bem 

encaminhado... se encaminhando, não é bem encaminhado, se encaminhando, eu acho que 

frente essas mudanças todas, eu ainda acho que a gente é que vai ser menos mexida, eu acho 

que a gente ainda tá numa situação bem... eu realmente não sei, acho que agora é esperar o 

que vai rolar daí pra frente pra... sabe o que é que a gente vai começar a brigar de novo, 

porque satisfeito a gente nunca tá.  

 

 



ENTREVISTA E 

 

- São Bernardo tem um jeito de pensar a sala de recursos que a gente Sade que é diferente de 

outro município. Como é que você avalia a proposta da sala de recursos em São Bernardo? Se 

ela atende os objetivos, se ela dá conta dos alunos, do trabalho com as escolas.  

- Então, pensando até agora, né Edison? ...sem o AEE né, sem as mudanças... Então, assim, 

uma das coisas que eu acho, e que eu achei positivo, né. Então assim, eu atendo o aluno, né, e 

faço o meu trabalho e uma das coisas que eu vim verificando de forma positiva é o 

atendimento que o EOT fazia com os cursos, com os professores em horário de serviço. Eu 

achei positivo, porque eu ouvi coisas, que mesmo você estando na escola e você pontuando, 

as vezes o professor não ouve. Isso pra mim é certo, né. Enquanto ele saia pra entrar num 

grupo onde tinha professores, né, então acho que assim, apesar de não ser um trabalho da sala 

de recursos, mas eu achei que foi um trabalho importante que fez algumas modificações, que 

o professor da sala de recursos não consegue sozinho.  

- Você acha que isso contribuiu com o trabalho de vocês. 

- Isso, entendeu? O que eu achei  que faltou esse ano. Né, então assim, teve professor que 

falou: “Ai B., eu senti falta de um acompanhamento”. Então assim, uma coisa é o trabalho da 

sala de recursos com o aluno. Então assim, a gente tem coisas específicas, conversar com o 

professor, conversar com a família, fazer o trabalho com o aluno, né, conversar com o trio 

gestor... Muitas vezes não dá conta isso, eu B., muitas vezes não dei conta e tiquei o que era 

importante, qual seria a minha intervenção, né. Então assim, quando tem lá no nosso  

compêndio, tudo aquilo, eu acho difícil cumprir tudo aquilo. E quando teve esses momentos 

que não era o professor da sala de recursos, mas uma outra equipe, eu acho que foi mexido em 

estruturas internas  importantes, pra aquele professor ver que aquele aluno, é aluno  não é 

deficiente, entendeu? Então muitas professoras falou: “Ah! Eu aprendi com outra professora”, 

“Puxa! Eu vi o trabalho de outra professora”. Até trabalhos que eu tinha falado pra ela fazer, 

mas ela não ouviu, ela ouviu o que outra professora, de outra escola que aquele aluno tá 

inserido num grupo de 30 alunos, aí ela ouviu. E falou: “Ai B., eu tenho uma novidade pra 

você”. Entendeu? Aí, é “ótimo, que legal que você aprendeu isso, interessante”. Mas eram 

coisas até que eu já tinha falado muitas vezes, né. E uma outra coisa que eu também acho que 

não faz parte da sala de recurso, mas é um forma de você mexer na inclusão é o encontro do 

EOT com o trio gestor, né, quando ia pra discussão dos alunos. “Esse aluno é realmente de 

sala de recursos? Não é?”, “esse aluno tá fazendo bagunça. Por que ele tá fazendo bagunça?”, 

né assim, nas reuniões que vocês faziam com o trio gestor, eu também percebia que mexia em 

estruturas que estão firmes dentro da escola, né. E que é difícil... Então assim, são coisas que a 

sala de recursos sozinha não dá conta, Edison. Então assim, eu acho que foi um trabalho 

importantíssimo feito, né, que talvez as pessoas não viram isso dar um resultado positivo, mas 

eu B, eu achei importante. Então, por exemplo, eu tive professora do CENFORP, olha que faz 

um bom tempo hein, que trabalhou com uma aluna comprometida psiquicamente né, e que ela 

tinha uma dificuldade de aceitar essa aluna. Então ela foi fazer parte do grupo de estudo com 

os psicólogos, né. E no final do ano ela me disse uma coisa super importante, ela falou: “B., 



eu quis desistir do curso”, você pontuou pra mim, é um direito seu desistir, porém, foi uma 

luta do grupo de professores conquistar esse espaço. Então assim, é fácil você desistir, né. 

Desiste, não quero ir mais, porém foi uma luta de um grupo e você vai desistir? Não é melhor 

você no final do curso fazer uma avaliação do que não foi legal, né? E dar idéias né. Aí no 

final ela falou: “B. eu fui no curso até o final e descobri uma coisa extremamente importante, 

que tava muito guardada dentro do meu eu, a característica dessa menina tinha haver com as 

características da minha mãe, por isso que eu não aceitava essa menina, chorava todos os dias 

que eu olhava aquela menina, ela me irritava, ela me tirava do sério, e quando eu descobri isso 

dentro daquele grupo que eu odiava, eu consegui resgatar coisas minhas, né, e consegui 

trabalhar com essa aluna. Então Edison, tem coisas que a sala de recursos não vai dar conta 

meu querido. Não vai dar conta de maneira nenhuma. Porque são estruturas de pessoas que 

estão dentro, né. Então por exemplo, eu posso fazer a itinerância e  conversar com aquele 

professor, adaptações. Se aquele professor não tiver aberto, ele não vai me ouvir, porém se 

esse professor estiver num grupo onde outros professores iguais a ele, do fundamental, levem 

atividades que são compatíveis àquelas crianças, “olha eles aprendem, eles fazem, eu 

consegui fazer isso”, ele vai ouvir . Se por exemplo, essa estrutura dessa professora aí em 

especial , jamais eu conseguiria chegar dentro dela, eu conseguia falar da parte pedagógica 

dessa aluna, que ela apontava, que a forma de eu chegar nessa aluna era dessa forma, 

entendeu? Mas isso eu nunca conseguiria fazer.  

- O que você tá dizendo é que às vezes não é só a atividade. 

- Exatamente, Edison. Então assim, eu também tive professores que fizeram o mesmo curso, 

que foi interessante, o mesmo, com o mesmo profissional, que chegavam pra mim e falavam 

assim: “B., está sendo bárbaro! Aprendi tanta coisa.” E uma outra professora, no mesmo 

curso, no mesmo horário com o mesmo grupo, falou assim: “Tá sendo uma porcaria.” Aí eu 

falo, o problema é qual?  

- É a oferta ou como cada um recebe essa oferta? 

- Não é? Então assim, eu também acho que a gente lida com profissionais diversos, aquele 

que está aberto pra aprender e que aos pouquinhos vai aprendendo, e tem aqueles que falam: 

”eu não vou ...”, não falam, apenas colocam um muro de concreto e coloca a culpa em você, “ 

você não me orientou, você não tá me ajudando, eu to sozinha.” 

- Parece que tem outras mudanças que não só o conhecimento das atividades. 

- Então assim, o trabalho na sala de recursos em relação ao aluno, eu acho que isso não é o 

dificultador, né, então assim, eu pelo menos, eu consigo, eu sempre vou trabalhando o que ele 

compreende, e aonde eu vou achando o canal da compreensão dele, eu não trabalho com o 

que ele não sabe, eu trabalho sempre com o que ele me traz de retorno, então eu sempre vou 

pontuando isso, né. E sempre trabalhando... nas duas escolas eu tenho computador, é uma 

coisa que “meu”, é dinâmico isso, o papel eu acho que existe um bloqueio da criança com o 

papel, né. Eu acho que ... , então quando você traz o computador e as coisas que o computador 

oferta, né, a parte visual, auditiva, você traz objetos e essa criança mexe com esses objetos, 

você traz música, né, é produtivo. Você consegue ver avanços, né, você consegue mostrar pro 



outro que aquela criança, por mais dificuldade que ela tenha, ela te responde, né. Então a 

criança que não fala, que pra mim foi difícil no inicio... trabalhar com criança que não fala, 

imagina . Professor que adora ouvir, né, ele não fala, foi sofrido trabalhar com criança no 

início que não usava linguagem, hoje eu consigo ver que é possível uma comunicação sem a 

linguagem. 

- Você é uma referência entre as professoras em comunicação alternativa... 

- Não, ainda tem muita coisa pra aprender. 

- Mas elas referem sempre nos encontros que aprenderam muito com você. 

- Então, eu tive o prazer, então, por exemplo, eu trouxe isso um pouquinho do especial, eu 

aprendi lá com a A, com a fono, né, então foi lá que eu aprendi diferente do que eu aprendi 

aqui, Edison. Então a gente usava Comunicação Alternativa como uma sequência de rotina, 

né, então, por exemplo, nós tínhamos alunos que se comunicavam, usavam a linguagem mas, 

o que você fez a 5 minutos atrás, nem lembravam, entendeu? Então a gente usava a 

comunicação, com a rotina escolar: o que a gente vai mexer, o que a gente vai fazer, então 

eles tinham, os símbolos dele e a “prô” tinha os símbolos na lousa. E a gente ia retirando 

conforme a gente ia fazendo, né, então eu trouxe um pouquinho dessa. Depois que através 

daqueles grupos de estudo que a gente fazia de reunião mínima, né, de área que eu também 

achei uma perda, né, bem doída, né, que a M. trouxe, a gente começou a discutir sobre a 

Comunicação Alternativa pra alunos que não se comunicam, que não era sobre só rotina, era 

mais do que isso, né. Não fica só no sim e no não, né então foi ali que eu também comecei a 

aprender, infelizmente, por motivos do nosso setor, a gente não ficou mais trabalhando em 

pequenos grupos e trabalhamos em grupos diferentes, e aí eu continuei pela necessidade da 

escola que eu tava, né, meus alunos não falam, e agora? Né, então... e as professoras  também, 

“Bete, ele não fala, ele não se comunica, como que eu vou compreender?” Então assim, foi 

uma coisa que as pessoas começaram a questionar e eu também: “E agora? Como que eu vou 

orientar uma professora, se eu também não sei responder isso?” Né, então foi um problema 

que aconteceu que aí foi melhorando, né... Pensando em coisas, estratégias, conversa com um, 

conversa com outro, né. Então não é vindo de mim, Edison, é um monte de pessoas que fazem 

parte desse trabalho que hoje tá aí, né de comunicação, né Edison. 

- Você foi falando de algumas coisas que se somam ao trabalho da sala de recursos, como as 

formações e o acompanhamento da EOT, mas, sobre o trabalho que se desenvolve na sala de 

recursos, como você vê? 

- Nossa, você não sabe... é que é assim, como nesse segundo semestre eu entrei dentro da sala 

Edison, é primordial trabalhar, porque esse professor não vê esse aluno como aluno, e sim 

como... “Ah, ele é deficiente”, entendeu? Ele não é deficiente, ele é aluno. E isso tem que ser 

mexido, e a professora da sala de recursos não vai conseguir mexer com isso, entendeu? 

- A gente pode pensar em dois caminhos, um de que falta então no trabalho da sala de 

recursos em São Bernardo um foco do professor na relação com professor de regular, pra que 

ele possa perceber isso, né, sobre aquele aluno que não fala, que não anda, ele é tão aluno 



quanto os outros, e outro de que Isso é uma demanda para outros profissionais que não estão 

na sala de recursos, mas uma demanda importante. Aí que eu falo que é acessório, eu trago 

junto, mas não é da sala de recursos, né. Aí, como é que você vê, isso poderia estar em uma 

demanda de professor ou como uma coisa que você acha que está fora, ou pode estar nos dois 

lugares... 

- Então Edison, porque assim, eu tenho a experiência do que aconteceu com o grupo do EOT, 

que fez esse encaminhamento, né que foi... abarcou através de cursos, isso, né. Então eu acho 

que seria também importante, porque assim, são coisas que esse professor vai estar com outro 

funcionário, que não é um professor da sala de recursos, ele vai poder falar coisas que ele não 

falaria pra mim, entendeu? Então, acho que assim, é necessário. Por exemplo, um professor 

que falou coisas pra você, da escola, nada, da sala de recursos, não falaria pra mim, porque é 

uma coisa extremamente pessoal, entendeu? Então, eu acho que assim, será que eu 

conseguiria fazer? Eu não conseguiria fazer, porque a professora não falaria pra mim isso. 

Como essa professora que eu te falei, jamais, eu sabia que existia um problema em relação a 

mãe dela, que eu também não falei nada, apesar de saber, eu nunca comentei com ela, 

entendeu, e ela também nunca comentou comigo. E que eu imagino que no grupo com os 

psicólogos, com as professores ela deve ter falado, entendeu? Então, assim, eu posso estar 

conversando com um professor e tudo mais, e a gente vai fazendo um outro papel, mas coisas 

internas, isso não vai sair. Porque assim, uma intinerância, né pensando na intinerância que a 

gente faz atualmente, essas coisas não vem a tona Edison, e a gente nem tem tempo de fazer 

isso, entendeu? Porque você fica baseado na parte pedagógica, e na parte do desenvolvimento 

da criança, você não vai mexer no “eu”... 

- Tá, é um trabalho que poderia tomar o trabalho da sala de recursos... 

- Eu vejo que é um outro trabalho, com outro grupo. Então assim, eu tenho liberdade de falar 

coisas que eu não falaria na minha unidade escolar, né, que tá lá, é um profissional que não 

faz parte daquele ambiente educacional, né, que tem todas as outras professoras que mais ou 

menos os alunos são semelhantes, né, tenta-se fazer isso. 

- Há uma distância... 

- Isso, aí não se torna uma coisa pessoal, porque é como eu falei, quando eu entrei, se tornou 

uma coisa pessoal, teve professora que não olhava mais na minha cara, porque eu tava 

entrando na sala dela, entendeu,  então se torna, a pessoa não consegue separar... 

- E você perde enquanto professora da sala de recursos que precisa entrar na sala daquele 

professor. 

 - Isso, eu preciso entrar... então da mesma forma que ela recebe ordens, eu também recebo 

ordens, faz parte do novo papel, entrar nesse momento, né. Então assim, é preciso pontuar 

coisas que você não vai gostar, ou as vezes eu não pontuo mas você sabe que ouviu. E nisso 

elas ficam muito possessas, né Edison.  Então eu acho que assim, é um outro trabalho. Não sei 

se eu te respondi, respondi meu querido? Né, porque assim, o AEE, eu pontuo a parte 

pedagógica, adaptação curricular, as formas de intervenção com essa criança, como ela 



compreende, qual a área que eu vou estimulando, né, como eu posso mobilizar essas crianças,  

serem  parceiras dela, né. Ontem mesmo, eu tava conversando com as mães né, por exemplo, 

o Leandro que é um aluno bem comprometido na escola N, e a gente fez conseguir, apesar de 

eu ter o ensino colaborativo, foi um ensino colaborativo positivo, porque assim, entrou uma 

terceira pessoa que foi a estagiária, entendeu? Eu não entrava na sala , eu orientava a 

estagiária, essa estagiária fazia o trabalho junto com a professora e a gente, por exemplo, o 

tema é de escravidão, pegando a parte de escravidão que ele tava lá, ou vendo a professora 

falar, ela transformou a aula em Power Point com imagens sobre escravidão, convidamos o 

aluno pra descer, dois alunos, os alunos, né, revezava porque também tem isso, os alunos 

sentem : “Ah só ele?”. Então teve momentos que todos desceram, gravaram a história pro 

Leandro, entendeu? Usamos o Power Point pras histórias, então, por exemplo, o tema era 

escravidão, tinha também índio, então assim, momentos diferentes, eram figuras e a criança 

tinha que contar sobre a escravidão, segundo a aula que a professora deu, mas uma linguagem 

de criança, entendeu? E isso foi muito interessante, né. Em outro momento, a menina tinha 

que ler sobre os índios, segundo a aula que a professora deu. Então assim, são estratégias 

diferentes que vão acontecendo, né Edison. E eu até tava conversando com a mãe, eu não sei 

até que ponto o seu filho sabe sobre escravidão, mas a gente ofertou pra ele uma linguagem 

através das imagens, uma linguagem de uma criança contanto pro Leandro, porque ele tinha a 

responsabilidade de descer até aqui, lembrar da aula, porque não era combinado, ele não tinha 

que estudar em casa, né, ele teve a aula, passava uma semana a estagiária fazia essa 

adaptação, e aí ele descia e tinha que contar sobre esse tema, através das imagens, era 

gravado, o Leandro participava, ele ficava ouvindo, vendo, né. Então a gente comentou, né, eu 

comentei com essa mãe: “mãe, se ele interiorizou ou não, não sou eu que... “Ah! Ele sabe, ele 

tirou nota dez!”A gente ofertou isso, ele faz parte desse grupo de terceira série... 

- Era um contato do conteúdo que era pra todo mundo... 

- Né, eu falei, eu não tenho como avaliar seu filho, vou ser sincera com você, eu não tenho, 

não tenho como medir essa aula, né, mas foi ofertado dessa forma, então a professora, junto 

com a estagiária, junto comigo, junto com os alunos, a gente fez essa adaptação. Então assim, 

é um trabalho de um grupo, não existe uma pessoa importante, existem sim todos importantes. 

E assim, as crianças, que eu acho que essas são as principais, Edison, elas são as mudanças, 

assim, o adulto é muito difícil de mudar, né, como eu falei. Quando faz esse agrupamento que 

vocês fizeram em 2008, foi importante, no meu modo de ver dentro de uma unidade 

escolar,né. E quando eu vejo as crianças fazendo muito mais coisa que um adulto, né, isso é 

bonito, né. Então assim, com os adultos a gente vai precisar de muito tempo ainda, Edison, 

mas com as crianças, eles... eles conseguem , é muito bonito, é muito bonito. 

- Você falou dos alunos que não falam... Quem é o público da sala de recursos, hoje? 

- Da minha escola? 

- Do ensino fundamental, quem são os alunos da sala de recursos, hoje? 

- Os meus alunos tem, Paralisia Cerebral, né, a maioria deles são cadeirantes, que não falam, 

eu só tenho um cadeirante que fala, né, alguns cadeirantes que também não conseguem usar 



os braços, né, não tem uma coordenação pra isso, então tem a parte motora também, nem pra 

toque de cadeira, né, eu tenho aluno com síndrome, né a Síndrome de Prader-Willi, lá no  N... 

Eu tenho aqui nessa escola aluno também com deficiência intelectual e perda auditiva, usa 

aparelho, também era um aluno que eu... não fazia parte, né, de estar recebendo da outra área 

que é o auditivo, né, mas comecei a trabalhar com ele, por não ter a professora, né... ah! É isso 

Edison.  

- O público está além da deficiência mental? 

- Ah, sim!  

- Esta ampliado este público? 

- Sim, esse ano até o meio do ano, trabalhei com uma outra aluna com deficiência intelectual, 

tem uma síndrome e com  visão subnormal , né, eu só não trabalhei com cego, e com surdo 

total. 

- Ainda... 

- Né... então assim, por exemplo, algumas crianças com paralisia cerebral, na certa deve ter 

algum comprometimento visual ali, porém, os médicos que acompanham essa crianças, não 

fazem o diagnóstico com uma perda visual, grande, né. Mas... é essa “mistureba”. Né, tenho 

autista... né, um autista também aqui... Então é essa diversidade Edison.  

- Bom, tem 6 anos que você está na sala de recursos, né... Que formações você participou, que 

você se lembra de ter participado,  formações para professores de sala de recursos... 

- Nossa Edison, tem muita coisa, me ajuda.  

- Olha, algumas professoras se lembram...  fizeram a formação , de trás pra frente, formação 

de TGD com a F. B... 

- Eu fiz. Não espera aí, não esse ano?  

- A F.B. veio neste ano. 

- Não, esta eu não fiz. 

- No ano passado teve também a de TGD com a B... A.B.L.. 

- Fiz. 

- Essa você fez. Depois outras que não foram só pra sala de recursos, mas que aconteceram no 

ano passado: Comunicação Alternativa, Comunicação e Linguagem, da C. TO,  de Tecnologia 

Assistiva... 

- Se eu fiz? A gente fez? Não, não... 

- Alguns professores conseguiram vaga, outros não. 



- Então, porque assim, porque eu já fiz curso com a C., mas eu não lembro se foi com isso. Já 

fiz curso sobre comunicação, roda de conversa, né, com a C., né. Então assim, tem coisas que 

eu fiz, não lembro se foi...né, a orientação sempre com a M, então assim, eu posso até 

misturar as coisas pra dizer a verdade. 

- Teve uma formação só pra professor de sala de recursos que era a M V. 

- Ah fiz.  

- Começou com a M.B., no primeiro semestre, que era pensando no trabalho de sala de 

recursos. 

- Fiz. 

- Teve também o PROFA. 

- Também fiz.  

- Depois que você veio pra sala de recursos? 

- Não, eu fiz durante... quando eu tava na sala de recursos, Edison, o PROFA. 

- Que foi aquela, no início de sala de recurso, quando ela veio pro fundamental e a gente 

levantou, quem era os professores que tinham o mesmo... onde a grande maioria foi atendido. 

- Sim. Tanto que fazia... tinha um grupo de sala de recursos no PROFA. 

- Que era só dos professores de sala de recursos do fundamental? 

- Não, tinha professores do fundamental e de sala de recursos nesse grupo. 

- Tá... mas tinha um que a maioria era de sala de recursos. 

- Tá, tá.  

- Eu acho que tem mais, deixa eu ver se me lembro de mais. To aqui pensando, porque assim, 

as pessoas foram lembrando.... 

- É... que eu não tenho boa memória, Edison, nesse sentido. 

- Acho que especificas de sala de recursos que a prefeitura ofertou  foi a da M.V... 

- Eu fiz. Porque era obrigatório né, Edison, porque era em horário de serviço, né. Então assim, 

o que foi em horário de serviço, eu fiz, em horário de serviço, e teve coisas que eu fiz fora do 

horário de serviço, né, que a prefeitura oferece. Então tem uma coisa aí, diversa. Tem cursos 

que na própria sala de recursos 

- Então vamos pensar nessas que são para a sala de recursos, que estão realmente com o 

horário, obrigatórias... como é que você avalia essas formações, com o que elas contribuem na 

maneira que elas são propostas, os conteúdos, como é que você avalia? 



- Então Edison... então, sempre no final do ano, vocês pedem avaliação, e uma das coisas que 

eu sempre coloco é que poderia fazer de acordo com o centro de interesse, né. Então, por 

exemplo, tem coisas que eu já sei, né, tem coisas que eu to preocupada, né então assim, eu to 

lá no curso, e eu to com a minha cabeça preocupada como resolver tal coisa, de tal aluno, né. 

E eu to naquele curso, e percebo que não vai sair a resposta que eu quero, né. então, pra mim, 

B, uma das coisas que ficou marcante e que eu gostava muito, era quando a gente se reunia 

por área, entendeu? Que meu grupo discutia coisas daqueles alunos, uma colaborava com a 

outra, eu acho que era muito interessante, entendeu?  

- Tinha um foco maior no trabalho específico que os professores estavam fazendo naquele 

momento. 

- Isso, então, por exemplo, os cursos são bons? São bons, né. Então por exemplo, quando vem 

curso mais voltado pra psicanálise, essas coisas, é uma coisa que eu sinto muita dificuldade 

nessa área, não é uma área que eu gosto... não é que eu não gosto, talvez eu não compreenda, 

essa linguagem, ela é muito... 

- Que são os cursos pra TGD. 

- É... eu não consigo compreender, então... talvez falta uma bagagem aí mas teórica pra mim, 

né. Então, por exemplo, quando eu sento do lado da C., que é a área que ela mais ama, e é 

uma área que ela entende profundamente, ela fala: “eu não acredito, isso eu já sei”. Aí eu falo: 

“nossa C., eu não consigo alcançar o que ela tá falando”. É uma linguagem que eu não 

entendo, desculpa, não entendo, né. Então, eu não sei, eu gostava muito dessa coisa assim, 

mais “pequena”, então esses cursos eu percebo que a pessoa traz mais a sua realidade, né 

Edison, né, por exemplo, vai, contratam um profissional, e ele não vai falar em relação a 

prefeitura de São Bernardo, ele traz a bagagem dele, a sua experiência de vida, sua 

experiência profissional e vai mostrar para aquele grupo, né. E assim, conforme vai tendo o 

curso vem vindo muitas indagações que as pessoas vão fazendo, e as minhas... as vezes eu 

viajo nas minhas indagações interiores, e percebo que não vai ter uma resposta, entendeu 

Edison? Então eu acho que...não sei, as vezes as pessoas não acreditam no trabalho nosso de 

São Bernardo do Campo. Eu acho que a gente tem muita bagagem, os profissionais que estão 

aqui, né talvez as vezes falta teoria, né, acho que falta teoria, principalmente pros professores, 

e eu falo de mim mesmo, né. Existe uma prática, existe como conviver nas dificuldades e ter 

estratégias pra sair dessas dificuldades, né, aí vem a criatividade e falta uma teoria, pautar em 

cima de uma teoria, né. Então assim, pra ser sincera, eu não sei se acrescentou, é lógico que 

deve ter acrescentado, porque se hoje eu sou o que sou, é de tudo isso, desses anos todos... 

- Mas pontualmente te faz mais sentido essa formação  “menor”, mais...”menor” assim, com 

menos pessoas com foco mais no trabalho desenvolvido. 

- É a mesma coisa, por exemplo, vocês focam todos da sala de recursos, do Centro, fala-se, 

fala-se, mas não chega, né. Cada um traz... aí eu fico pensando: “poxa vida num grupo menor, 

né, será que a discussão não seria... né, cada um trazendo a sua realidade, trazendo as 

dificuldades desses alunos, pontuando né... até então em uma das avaliações eu até coloquei, 

né, porque não ver o centro de interesse de cada pessoa e formar grupos de discussões, né, de 



estudos, esses grupos teriam uma formação, né, porque você está estudando, você tá 

discutindo, então no final de um período você estaria com um grupo, que seria um grupo que 

poderia acrescentar pro grupo maior, né, então, vai,um fala sobre TGD, estuda sobre isso que 

é o centro de interesse, e a quantidade de alunos que atende é esse, não é. É como eu te falei, 

em relação a Comunicação Alternativa, não foi eu que procurei, existiu... 

- Um grupo pra você atender,  com esta característica. 

- Né, o que chegou na minha escola foi essa e eu não tinha formação, eu não tinha, então eu 

fui procurando, de certa forma, nesse grupo menor aconteceu uma discussão, que também 

iniciou ali, e aí eu fui procurando mais coisas, né, porque eu precisava, se não eu não tinha 

como orientar um professor, né, então, eu vejo isso né Edison. Não sei se... É positivo, mas ao 

mesmo tempo, eu não sei, eu gosto de coisas, eu B., gosto de coisas práticas, a teoria me 

deixa... não é a minha área, inquieta, então... e acho que isso é uma coisa que não preferia 

deixar, eu acho que eu tenho que procurar uma teoria, né, estudar isso pra ser compatível com 

essa prática , né. Mas eu faço ao contrário, a prática ocorre pelos conflitos, pelas dúvidas, 

pelas inquietações... 

- E daí você vai buscar... 

- Aí eu vou buscar alternativas, criar coisas, né, e aí de repente eu leio alguma coisa, “ah! 

Sabe que isso se encaixa nisso?”, né.  

- Aí já é um outro caminho... 

- É um outro caminho, talvez até pela facilidade que eu tenho em criar coisas, Edison. Então 

assim, eu tenho uma facilidade em fazer coisas, gosto disso, de elaborar coisas... não tenho 

facilidade com coisas de teoria, de TO... “Ah, você leu sobre tal livro?’’ “Ah, sei lá, me 

mostra a capa”. “ Ah esse livro eu li”. Entendeu? Então assim, eu sou uma pessoa visual, 

então talvez seja isso, eu tenho uma facilidade em criar coisas através de uma dificuldade. 

Existe a dificuldade? Tá então tá, o que eu vou pensar? E aí vem coisas né, estratégias, de 

criar isso. Né, então é uma facilidade minha, talvez por isso que eu gosto de uma discussão 

sobre prática, não sobre uma discussão sobre teorias. Normalmente, qualquer pessoa que vem 

em qualquer lugar, ele introduz uma teoria, pra depois falar um pouco sobre a prática, né. 

Então talvez isso que me deixa inquieta, nesses lugares, que eu gosto que fale sobre teoria, em 

porquê disso, depois até... 

- Você já quase respondeu a outra pergunta... Que formações você acha importante pro 

trabalho de sala de recursos e por quê?Formações que sejam voltadas pra prática, que sejam 

voltadas pra centro de interesse, e aí pensando então no seu centro de interesse, o que você 

elegeria como formações importantes? 

- Então Edison, primeiro, eu acho que na prefeitura ele precisa, com urgência, ele deveria, por 

exemplo, existe as salas recursos, é uma coisa. Então por exemplo, eu B., eu to lá na minha 

sala de recursos, só que eu preciso pesquisar, entendeu? Então assim, eu consigo fazer coisas, 

eu consigo criar coisas, eu consigo fazer coisas... só que precisa de mais coisas, precisa de 

pesquisa, principalmente com essas crianças que estão ali na cadeira, entendeu? Então eu 



preciso de tecnologia, eu preciso entender de tecnologia, eu preciso saber como que eu posso 

usar um computador e aquela criança que não mexe nada, possa usar o rosto pra usar o 

teclado, entendeu? E não tem no nosso município, infelizmente, Edison. Então assim, vai, no 

último congresso que até a Márcia me enviou, “B., olha, vai nesse congresso, de 

Comunicação Alternativa”, e eu vi coisas que eu olhei e falei: “Gente, eu só precisava de uma 

câmera, pra que pegasse a fisionomia dessa criança, pra que ele pudesse usar esse teclado com 

o rosto, é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo se não tiver pessoas pensando nisso, 

independente da sala de recursos, sabe Edison, tem que ter pesquisa, sabe. Tem que ter 

pessoas pensando nas dificuldades dentro de uma escola, sabe que não tem haver com sala de 

recursos, que não tem nada haver com, o que eu garanto pra ele, eu garanto estar dentro de 

uma escola, basta? Não basta Edison.  

- Você diria sobre o atendimento do aluno, independente de que serviço que ele estaria 

inserido... 

- É então... então a gente ta preocupada que ele tenha que estar dentro da escola, dentro da 

sala. Tá, eu preciso de uma computador. Eu não preciso só de um computador Edison, eu 

preciso de entender de tecnologia avançada, entendeu? Não é, comprando Body Maker, que 

eu vou descobrir a América, é mentira isso, Edison. Então quando o AEE vem e fala: “Utiliza 

o Body Maker e a Comunicação Alternativa”. Edison, isso não vai dar certo.  

- Tem coisas muito além disso, que você acha que é importante entender... 

- Entendeu Edison, então não é comprar de uma entidade, é saber que existem coisas gratuitas 

na internet, que eu não preciso comprar, e o AEE não fala sobre isso, esses lugares de graça 

que você baixa, né. Ele fala sobre softwares que são comprados. Então é assim, tem muita 

tecnologia acontecendo, se você fica só no pedagógico meu querido, você não vai ajudar essas 

crianças, infelizmente Edison. Então assim, eu já tive alunas, né, a P, que saiu de uma 4ª série, 

com uma mente brilhante, e que a gente não fez adaptação nenhuma tecnológica com ela, 

porque não tinha. Não tinha um computador, e era uma garota que inventava histórias 

magníficas, que eu era a escriba dela. Quatro folhas de história coerente, maravilhosa, e eu 

falava: ”Gente, eu só precisava de um instrumento pra que ela usasse isso”. Então ainda a 

gente ta muito, receber é a coisa mais fácil  Edison, a gente recebe. Bancar uma educação de 

qualidade pra essas crianças é uma outra coisa, Edison. 

- Então, por exemplo, eu já, com os meus horários, eu vou pegando, vou arquivando isso, eu 

não tenho tempo de ler as coisas que eu vou arquivando, eu não tenho tempo de mexer no 

instrumento, eu não tenho conhecimento, como eu coloco a câmera, eu nem tenho câmera, 

nem na minha casa e nem nas minhas escolas. Eu até tava conversando com o meu marido, 

“puxa, eu tenho que dominar isso”, ele falou: “Ah B, vamos fazer o seguinte...” – aí entra uma 

pessoa que não tem nada haver com o serviço – “...nas férias a gente compra uma câmera, a 

gente lê tudo isso que está em inglês, ah! Quem sabe lá em fevereiro você leva essa câmera lá 

pro Nádia, pra tentar fazer isso com as crianças”. Então sabe Edison, isso é a B fazendo. 

- Tá, mas precisa estar institucionalizado. 



- Precisa muito de pesquisa, eu não preciso ficar coisas muito pequenas, ah o teclado tem... 

não hoje já tem o teclado dentro da tela, e ele pode mexer com a fisionomia dele, e eu não 

preciso comprar a colméia, entendeu? Então a gente tá atrasado Edison, né, então a gente tem 

estar numa discussão ou em pessoas que tenham esse interesse, ou que compreendam essa 

tecnologia e aí que eu falo, não é só o professor da sala de recursos, entendeu? É pessoa... 

bom você entende de tecnologia ? Você consegue saber disso? Vamos juntar os nossos 

conhecimentos? Por isso que eu gosto de pessoas diversas, porque assim, não sou eu que 

ensino, é numa reunião que a gente vai acrescentando um ao outro, né. E a gente vai 

crescendo, né, então eu vejo isso Edison. Os alunos vão pra uma 4ª, mas eles... a gente ainda 

continua com o papel meu querido, e o papel eu não vou conseguir fazer caminho nenhuma 

pra essas crianças, né, eu entro com o símbolo de comunicação se ele não tiver interesse, ele 

não vai te responder, e ele nega resposta, ele prefere que você ache que ele seja deficiente 

mesmo, então se você vai e muda essa estrutura, dá uma coisa engraçada que ele escolheu, 

uma história que não tem nada haver com a história da Chapeuzinho Vermelho, né, aí você vê 

que a criança tem humor na hora que ela escolhe uma história, que ela sabe o que ela quer, 

que ela consegue escolher, né. É essa minha... 

- É isso, eu fico nisso, né. Por exemplo, ontem as mães estavam “Ah B. a nossa preocupação é 

quem fica do lado dos nossos filhos”. Aí eu pensei “puxa, isso não vai fazer com que teu filho 

aprenda, porque o buraco é mais embaixo”, né, então, por exemplo eu até tava conversando 

com a diretora ontem, e eu falei assim: “Sabe que eu fico numa angustia, se a  gente coloca a 

estagiária de inclusão na sala, querendo ou não querendo, por mais que a gente fale, a 

estagiária não é do aluno, é da professora, esse aluno você também tem que dar aula pra ele, 

você tem que propor coisas pra ele, porque senão fica uma aula particular, da estagiária com 

esse aluno, é uma exclusão isso, você efetiva essa exclusão dentro da sua sala, né. Aí eu 

também tava conversando com ela, mas sabe, será que nesse momento, a inclusão não é isso? 

Eu preciso de um outro, pra que um dia esse outro saia. Aí ela olhou e falou assim: “B...”, e 

eu falei, “não, é as minhas viagens mentais”, porque se eu tiro, eu não tenho como esse aluno 

avance, se ela fica, eu não tenho uma professora que faz o contrário, ela fica com o aluno, e a 

estagiária... eu não conheço ninguém que faça isso, né. Então de certa forma, ainda no 

momento da educação que a gente tá atualmente, eu preciso ter essa exclusão. Eu não sei se é 

o exclusão... 

- Talvez não seja o ideal, mas o que agora ainda é necessário... 

- E talvez eu precise investir, eu falei, eu professora de sala de recursos, talvez eu precise 

investir mais nessa pessoa que tá mais próximo a ele, pra que ocorra um inclusão digna. Eu 

falei, é uma coisa pra se pensar, né. Eu invisto profissionalmente, dentro dessa... com essa 

estagiária , daqui a dois anos ela sai, porque o estágio acaba, e depois de dois anos, eu invisto 

de novo, e eu vivo investindo, quando a minha estagiária está excelente, ela sai e vem uma  

crua, e eu volto pra estaca zero de novo, né. Então é isso Edison, então assim, muitas coisas 

precisam, né... então assim, eu to em duas escolas em que a inclusão ocorre, né, eu tenho 

escola que as adaptação são feitas, mais ainda por mais que essas adaptações sejam feitas, elas 

não são efetivadas pra aquele aluno, são efetivadas se a estagiária faz, se a estagiária não faz... 

né, e muitas coisas eu também não tenho como medir, será que se eu tivesse um computador, 



também aí seria um outro problema, professor que, se não faz adaptação no papel, imagina se 

ele vai fazer uma adaptação dentro de um computador, porque é uma outra linguagem, né, 

então é outro problema. Então assim, problemas tem montes. Eu acredito que o principal 

Edison, e aí depois que eu vi adultos escrevendo no computador através da câmera, eu 

cheguei a conclusão de que o nosso objetivo com esse alunos é alfabetizá-los, ponto. 

Desculpa meu querido, é alfabetizá-los, por se eu consigo alfabetizá-lo, e ele consegue 

escrever, seja lá como, a mãe mostrando uma tabela de seqüência do alfabeto, e quem tiver do 

lado dele vai construindo as frases, né, eu faço com que ele consiga se comunicar com o 

outro, né. Então eu acho que, se a gente conseguir alfabetizar essas criança, saindo da 4ª série 

alfabetizadas, eu acho que a gente vai conseguir muita coisa pra vida dessa criança, se a gente 

não conseguir meu querido, cada vez mais vai piorar a vida deles. 

- Você tem mais alguma coisa pra acrescentar? 

- Não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA F 

 

- Pensando na proposta de sala de recurso hoje em São Bernardo, que  avaliação você faz  

dessa proposta, hoje? 

- Bom, eu entendo que é um trabalho rico, eu desconhecia, né, quando eu vim pra sala de 

recurso. Eu acho que é um trabalho importante, ele é necessário, mas eu ainda acho que 

faltam algumas coisas, por exemplo: no ano passado eu trabalhei com uma equipe que eu 

tinha reuniões periódicas, não mensalmente, bimestralmente e a gente tinha o suporte juntos, a 

gente pensava em outras possibilidades, né, pra essas crianças avançarem, ou material, ou 

intervenção, coisas outras aí que davam mais possibilidades. E assim, esse ano nós não 

tivemos isso, né, nesses encontros de equipe com o professor específico dessa sala, né. E nós 

tínhamos outras formações, a gente trabalhava sobre observação em sala de aula, sobre ensino 

colaborativo, é... que mais? Além da observação em si, que mais? Conversa com o professor, 

tudo isso a gente trabalhou. Tudo bem, nós que já passamos por isso até temos uma bagagem, 

mas quem ta entrando agora como é que fica? Não tem. Haja vista é que a gente ouve em 

reuniões com algumas colegas umas coisas tão absurdas, tão abobrinhas, sabe? Que assusta, 

né. E acho que nós professores de sala de recursos, a gente tem um nome a zelar. E a gente 

tem que, sabe? Ter a confiança dos professores das salas do regular , né. Então eu acho que a 

gente devia tomar mais cuidado com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente faz. 

Então, eu acho que é um trabalho importante, que precisa sim. Só que, eu vou falar um 

pouquinho do AEE, só que AEE trás pra a gente, que as crianças, os alunos que vão ser 

contemplados com esse atendimento, que são aqueles com necessidades... com deficiência 

mental, física, visual, altas habilidades, síndromes, transtornos, é isso. E eu ainda tenho a 

preocupação com aqueles que tenham uma acentuada dificuldade de aprendizagem, eu tenho. 

Porque eu acho que se essas crianças forem ficando, se o apoio pedagógico não der conta 

disso, elas vão acabar ficando com uma deficiência mental, entendeu? Eu tenho essa 

preocupação, eu acho que a defasagem vai ficar, vai funcionar como um boneco de neve, ela 

vai aumentando, e as dificuldades dela também, então se corre o risco dessa criança ficar 

muito, muito a quem dos outros. E eu sempre penso como se fosse meu filho, como se fosse 

um neto, e eu quero o melhor. E eu tenho essa informação pra ir atrás, mas muito dos pais 

dessas crianças não tem essa informação. Então eu acho que, sala de recursos precisa, tem que 

continuar, mas eu ainda penso que poderia se pensar em dois tipos, que atenda esse dois 

alunados, o que tem todos esses problemas, essas deficiências e o que tem acentuada 

dificuldade de aprendizagem. Até porque em sala de recursos eu atendo e eu vi uma Brenda 

que veio pra mim este ano que não escrevia nem o pré nome e está lendo e produzindo texto. 

O crédito é só meu? Não, não é só meu, o crédito é da família que acreditou no meu trabalho e 

também trabalha em casa e o crédito é dos professores que vem anos a fio trabalhando em 

cima delas e sei lá, de repente deu estalo na menina, mas a possibilidade de eu estar intervindo 

individualmente, vendo as necessidades dela, ou em uma dupla produtiva, ou em alguns 

momentos em trio, isso beneficiou muito, muito, muito, muito. E eu ainda acho que o 

professor em sala de aula com o número de alunos que tem, não tem essa possibilidade tanta, 

tanto tempo, tantas vezes como eu tenho, entendeu? A Brenda foi diagnosticada que é DM, 



mas a gente nem sabia, né, mas como a Brenda, tem outras crianças que tem dificuldade de 

aprendizagem que avançaram, como também tem aquelas que não avançaram, né, não 

avançaram. Mas essa é uma preocupação minha de sala de recursos. 

-Dessa mudança em relação ao publico alvo? 

- É, sim, dessa mudança. 

- O grupo que preparou, que trabalhou sobre o público alvo, só deixou claro que manteria o 

atendimento dessas crianças e não com dificuldade acentuada de aprendizagem, no AE E da 

SEC, no documento da nossa SEC, porque se preocupou com apoio pedagógico pedindo no 

máximo dez crianças por turma, que tivesse menos crianças em salas de aula regular, que a 

cada criança com um diagnóstico, que diminuísse esse número, que desse uma atenção 

melhor. Pedimos também que não fosse estagiário de apoio a inclusão e sim auxiliar de 

educação, né, fizemos... Ontem, uma estagiária saiu da escola, vai receber, não ta dando 

certo... é excelente, excelente. Então, essa falta de vínculo preocupa muito a gente, né. Então 

se a gente conseguir, não conquistar essas outras coisas no apoio pedagógico: número 

reduzido, auxiliar de educação, essas crianças com dificuldade de aprendizagem vão ser 

prejudicadas.  

- Elas não vão ter atendimento e...  

- Em sala de recurso e vão ficar só no apoio pedagógico? Do jeito que está não dá, não dá. 

- Como é que você vê hoje o público da sala de recurso, hoje. Quem é atendido na sala de 

recurso? Se tivesse que caracterizar, quem você atende? 

- Eu atendo, a maioria com dificuldade de aprendizagem, atendo  síndrome, e atendo 

também... com diagnóstico, eu atendo. Agora, se você me perguntar desses dois públicos qual 

que eu me realizo mais, infelizmente, com muita tristeza, eu te digo que eu me realizo mais 

com os com  dificuldade de aprendizagem. Até porque a minha história em educação especial 

foi sempre com os especiais, em escola especial, até vir pra cá. E de repente eu tava em classe 

integrada. Quando eu vim pra sala de recurso, que na verdade foi por livre e espontânea 

pressão que eu vim pra sala de recursos e talvez eu tivesse assustada, porque era um trabalho 

novo, né. Embora eu seja uma pessoa que gosta de desafios, né, eu, eu amei. Eu tive um 

suporte da minha equipe, né. Nem sei se pode falar o nome da minha equipe, mas foi a Renata 

e o Edison, que no começo a gente brigava muito e hoje, né, super amigo, né. Eu tive um 

tremendo de um suporte, aprendi  muito, muito, muito, muito e digo que... eu aprendi  com 

eles, com vocês.. aprendi  pra caramba, eu acho que tem que continuar, mas eu me realizo 

muito com essas crianças, lógico, meu ego é massageado com essas crianças que tem... me 

deu mais retorno. Não que eu não gosto de trabalhar com os outros, né, gosto, mas eu conheci 

esse outro lado e ta sendo bom. E esse ano, de 2009, nós fizemos uma reunião, com o trio 

gestor, para discutir quem seria... quais as crianças que seriam contempladas. Aqui tem duas 

crianças que precisariam do comunicação alternativa, eu procurei dar suporte pras três, né, 

porque tem o Felipe também, procurei dar suporte pras professoras nesses casos, mas nós 

optamos por aquelas crianças que já estavam anos, era multi-repententes , não estavam 



alfabetizadas na hipótese escrita pré–silábica, quando muito com um pré–nome, estabilizado 

ou não. Então nós optamos por essas crianças. 

- Mesmo sem diagnóstico, ou entre elas também tem que existir diagnósticos  

 - Então, uma delas, a Brenda, encaminhamos. Alguns tem diagnósticos, mas são crianças que 

estão sete, oito anos aqui na escola e que estão avançados assim, socialmente, que é 

pedagógico também, mas não avançaram em alfabetização. Algumas com diagnóstico, como 

a Michele, diagnóstico, Aline, diagnóstico... 

-Diagnóstico de quê?  De... DM... de DM. 

- Agora, teve um menino  que a professora ano passado, quando pegou o menino, a mãe disse 

que tinha um probleminha de fala. A professora pegou o menino, que é o Gustavo e me 

chamou pra ver o menino. E eu realmente fiquei assustada quando vi o menino, aí, sem falar 

com a minha equipe, que a minha equipe já me dava autonomia pra fazer algumas coisas, eu 

avaliei esse menino, fiz uma observação, avaliei não, fiz uma observação, conversei... 

Conversei novamente com a equipe, falei desse menino, a fono veio visitar esse menino, “não, 

é caso, pode atender.” A fala extremamente comprometida, né, e em termos de aprendizagem, 

de alfabetização ele está caminhado assim, gradativamente. Mesmo que os avanços são 

mínimos, ele está caminhando. Tem uma família muito bacana, que apoia, que respeita o 

nosso trabalho, que junto com a gente investe nesse menino. Então mando atividade, a família 

devolve, faz as anotações, entendeu? Então ele ta avançando.  

- Então hoje você tem alunos com e sem deficiência. 

 - E sem deficiência. Com diagnóstico e sem diagnóstico. 

- Pensando em formação, neste tempo... São quatro anos de sala de recurso? 

- Cinco anos.  

- Você participou de formações fornecidas pela rede municipal? 

- Sim.  

- Você lembra quais? 

 - Ah, eu participei com a fono, la deu uma formação, mais aqui na escola, acho que foi sobre 

ortografia, isso me ajudou muito. Até pra entender melhor os relatórios. Na verdade, eu tive 

muita formação nessas reuniões da equipe comigo. Acho que foi o maior ganho, né. Nós 

tivemos formação com a TO, a C. S. Fiz também um curso de Comunicação Alternativa com 

a Carla Silvestre, foram sábados.  Eu fiz o PROFA, eu fiz o PROFINHA. Eu fiz curso de 

TGDs, eu fiz com a B, que escola da... To fazendo agora com a F. que é escola... F. B. Fiz 

com a B., que é do Lugar de Vida. Ah meu amigo, eu fiz muitos, muitos. Eu fazia curso aos 

sábados  a noite, hoje eu tenho um, que é o último dia, com a F.  

- Fez o curso com a M. V.? 



-Fiz com a M.V., antes de sala de recurso, fiz lá no J., Classe Integrada fiz com a M. V. 

Começamos com uma outra, com a M. e foi que ela teve um problema de saúde  e a M. V. 

assumiu. Parece que a M. V. veio até aqui também. E com a M V, eu aprendi uma coisa, e 

isso acho que foi em 2004,que eu ainda tava em Classe Integrada e muito enraizado ainda na 

questão da segregação, na minha vida era ainda tava muito... sabe eu carregava... era... toda a 

minha galeria havia sido em cima de escola especial, e um dia eu perguntei pra a M V assim: 

“ fala pra mim, o que é essa inclusão que você acredita tanto, que eu ainda não entendo.” Aí 

ela me disse: “ Essa inclusão que eu acredito tanto é de uma aluna que eu tenho, que era 

tetraplégica, que ela só tem o movimento da cabeça, né, os olhos e tal, e que eu vejo ela 

sorrindo. E eu quero que ela esteja numa sala de aula, numa escola mesmo que ela esteja lá só 

vendo as outras crianças, mas eu quero continuar vendo esse sorriso nela. Quero continuar 

vendo esse sorriso, da felicidade dela em estar em contato com os outros, porque ela pode não 

falar, não demonstrar com  gestos, mas que ela vai estar aprendendo, vai estar construindo 

conhecimento”. Eu falei pra ela: “mas, mesmo que ela não participe efetivamente de tudo que 

aconteça na sala de aula? Ela falou: ela vai estar lá de corpo presente, isso que eu quero.”  Eu 

falei : “Isso com outras crianças...” “ Ela falou: outras crianças, também que não consigam se 

alfabetizar mas que estão lá.”  Eu falei: “Ah, e como a gente faz no final do ano, que essa 

menina é matriculada como tantos outros , e como é que a gente faz no final do ano quando 

vem lá da SEC uma listinha, porcentagem dos alunos alfabéticos e não alfabéticos? Porque se 

o número for grande dos não alfabéticos, é porque os professores não trabalharam bem, é 

porque a escola não ta legal”. Ela falou: “bom, aí eu não sei”. Então essa é uma pergunta que 

eu tenho com freqüência, como é que fica, né?  Tem que ter aquele número lá de alfabéticos? 

Muitas vezes a criança ta... você ta vendo que não está nessa hipótese, mas eu acho até que 

algumas PAPs, né, acabam ficando influenciadas ou com medo, porque o número ta baixo e 

não, não, tenta convencer  a gente de que ele está na hipótese silábico alfabético ou alfabético. 

E eu não vejo assim, eu sou muito crítica pra isso, viu? Tem que me provar, que está mesmo. 

Então é isso que eu penso da... 

- Como é que você avalia essa sua formação? Você falou do PROFINHA, falou do PROFA, 

falou da formação com a M, da R, da C, da C... Como é que você avalia essas suas formações, 

em função da necessidade que você tem, no trabalho que você faz?  

- Bom Edison, eu acho que é de suma importância, isso me ajudou muito, muito, muito, 

muito, muito. PROFA me ajudou muito. PROFINHA, eu tava ainda meio perdida, tudo muito 

novo, né, pra mim, eu tava entrando na rede, não entendia muitas coisas, né. E eu acho isso 

importante, e foi tão bom, porque... óbvio que acho que  algumas coisas eu não assimilei, mas 

a maioria das coisas eu assimilei e isso me dá possibilidade de quando eu vou conversar com 

alguma professora, eu passar um pouco de conhecimento, né, das crianças que eu atendo, né 

junto com essa professora. Então, isso... todos, foi de suma importância. Mas eu ainda preciso 

muita, muita, muita ajuda e muita orientação em Comunicação Alternativa, que eu me 

considero um zero à esquerda... nada, nada, eu não sei nada de Comunicação Alternativa. E eu 

preciso, né. Mas, nossa como isso me ajudou muito, muito. Nunca me incomodei de fazer fora 

do meu horário de aula, nunca me incomodei. Até porque, eu tenho assim, um... acabei de 



falar que eu sou muito crítica, eu não suspendo atendimento nunca, né. Quando tem Conselho 

de Classe eu ia... parava um pouquinho, falava da criança, voltava, entendeu?  

- Você consegue nomear algumas coisas que essas formações te ajudaram? Nós sabemos que 

ajudou bastante. Mas em que aspectos da sua prática você acha que essas formações com... 

- Olha, eu tive um aluno no... sobre Transtorno Bipolar, ah desculpe, sobre TGD. Eu tive um 

aluno... dois? Ou três? Três alunos no A M, que hoje eu diagnosticaria como TGD e na época 

eu fala “esse menino, ele não escuta”, “esse menino, ele... o que é, será que ele é autista?” 

Então, hoje, eu classificaria assim. Então isso me ajudou. Por exemplo, no PROFA, eu não 

sabia alfabetizar, eu não sabia, eu tentava, aí eu aprendi. Na formação de ortografia, que eu 

ainda acho complexo, né, eu preciso ta sempre folheando lá a pastinha, pra ver alguma coisa. 

Eu não entendia, e eu não sabia como eu devia agir. E isso eu aprendi. Como fazer o Ditado 

Interativo, né. Eu aprendi, porque que ele faz essa troca, surdo/sonora, né, quer dizer, eu 

aprendi tudo isso com as orientações, né, que eu tive, que mais? De Comunicação Alternativa, 

eu via a pessoa se comunicando com a prancha e tal, eu acho que eu conseguiria trabalhar 

com aluno assim, né, porque você tendo o cotidiano você vai aprendendo. Mas eu não sei 

nada ainda disso. Por exemplo, esse exemplo que a M V me deu, em uma dessas formações, 

foi o bastante pra eu começar a entender mais que podia haver essa inclusão, entendeu? Que 

mais? Que outros que eu fiz? Ah, não sei. De uma maneira geral, eu consegui atender melhor 

meus alunos, entendeu? Eu tenho mais conhecimento, mais bagagem pra intervir. Eu aprendi 

como fazer uma intervenção. Com isso eu fui descobrindo como que eu podia fazer materiais, 

pra poder ajudar essas crianças. E o professor também, porque eu passo pro professor, né.  

 - Você falou que precisaria de uma formação em Comunicação Alternativa. Que outras 

formações você acha que seria importante pro seu trabalho, além da Comunicação 

Alternativa? 

- Bom, eu já vou fazer um adendo aí. Quando eu fiz o PROFA, eu achei assim, tão importante 

que eu achava que devia em HTPC ter isso, sabe? E eu sinto que o PROFA, poderia ter vez ou 

outra, esses encontros pra a gente recapitular um pouco, porque tem algumas coisas que você 

deixa de estar vendo com freqüência e passa despercebido, né. Então essas chamadas, eu acho 

que seria legal, seria bom. Eu não acho, assim, que teve aquela forma sistematizada toda 

semana, tal, mas teve os capítulos, aí. Então vamos nos reunir, trabalhar aí... Então eu acho 

que isso seria legal. Como revisão de texto, essas coisas. Voltando um pouco na formação. 

Uma das coisas que eu aprendi muito que é trabalhar a oralidade, ainda mais eu que falo mais 

que a boca, né. E isso eu aprendi nessa formação de ortografia e também, fora disso, como é 

importante a oralidade, né. Você só consegue produzir um bom te... também consegue 

produzir um bom texto, quando você consegue elaborar isso na sua mente, e falar. Então se 

você contar história oralmente vai te favorecer na hora de escrever. E eu de ouvir você contar, 

também vai favorecer, né. Isso é uma das coisas que eu falo muito pras professoras, oralidade 

tem que ser trabalhado direto, que isso é importante. E eu acho que uma das formações que 

precisaria ter, voltar a falar sobre oralidade e a importância, pra que nós de sala de recurso, 

possamos falar com nossos professores da classe regular que a gente trabalha, que é 

importante.  



- A Comunicação Alternativa pro trabalho com os alunos e quando você fala da oralidade, é 

mais  pro seu  trabalho de conversa com o professor?  

 - Eu acho que oralidade todo mundo tem que trabalhar, todo mundo! Eu trabalhar com os 

meus alunos, passar pros meus professores, os professores terem esse curso de oralidade, pra 

trabalhar com os alunos, que quando você fala, acabou de sair do curso, ta fresquinho na 

cabeça, você manda bala. Passou um tempo, é esquecido, entendeu? Agora, mesmo fazendo 

curso de TGD, eu ainda tenho, muitas dúvidas, muitas dúvidas, né. Eu acho que ainda é 

importante isso. Olha, por exemplo, eu trabalhei com uma menina com que tinha 

processamento auditivo, só consegui trabalhar, porque vocês me deram o suporte. Mas assim, 

muita coisa que eu acho que  eu não gravei, ou que já esqueci mesmo, ou que precisaria... por 

exemplo, pode ser que eu tenha crianças com processamento auditivo ou venha a ter, então eu 

precisaria de mais orientação sobre isso. Como que eu percebo se uma criança é disléxica?  

Entendeu? Como que eu percebo? Como que eu atinjo isso, como é que eu ajudo essa criança, 

então essas formações eu acho que são importantes. 

- Tanto pra entender a dificuldade da criança, quanto pra trabalhar... 

- Pra trabalhar....lógico! Sabe, Edison, eu to com 70 anos, e quanto mais eu estudo, mais eu 

sei que eu não sei nada. Eu não sei mesmo. Eu tenho muito, muito, o que aprender. Embora eu 

acho que eu to na reta final, né. Agora o meu sonho, não vou negar, meu sonho, agora era 

criar material, mas assim, criar material e poder estar em algumas situações trabalhando junto 

com a professora de sala de recurso e a criança mostrando como usar o material, com a 

professora de sala de aula. Se você falar: “mas você já deu tudo o que tinha que dar em sala de 

aula com as crianças”? “Não, eu acho que ainda teria, mas eu acho que eu me reservo o 

direito nesse momento, de fazer uma coisa que também me dá prazer, né? E pode ser até que 

eu não goste e queira voltar a fazer isso”.  

-Ter um tempo pra produção de materiais... 

- É... Eu acho que eu ia me realizar muito, muito, muito, muito. Mas eu queria assim, 

presenciar o aluno, ver qual é a dificuldade, estar com a professora de sala de recurso, de 

regular, e aí confeccionar. Pensei em alguma coisa, volta lá. Quando eu digo material: textos, 

atividades seqüenciadas, entendeu? E material mesmo, né. Que sabe o quanto eu curto isso, 

né.  

- Gostaria de acrescentar mais alguma coisa 

-Quero, quero a minha equipe de volta, quero a minha equipe de volta.  

 

 

 

 



Entrevista G  

 

 - A proposta do AEE ou a que nós já tínhamos? 

- Isso, a proposta que hoje a prefeitura já tem. 

- Olha, eu acho que eu valorizo mais do que a do “Estado”, com certeza, porque eu tenho a 

experiência do “Estado”, onde nós praticamente não nos encontrávamos, cada um era por si e 

sem o respeito pela terminalidade com os alunos e eu acredito ate, eu vou só dizer pela 

experiência que eu tive ta bom e pelo que a gente houve também na hora que a gente tá em 

reuniões, eu acho que a própria escola acaba discriminando, então assim eram professores que 

discriminavam essa sala e ai chegou ao ponto de discriminar o professor, porque, se o  

professor valoriza muito  o trabalho que ele ta fazendo  ele mostra muitas ... avanços daquela 

classe, o outro profissional fica em duvida, porque ele fala, puxa mas aquela criança quase 

nem fala, como e que ela conseguiu tudo isso, porque ele não conhece o trabalho . Em 

compensação quando a gente tá aqui na prefeitura, principalmente sala de recursos, as 

professoras conhecem o que você faz aqui, na hora em que você tem a itinerância, que eu 

acho que é assim uma parte que jamais tem que ser tirado, independente de carga horária, 

existem crianças na minha opinião que deveriam ter itinerância e nem precisavam ir em sala 

de recursos, então eu acho que é uma das partes mais importantes do nosso trabalho, é o 

conjunto mesmo de trabalhar, ai quando elas não conheciam elas ficam sempre questionando 

e eu já fui presente em crianças dessa sala especial que chegou no final do ano melhor do que 

outra criança em sala regular. Então se a gente pensar qual era a deficiência e como o 

professor trabalhou, não vou julgar o trabalho do professor, mas eu mesma como eu já tinha 

trabalhado naquela escola, já tinha visto como aquela criança tava avançando e depois como 

foi o avanço em outra criança em sala especial, então assim, com toda aquela discriminação, 

com todas as dificuldades daqueles pais, com todas as dificuldades que esses pais tinham em 

ficar na porta da escola essas coisas todas, aquelas crianças estavam avançando mais, só que 

quem olhava isso, só as pessoas do especial, hoje eu não vejo isso aqui, eu vejo pessoas mais 

contentes talvez por aquele curso que a gente teve, que a rede inteira precisou ir, todo mundo 

reclamou na hora de ter de ir, algumas coisas ficaram sim na cabeça e começou assim que, é...  

aprendi essa palavra esses dias,  pulverizar assim, compartilhar com todo mundo que essas 

crianças aqui estavam também na sua sala então eu acho que  começou assim a ter mais 

conversas sobre isso e as pessoas começaram a pensar assim, não foi tão difícil no final do 

ano, arranca os cabelos só no começo do ano, no final nem tanto e um profissional falar com 

outro sobre aquele aluno, então  ele fala: mais o meu aluno assim, assim, assim e o seu no ano 

passado tava assim e quando vê junto eles falam assim, que bonito, porque quando estava 

comigo não era assim , isso a gente vê a pouco tempo esse tipo de conversa, antes a gente não 

via, era uma coisa mais aquela escola, aquela reunião, aquele horário mais direcionado ao trio, 

a direção, a coordenação, porque eu já tive em outra escola também, de educação especial e 

era assim, mais direcionado, vamos ver o que todo mundo da fazendo, é quase assim, direto, 

coordenação e aquele professor, não tinha essa coisa generalizada, então eu penso, tem muitas 

coisas ainda porém pra entra só na identidade nós, mas que a gente tem que trabalha sim com 



o fundamental, isso pra mim é claro, eu não vejo muitas crianças diretamente no fundamental 

não, ainda, talvez porque a gente não tenha né. 

-Sem o apoio da sala de recursos?  

- Não, eu falo diretamente da escola especial. Da escola especial, eu acho que vai ser uma luta 

ainda muito grande, um querer ver pra crer, vamos chegar ao fim falar poxa que legal como 

esta acontecendo de algumas crianças que a gente até fala, nem reparei que ele estava ali, que 

ele ta no meio dos outros, nossa ele veio na festa e a mãe veio, porque acho que a família e 

uma coisa assim, é muito importante, porque geralmente tem aquela coisa assim de vergonha 

e hoje a gente vê festinha que vem o irmão , o tio, né, então eu penso que esta parte é muito 

boa, então quando a gente fala da formação ou da , do atendimento de São Bernardo, quando 

eu tenho que fazer um paralelo  com a escola do  “Estado”, eu vejo isso de muito grande e 

vejo de grande com a escola particular no sentido de , é particular, eu vou atender pra fazer 

propaganda, que eu atendo e que eu sou inclusiva, infelizmente, porque as vezes o 

profissional que esta ali pra atende aquelas  crianças ou tudo ele as vezes assim gostaria de 

também fazer um trabalho melhor, mas não dá tanto propaganda pra escola, é  simplesmente 

um número, é bonitinho  ver quem trocou a cadeira, é bonitinho ter um Down na escola mas 

na hora do vamos ver, materiais realmente comprados, adaptados só para aquele aluno vem a 

palavra assim: mas  é só um eu precisava da quatro que vai aquela sala inteira, eles colocam 

assim o dinheiro pra uma parte maior e pra essa parte muito menor, lógico que tem menos 

alunos, mas é que eles também precisam eles  estão pagando a mensalidade igual e as 

matérias ... os materiais adaptados, nem são tantos e nem tão caros e a escola poderia fazer, 

então pra mim tem essas três diferenças: o Estado por estar acabando a sala especial  ou n 

fatores talvez ate por ter alguns que reúnem mais dificuldade de ir e tudo fica um pouco assim 

o respeito mesmo eu acho, o respeito 

- Agora pensando em como a sala de recursos é organizada em São Bernardo, como você vê a 

organização da sala de recursos.  

- Olha, cresceu muito os professores, então vem de três anos mais ou menos, não sei se é mais 

ou menos isso, nos éramos em menos, então o que... que acaba acontecendo, mesmo que você 

não tenha aquele seu momento de formação , o professor estava mais em contato com o outro 

então você poderia não ter sobre o autista uma formação do autista mais você sabia que 

aquela professora tal também trabalhou com ele, tem uma especialização  melhor, você 

acabava telefonando, porque não era  tanto essa coisa de internet, então você acabava 

telefonando, indo naquela escola, eu acho que as pessoas estavam mais prontas para, agora 

cresceu muito esse numero de professores, então começou a ficar assim mais grupos, esse 

grupo total acaba ficando em subgrupos, isso, e ai acaba sim, um ate sabendo mais da 

tecnologia, por ter mais conhecimento, por gostar mais e procurar mais, o outro saber de mais 

isso e a gente não conseguir fazer essas trocas e ai acaba acontecendo o que, por nós sermos 

em bastante, as vezes dá pra uma e não deu pra outra, então não acaba acontecendo né, antes 

se você é pouquinho, três, quatro que você conversa, já dá um resultado, agora pra você reuni 

essas três, quatro, sendo um de cada subgrupo você às vezes  não consegue,  porque agora 

acho que também assim, muita gente trabalhando em dois turnos, em duas redes e quer trazer 



também a experiência de outra rede  que para algumas coisas facilita e para outras não, porque 

a pessoa fala, ah porque lá não é assim então , então aqui também não ta bom, sabe assim, se 

lá tá dando resultado então aqui é que não tá bom então a falta de tempo mesmo que a gente 

acaba tendo , ficando mais sobrecarregada com algumas coisas então a gente acaba sendo 

subgrupos muito  mais fechados, então eu acho um pouco  disso. 

- Público Alvo. 

- Quem são? Eu não vou te falar que tem um pouco de tudo, pelo seguinte, quando você ta 

trabalhando naquela escola e o trio ta fazendo uma parceria com você, ai eu acho que é o 

ponto principal, não vão vir só crianças que tem nee nossa, dificuldade, a necessidade só 

educacional, porque, as vezes até numa escola pequena, que ai já não chega a ser grande ou 

pequena pode ter um numero grande de crianças e ela mesmo, a direção com a professora 

acabam separando aqueles que seriam  apoio e acabam separando aqueles que tem a 

necessidade, mais de fato. Eu penso que quanto mais você tiver aproximação com a escola 

mais você começa a dividir esse público alvo nosso, porque você consegue ter uma conversa 

com a professora do apoio, que é o que eu faço geralmente, olha, esse aluno  assim, ela vem 

conversa sobre aquele aluno também, a direção  também vem  e conversa, olha ele já passou 

por tudo isso, não são crianças que as vezes assim, ele tem uma necessidade, você vê que é só 

indisciplina ou não foi retenção qualquer coisa, é uma coisa mais conversada, e geralmente 

essa criança já foi pro apoio, já teve outras dificuldades, o histórico dele já é de outros locais 

também com essa dificuldade então, eu não sou a favor de só as crianças com diagnóstico e 

com deficiência na sala de recursos, eu sou a favor sim daqueles que também tem uma 

necessidade educacional, embora eu sei  que a formação, a sala, tudo isso, porém ele pode não 

ter isso, a deficiência propriamente,  mas ele precisa de um trabalho diferenciado que não é 

esse apoio também que nós estamos tendo, por mais que esse apoio poderá ser reformulado, 

qualquer coisa. Também eu não acho que é a pretensão tirar as crianças com necessidades 

especiais da sala de recursos e ficarem os deficientes e mandar quase todos pro apoio, porque 

ai vai virar uma sala integrada, com maior numero ainda, porque sala integrada, até poderia 

ter menos, então ai, pra mim eu acho que é, que é, eu sempre ... 

- Nós estamos num período de mudança, talvez indicadas pro ano que vem. Mas hoje, você 

tem alunos com necessidades educacionais especiais e com deficiência? 

- Tenho, tenho as duas coisas, mais mental mesmo, mais a deficiência mental, eu não fico só 

pensando só em transtorno não, a nossa, nossa, vem mais na deficiência mental. 

- Você esta na sala de recursos há cinco anos. Que formações você participou e que foram 

oferecidas pela prefeitura? 

- Quais eu participei, um montão.  

- Você fazia parte das reuniões com a Equipe Técnica e outras formações que foram 

contratadas de fora e que foram oferecidas pra vocês. 

- Sim, uma acabou agora, de TGD, da F. B. Fizemos de TGD também, lá no R. com aquela 

professora que quebrou a perna, uma professora nossa, da rede. Ah, vou comentar uma coisa 



também que eu acho legal da formação, as vezes não só importante aquelas que vem de fora, 

eu acredito muito que nós aqui dentro temos professores com muita experiência e capacidade 

pra dar uma formação pra nós mesmas, sabe assim, tem professores que tem uma prática 

assim, com base teórica tudo, que poderia estar dando também pra nós, esse é o caso que eu 

estou te falando, é a ... A., do Centro de Apoio, nossa depois aconteceu dela quebrar a perna, 

mas assim, você precisa de ver, foi um numero de professores e ai a rádio peão passou pra 

todo mundo que estava sendo gostoso ai aquilo começou a aumentar, ao ponto de a gente ter 

uma programação pro próximo ano, é que ela ficou adoentada porque, quando nós tratamos 

das nossas aqui é como se tratasse dos problemas da sua casa, você tem mais propriedade pra 

estar falando, você aceita mais ter um, um, um  diálogo com essa pessoa, porque você fala, 

poxa, mais aqui lembra aquele aluno, aconteceu assim, você chega nos, nos, nos  

pequenininhos, na nossa prática mesmo e quando vem uma pessoa de fora, geralmente o que é 

que ela fala, mais  generalizando e ai mais da experiência do local da casa dela e aqui as vezes 

a pessoa não conhece nem como o pra nós é assim, o que é sala integrada, qual é a diferença 

do que era... não sabe, e ai ela vai falar sobre pra que ela veio, que foi o caso de, do transtorno 

e acaba falando muito geral, eu já tive formação com a H, lá no B que ela tava fazendo ... ela 

tinha começado um trabalho que ia dar muito certo, pra falar muito sobre essa parte de fono, 

nada de prancha, nem nada, mais até pra conscientização dos professores gerais, foi num 

HTPC, então mesmo aquele professor, que ainda tem disso né, que não quer nem saber, mas 

por estar no HTPC, ele ouve, só que daqui há um ano ou dois ele  poderá ter um aluno que 

aquilo que ele ouviu já serviu, então assim, eu já tive assim n formações, eu penso que, eu 

sempre sou, eu acredito assim, que de tudo que a gente faz, por pior que seja ali, uma frase 

você vem, sem você saber, que aquilo vai te servir, sem você saber, você acaba percebendo, 

puxa vida, eu já ouvi isso, eu já vi, melhorar o nosso vocabulário de escrita, sabe assim as 

vezes você quer fazer um relatório, não tem base, a formação pra preencher outro relatório, 

quando foi  da H,  porque assim, eu colocava muito isso, quando você faz vários  relatórios, 

no ultimo você já esqueceu da metade do que é o aluno, então se você tem um plano... um 

fundo você sabe pelo menos o que tem que conter cada um, se você foi escrevendo, vai 

escrevendo, no décimo você já escreveu em dois dias , você escreve o menos possível e te 

prejudica muito você, porque as vezes daqui a seis meses você vai ler, nem você ta 

entendendo o que esta escrito então isso também eu acho que é uma formação as pessoas 

estão muito acostumadas a conversar, a falar e usar a internet tudo isso  hoje em dia e na hora 

de escrever acha que o outro que ta lendo  ta  entendendo o que você ta falando. E esses 

documentos nossos que ficam guardados e a gente fica muito frustrado as vezes que ninguém 

quase lê que é isso que a gente acaba acreditando, quem é que lê os objetivos trabalhados, 

você entendeu, muitos não lêem então você acaba cada vez deixando um pouco pra lá, agora 

se você  faz, ta direitinho, ta arrumadinho, do primeiro ao ultimo, até o vigésimo poxa, aquilo 

é um documento pra ele, poderá  ir pra outra escola, outro município, outro estado, quem vai 

ler tá um pouco mais claro, então isso eu acho que foi uma formação legal que a gente teve, 

por isso que vieram alguns até , tem muitos que estão escritos sugestão para sondagem, 

sugestão para preencher relatório, sugestões para criança que sai da quarta e vai pra quinta, 

que é o caso dessa B. que ta indo pra quinta, então assim, essas coisas, quer queira ou não, 

fazem parte da nossa formação, sem pensar em formação de... é... o que é deficiência mental, 

como eu vou trabalhar com aquele aluno, entendeu, isso também faz a parte nossa... nosso 



miudinho  né, e poucos foram de trocas de prática, isso nos só conseguimos as vezes com 

essas que a gente acaba conversando com outro professor e a gente acaba fazendo por conta 

de nossos horários, informal, por exemplo com a C. e com a B. que nos fizemos esse ano, nos 

pedimos espaço pra diretora, ela abriu prontamente, as duas diretoras, onde nós precisávamos  

só do computador, a professora do laboratório acabou adorando e participando  um pouco ali 

com a gente, houve uma troca muito importante, importante, então assim ficou em três, daqui 

a pouco nos éramos em seis, ai por causa de todas as sextas acabou deixando um pouco mas 

que todas as  vezes quando a gente se encontra, estamos com vontade de fazer de novo, 

porque são atividades, é isso que a gente  pode pensar, direcionadas ao nosso público,  as 

diferentes ações, a qualidade que é a informática, né, porque isso também tem muito né, então 

eu acho isso muito importante, o que nós não tivemos muita formação e que eu lamento muito 

é essa que nos vamos ter um pequeno contato de algumas horinhas amanhã que é sobre esse  

software do Board maker, algumas profissionais conhecem e como quase todas as escolas vai 

acontecer de ta comprando e a gente não tem como usar, eu não vou dizer que é assim porque 

o professor não sabe usar o computador, não é isso, nós estamos  tão preocupados em 

formações de TGD, DM, é uma porção dessas outras formações que são necessárias também, 

mas quando você entra ali no laboratório junto com a sala regular, você pode ter certeza que 

aquelas crianças te ensinam, pode ter certeza Edison. Você esta ali do lado, com a sua criança 

que tem necessidade, então ela tem necessidade da coordenação motora, ela precisa da 

colmeinha, ela precisa do mouse adaptado, geralmente do computador vertical e não 

horizontal, tudo isso então o que você esta oferecendo pra ela você acha ate que ta bom, que 

ta bonito e ela ta adorando, porem quando você vê o que essas crianças nossas estão fazendo, 

elas dão um banho em qualquer pessoa, em procurar, em jogos, em pesquisar as  coisas e ai 

que eu volto, a gente achar que os nossos alunos estão assim, tá ótimo, tá ótimo, mas a gente 

pode oferecer mais, mas esse mais as vezes eu também não sei, eu sei que existe, mas não sei 

fazer e ainda não consegui o tempo pra aprender a fazer entendeu e isso seria uma formação 

como nós estamos agora, de suma importância, suma importância, nos temos trabalhos 

maravilhosos na informática e que as vezes a gente acaba fazendo trabalho de apoio como é  o 

que a gente ta sendo colocado, por isso, as vezes por falta de conhecer outras maneiras, outros 

jeitos talvez né  

 

- O que você ta dizendo que além daquelas formações mais macro, que é a formação em 

TGD, não sei se você participou daquela formação com  a M. V, começou com a M. B. depois 

veio a M. V... 

- Participei, participei.  

- Depois teve com a B. 

 

- B. eu participei, tanto que foi TGD e depois TGD de novo, só que esse TGD último, estudo 

de caso, particularmente eu não gostei, tanto que nas ultimas duas assim, infelizmente eu não 



fui e eu não sou disso, então se eu não fui é porque realmente eu não consegui ir, não acho 

que a proposta era essa.  

- Você diz que além dessas, é muito importante essa formação mais do dia a dia, que acontece 

no HTPC da escola, no encontro entre os professores, que essas formações também ...  

- Na verdade a gente pode até classificar em três partes: essa formação que seria sobre a 

nossa, nossa especialização no caso, depois essa parte administrativa própria, sala de recursos, 

AEE, seja o nome que for, essa própria, essa documentação nossa, esses procedimentos 

nossos, e depois a nossa prática, a nossa prática, então assim o que esta dando certo com outro 

aluno, o que a gente pode esta melhorando pra cá, que se não tem troca, não sai tudo da 

cabeça de um professor só, você não ta ali criando o tempo inteiro, criando o tempo inteiro 

então a troca é muito importante então são quase que três... 

- Então se gente pensar nesses três blocos né, que você esta sugerindo ai de formação, como é 

que você avalia cada um deles em função do trabalho, quais as contribuições de cada um 

desses blocos. 

- Como é que você encaixa, qual é mais importante. 

- Pensando em cada um, pensando nessa formação maior, daquilo que você fez a formação em 

TGD, a formação com a M. V., qual a contribuição para sua pratica na sala de recursos. 

Depois pensar esta mais do muiudinho, dessa troca entre vocês e esta mais administrativa 

também em função do seu trabalho. 

- Essa mais da especialização, eu só tenho um ponto de negativo ai, aquilo que eu já tinha 

colocado, algumas pessoas quando vem pra cá precisam saber como é o nosso trabalho, 

porque isso que eu gosto bastante quando são as mesmas, não por ser as mesmas, porque 

poderia até ter uma professora da sala regular, uma coordenadora, uma diretora, eu quero 

dizer assim, da rede, da nossa rede, que tem muitas experiências e tem propriedade teórica pra 

ta falando, ou conversando ou, ou ta fazendo aquele debate com a gente, e não 

necessariamente que vem de fora, e quem vem de fora precisa saber, como foi aquele curso 

que separaram por geografia, história, não sei o que lá,  a pessoa nem conhecia onde era São 

Bernardo, então também  não adianta, não adianta ai eu acho que isso daí é uma parte muito 

importante, você tem que  te fundamento sim, você tem que saber da onde vem, o porque que 

aquele aluno tem que tá... às vezes até o modo de você esta lidando com aquela criança e que 

tudo isso não aprendeu lá na graduação não, algumas crianças autistas tem esta característica e 

não é generalizando não, mas ela procede mais ou menos desse jeito e isso e aquilo, isso é 

importante a gente ta sabendo, né até porque Edison eu sempre penso assim, as vezes na 

graduação você acha que esse aluno ta tão longe de você, você tá lá estudando e entregando o 

trabalho pra professora, mesmo que fosse uma especialização que você quis entrar, agora 

quando você tá aqui você ouve falar, poxa mas isso foi daquela vez que a criança fez, você 

aprende a respeitar mais cada síndrome, cada transtorno, cada deficiência, então isso é 

necessário sim. Nossa documentação, nossos procedimentos, sejam quais forem, então assim 

é, é necessário é uma coisa assim, pode não gostar de fazer, mas é necessário, tem que ser 

feito, tem que ser registrado, a importância do registro, nós aprendemos lá também naquelas 



formações, né, porque você conta, você fala é uma coisa, a importância disso até você, no 

final do ano, não sabe como fez aquilo e ai essa outra parte da prática é o nosso miudinho mas 

tem tanta importância quanto você saber da deficiência porque você não saberia se aquele 

software seria importante se você  não sabe que  aquela criança poderá fazer, sem discriminar 

assim, ah, ela não vai  fazer, não vou oferecer isso pra mim ta fora, então não é profissional, 

você tem mesmo que investir, tudo bem. Mas eu penso assim, as vezes você ta vendo algumas 

coisas , fala puxa isso eu posso fazer por causa da criança tal, isso eu não posso fazer pra 

aquela outra, então, ali na pratica você também esta vendo pra onde você vai direcionar qual o 

seu aluno por causa daquela primeira formação especializada. 

- Uma complementa a outra? 

- Uma complementa, complementa, a única necessária ai é os procedimentos, mas é 

necessário, essa a gente não gostaria tanto de perder um tempo, a gente pode ate colocar, 

perco tempo, não é perda de tempo, porém ela é necessária, então vamos lá é pra fazer hoje, 

nos vamos fazer essa parte porque eu queria logo fala sobre a outra, eu acho um pouco assim. 

- Você falou de uma formação para utilizar Board maker,  que é um software que vai chegar 

nas escolas, que muitos alunos precisam e que é importante aprender a usar, que outras 

formações você acha que são importantes. 

- Olha, na verdade eu acho assim, não so formação, eu penso que aquela parte da C., eu fiz o 

curso da C. TO, eu falo C., mas é C. a TO, eu fiz aquela formação dela, ela começou falando 

da parte neurológica...  

- Era de tecnologia assistiva? 

- Ela fez meio que um combinado de tudo, foi ela e eu acho que foi a A. 

- A M., que é fono? 

- Isso, foi bárbaro na minha opinião, foi bárbaro, primeiro porque ela é maravilhosa então  

tudo que ela fala é uma coisa né, ela... ela tem tanto amor a profissão dela que tudo como ela 

fala e como ela age é pra você aprender, ela realmente multiplica na minha opinião, sabe 

assim, ela sabe como fazer isso e ela quer que as pessoas saibam pra que possa fazer, pra que 

aquele aluno tenha avanços com aquilo, então é uma formação que eu acho indispensável né, 

então assim é, se  você analisar essa, essa parte de formação, eu acho muito... talvez tão 

importante quanto a tecnológica agora né, porque você pode ganhar lá no AEE, aqui na Sala 

de Recursos, que eu tenho lá na outra escola o Plano Inclinado, tá, ai eu ponho assim, assado, 

eu faço o que com aquilo?  Então  as vezes não é só porque você tem o material adaptado que 

você ta usando ele adequadamente. Isso seria às vezes ou com a TO ou com algum outro 

professor que você pode ter, como você esta manuseando essa criança muitas vezes, que a 

gente tem aquele receio, nossa, vou tirar ela um pouco, então tudo isso a C explica muito bem, 

agora eu lembrei dela é isso mesmo, isso a gente não pode jamais deixar, nem que fosse assim 

cada seis meses, sabe, não seria preciso uma coisa continua, mas assim, para que as pessoas 

conheçam os materiais adaptados mas, em que momento também utilizar, porque ela tem uma 

fala assim: o normal era não ter nada adaptado, então não é porque você adaptou uma vez que 



você vai esquecer aquela adaptação e deixar permanente e mudar pra adaptação, você vai 

vendo até o momento de você ver ser há possibilidade de tirar, de melhorar aquela adaptação 

pra ele chegar o mais normal possível pra vida que ele leva na rua né. 

- Não há uma adaptação definitiva. 

- Não tem, não tem e as vezes a gente usa aquilo e como ta dando certo ai você  fala, poxa 

vida até vou aplicar em outra criança, isso poderá facilitar a sua estratégia de trabalho, não 

necessariamente a adaptação  pra aquela criança, então eu acho isso assim, de muita 

importância, essa formação, agora, acho que assim, na minha cabeça veio mais essas. E uma 

coisa que eu gosto muito de lidar com as crianças, embora aquela professora que foi na no 

congresso da USP, a F, ela usou como se fosse assim que a sala de recursos era um pouco de 

sala de bingo né, porque todo mundo só sabia jogar na sala de recursos, todo mundo só sabe 

jogo, jogo, jogo, então ela citou essa frase, que sala de recursos virou bingo, virou assim  um 

lugar só de jogos né, e ai começou a quebrar um pouco, então ninguém joga mais  porque 

antes sala de recursos era pra jogar como uma estratégia de sala de aula, ai começou a cortar, 

então não joga mais, ai virou um pouco de atividade de sala de apoio, então começou assim, 

cada um acredita num pouco, e os jogos faz um raciocínio é, faz com que a criança tem uma 

visão, uma perspectiva... assim sabe, noção mesmo das coisas de vida, não só da atividade, as 

vezes ela pode ta lendo uma atividade do professor, ou não lendo ela vai tendo memória mais 

facilitada porque ela já tava prestando atenção que ela é o próximo, quem não era, ela poderá 

fazer uma atividade com mais qualidade na sala de aula  porque ela aprendeu como fazer 

aquele de percurso, aguardar a vez, uma porção de coisas que através dos jogos a gente tem, 

então algumas pessoas e eu me incluo nelas, aproveitam o jogo sempre para um objetivo, 

vamos lá, vamos ver a matemática, você tem que jogar o dado pra contar esse com esse e não 

só a forma como joga, o momento gostoso também, que faz parte. Então, tirar aquela 

característica assim, o jogo é bingo ao mesmo tempo qual é o grau de importância que ele 

tem, quais os que favorecem algumas crianças, o porquê que o dadinho às vezes tem que ser o 

grande e não o pequeno porque que alguns eu tenho de números e não tenho só com essas 

bolinhas em cima, então assim isso como que o professor ta conquistando, na hora em que ele 

ta jogando com a criança, e ele vai percebendo algumas situações e fala, caramba não posso 

mais ir por ai, eu tenho que vir por aqui, ou construindo com a criança, sabendo que se a gente 

tivesse mais trocas dessas coisas assim é, facilitaria. Facilitaria no objetivo, embora sempre 

fosse para o lado brincar né, mais assim com objetivo mais concreto, não sei a palavra, mas 

assim, é ... com mais clareza. Você tem um objetivo, mais assim, você fala, puxa vida mas eu 

poderia conquistar mais coisas com o outro, entendeu. Eles adoram jogo de... daquele dos 

números, de joga o bingo mesmo, eles adoram e algumas crianças é só até o número dez, 

entendeu, então utilizar alguns jogos, a variedade daquele e os objetivos que ele proporciona, 

eu acho que seria uma formação muito bacana, muito bacana pra construir e muito bacana 

para a sala de recursos que assim é necessário isso, a criança vem, vem precisando, como se 

fosse um pré-requisito né, as vezes ele não ta ali na turminha brincando no intervalo ou 

brincando dentro de sala de aula, porque ele não sabe como tá fazendo aquilo que a gente 

também precisa ensinar. Tem criancinha que não sabe jogar o dado direito, não sabe jogar 

aquela dos feijõenzinhos, depois de duas ou três vezes você vai e ele vai fazer, porque jogo é 



muito ingrato, os outros querem ganhar não ensinam né, atividade as crianças ensinam e jogo, 

essas coisas os outros não ensinam, pular corda... eles querem é a vez deles, ele quer ganhar 

né, então, acho que tem um pouco disso. 

- Algumas coisas pra completar? 

- Olha, eu acho bárbaro o que você ta fazendo, acho muito legal você ter a pratica disso tudo 

que a gente tá falando, porque eu tenho certeza, conforme eu vou falando ta clareando pra 

você , ainda bem que eu não precisei escrever tudo isso, senão você não ia saber, porque 

assim é muito mais difícil esse nosso registro, essa parte de formação, realmente  a gente 

realmente precisa fazer mais no momento certo do nosso lado profissional. Quando a gente 

realmente acredita naquilo que a gente ta fazendo, eu acho isso muito importante. Eu gostaria 

que fora a gente precisar do dinheiro, a gente tivesse que realmente acreditar que a sala de 

recurso vem para ... é participar da escola, não dividir, acho que essa é a nossa maior 

dificuldade, que por mais que a gente sabe que ta dentro a gente ainda não se percebe fazendo 

parte e não é só porque alguns professores não, as vezes a gente sente que é uma coisa maior 

que ta acontecendo e esta até acontecendo na prefeitura né, essas reuniões, essa mudança de 

todos estarem na sala, essas mudanças que estão fazendo faz mais parte, um precisando do 

outro, acho que é isso, um professor precisando do outro, eu preciso do professor do regular 

porque algumas coisas só eles sabem fazer naquele meio com aquele aluno e eles precisam 

muitas vezes um pouco de nós , porque eu tenho uma fala que eu faço isso  muito nas 

itinerâncias, que eu tenho certeza que se você sentasse aqui sozinho com ele você chegaria ao 

objetivo que você pretendeu quando colocou ele na sala de recursos, você  é professora tanto 

quanto. É que enquanto você vai em outros cursos de Arte, História, Educação Física, os meus 

são mais direcionados pra essa clientela, então eu acho que as nossas diferenças são essas, por 

isso que tem que completar. Eu acho que a prefeitura tem que dar mais formações mesmo, a 

gente tem que aproveitar e não pode deixar de reclamar quando não esta bom, quando não 

esta bom. Ter uma formação pra falar que teve de um titulo que todo mundo esta querendo, 

que foi TGD e ai você sair de lá, poxa, mas não era bem isso, tem que rever. É igual ao nosso 

curso de sexta, amanhã, então assim é bom, é o que agente quer é de sexta se reunir, é 

conversar sobre aquele aluno, o objetivo foi pra outro lado, então na hora da avaliação os 

profissional verificar que é assim, não levar pra lado pessoal, é a minha opinião, eu sei que a 

sua é essa, o que a nós podemos melhorar na próxima, e sai dali e almoçar junto, é difícil, não 

estou falando... até nós somos humanos, mas deveria ser isso. A gente precisa acreditar que 

tem que ser assim, eu acho que é um ponto importante. E também teve formações com a S., 

que depois que parou um pouco, ficou um pouco perdido, eu acho que as formações dela eram 

importante, apesar que também eu sou assim né, S., M., na hora das formações da área delas, 

OPs, “pedagógicos” na área... E. maravilhosa, eu fiz o PROFA. Ah, eu não marquei ai, eu fiz 

o PROFA então assim aquela E., pelo amor de Deus, nem foi com ela que eu tive PROFA, foi 

com uma C., também maravilhosa, mas essa E. ela entrou no nosso grupo pra... ela é tudo de 

bom né, então assim, cada um no seu quadrado, né, eu acho que você tem mais propriedade 

pra falar e  ajudar, eu penso isso.  

 ENTREVISTA  H 



 

- Como você avalia a maneira que o município organizou a sala de recursos? Pensando nos 

alunos que são atendidos, na maneira que os professores fazem o atendimento... 

- Bom, eu participei do processo de mudança, como eu brinco com você, o cheiro de 

naftalina, né... porque desde a organização de como a gente fez o “validação”, eu estava 

presente. Então foi um processo, foi uma construção realmente de como observar, como pegar 

os dados... Ele se organizou com uma certa prudência, vamos dizer de aspectos, o que a gente 

achava importante, e o que eu acho muito importante em São Bernardo, ela escuta o 

professor. Nós fomos escutados, nós nos reunimos periodicamente pra estar dando a nossa 

opinião do que nós sentimos e não foi taxativo, não foi ditador, “não é assim que tem que 

funcionar”. Então foi um processo, foi uma construção do que era e do que não era melhor.  

- Você acha que a proposta atende a necessidade do aluno, de fato? Você acha que da maneira 

como está organizado, é um serviço que tem contribuído pra isto? 

- Tem contribuído, mas eu acho que tem que melhorar. Eu acho que tem que ser revisto o 

currículo, essa adaptação eu acho que tem que rever. 

- No regular? 

- No regular.  A adaptação curricular tem que... pra que eles possam acompanhar melhor. 

Porque essa parte burocrática, que a gente chama de ficha de rendimento, peca na hora de 

avaliar esse aluno. As professoras ficam muito inseguras. É muito abrangente você taxar o 

aluno de satisfatório e insatisfatório, eu acho que essa parte de ficha de rendimento, peca.  

- Você acha que uma mudança no atendimento é essa. Como você tá trabalhando muito 

próximo do fundamental, é olhar pro fundamental e ver coisas que precisam ampliar... 

- Precisa ser mudada. Estar sendo avaliados de uma maneira melhor. 

- O ideal seria avaliar melhor todos, né. Imagina mesmo aqueles alunos sem dificuldades, 

você só avaliar como satisfatório e insatisfatório é muito pouco. 

- Muito. Tanto que é deixado aquele espaço, vamos supor, as adaptações de objetivos pras 

crianças de sala de recurso, o espaço é pequeno, não avalia o que a professora trabalhou. Pra 

fazer uma ficha adaptada elas não querem, “Ah! Vai ficar só aquilo de objetivo?” Quer dizer é 

muito pouco, então essa estrutura tem que ser revista.  Agora o trabalho em si, todas as 

professoras, eu to sentindo a minha experiência. Nossa, muda muito com o trabalho de vocês, 

muda muito. Eles sentem que as crianças tem avanços sim! Porque eu acho que a intervenção 

é direto, o nosso trabalho é ali, no “téti a téti” com eles, eu acho dá rendimento.  É 

fundamental. E acho assim, é muito importante as professoras verem que a gente está na 

escola. O que eu acho importante é essa minha carga horária, eu pego os dois turnos. É 

importante, eu pego todas as professoras, eu tenho vínculo com todas, é muito importante. 

- Nas duas escolas? 



- Nas duas escolas. Porque eu tiro o dia, pra estar direto, o dia inteiro em uma, o dia inteiro na 

outra. Eu me programo, o meu horário nisso, eu não fico pingando metade do dia ali, metade 

do dia lá, não. Tem um dia que eu fico todinho aqui e um dia eu fico todinho lá, só agora no 

final do ano que não, que nem agora, daqui a pouco eu to indo daqui pro I. O., porque eu 

tenho uma reunião com a C., mas não é uma coisa comum. Não, não é comum, é só agora em 

dezembro, mas eu tiro um dia inteiro pra estar numa escola ou outra e o dia inteiro pra estar 

na outra. Então a gente cria vínculo, e eu acho muito importante isso. As professoras vêm que 

a gente tá na escola.  

- Você é professora da área de deficiência mental... Como é que você vê o público da sua sala 

de recurso? São deficientes mentais, são crianças com outras características, quem é o público 

que hoje é atendido na sala de recurso? 

- Não, a gente está atendendo um misto de dificuldades, tem deficientes mentais, mas a 

grande maioria são distúrbios de aprendizagem, vamos dizer assim. E tenho as Síndromes, são 

poucas no fundamental, são poucas, é a síndrome de Down, e uma ou outra que são os TGD. 

Mas a maior parte eu acho daria... o apoio pedagógico daria... Com dificuldade de 

aprendizagem. Mas os deficientes, assim são poucos. São poucos.  

- Durante esses anos de sala de recursos que formações oferecidas pela secretaria você fez 

parte?  

- Daqui de São Bernardo? Quando eu estava na sala integrada foi aquela assessoria com o R., 

o PROFA. 

- O PROFA já foi quando você veio pra sala de recursos? 

- Não, não, sala integrada. Eu estava ainda na integrada, eu estava lá no V.C., inclusive foi o 

interesse meu fazer o PROFA.  Não foi assim, a prefeitura que falou “a M. vai pra sala...” 

Não. Eu fui atrás. Mas é o que eu te falo, eu sempre vou atrás. Eu tenho isso comigo, eu 

procuro, eu busco, sabe? 

- E quando a sala de recursos veio pro fundamental, o PROFA foi oferecido pra todas... 

- Pras professoras que estavam com primeiras  séries... primeiras  séries.  

- Depois ele foi oferecido aos professores da sala de recursos, ai você já  tinha feito. 

- Eu já tinha feito, exatamente. Não, não, não, eu sou da época de que quando veio o PROFA  

pra ser dado pela prefeitura, então foi oferecido para os professoras de primeira , então eu fiz 

anterior quando a sala de recursos. Então foi em 2001, que eu fiz o PROFA. Depois do 

PROFA, teve, o da C, da TO, os de vocês da própria salas de recursos e teve a das fonos de 

comunicação Alternativa,  a M, a C, e a C. Elas deram Comunicação Alternativa, foi  um 

grupo fechadinho da nossa abrangência.  

 - A M. deu Comunicação Alternativa... 



- Para os professores. Não, não, não, não, foi abrangência dela, tá, foram as professoras, 

formação específica pra nós de sala de recursos, da abrangência dela. Que ela deu um... uma 

formação  

- A C. e a C. TO... 

- Da acessibilidade, né, e os materiais de adaptação. 

- Aquela que a M e a C fizeram no ano passado você fez? 

- Fiz, também, e o TGD também, com a F. B. 

- Com a A. B. L. 

- Também fiz, também fiz... 

- A anterior que foi o ano que começou a formação com a M... 

- Não, essa não. Será que não? Não to lembrada, quem que veio? 

- Terminou o curso com a M.V., que foi em 2007, pra todos os professores de sala de 

recursos. 

- Em 2007 eu tava como PAP. Eu tava voltando pra sala de recursos. Porque eu tive um 

breque, né, um ano e meio. Comecei em meio de 2005, fiquei até 2007. Em 2007 voltei pra 

sala de recursos. Eu dei um breque na sala de recursos, fui me aventurar a ser PAP. 

- Você foi PAP de onde? 

- Do A. F.. 

- Ser PAP já é muita experiência, ser PAP de algumas escolas é mais ainda. 

- Então, eu me aventurei, eu digo assim, que eu... por isso que eu estou falando pra você, meu 

perfil é de encarar desafios. 

- Pensando na proposta de trabalho em sala de recurso, né, só pra recordar, você fez o 

PROFA, você fez... 

- Eu devo estar esquecendo de algumas coisas de percurso, tá, porque... 

- Pra sala de recursos... 

- Eu sempre fiz todos aqueles de leitura, sempre fui fazer, quando tava em sala integrada é... 

Ler... Ler e Criar, que foram dados por professores... não foi assim, aqueles cursos em 

parceria, pela própria escola, então eu sempre tava fazendo, sempre me interessei. 

- Mas pra sala de recursos tirando o PROFA, você fez anteriormente foi o da A. B., a 

formação... pro fundamental, a formação com a M., C. e a C... 



- A C. sozinha com as de sala de recursos que foi dado no ano passado a noite e agora o TGD 

pela... esse ano foram muito poucos né, teve poucas formações, o da F.B. 

- Como você avalia essas formações? Pensando na proposta de sala de recursos... 

- Pensando aos poucos anos que eu tenho de formação, que a prefeitura tem assim, se 

preocupando nas professoras que estão entrando, então eu sinto assim que eu precisaria ter um 

aprofundamento um pouco maior pra quem já tem um certo tempo de caminhada, eu acho que 

a gente tem a necessidade de coisas mais práticas, “não, eu to com essa aluna e vamos lá”! É 

um estudo de caso, eu acho. Eu acho que falta aqui a gente ter um grupo de estudo, um grupo 

de estudo. Eu sinto falta nisso. De a gente trocar figurinha, eu acho que é por isso que a gente 

quer... não é assim... quer tanto estar junto com o especial, é exatamente isso, a gente sente 

falta, pra possibilitar esse grupo de estudo, e acho que é mais isso, não é um HTP do especial, 

não , é a gente estudar junto. Eu sinto falta disso. De estar trocando figurinha nisso. 

- Você acha que essas formações... 

- Nesse aspecto não contribui, fica... eu saio sem aquele gostinho de quero mais. Tá faltando 

alguma coisa. Não que não foram válidas, foram. Mas faltou alguma coisa. Tem algumas 

outras coisas que... mais práticas, essa coisa mais do dia-a-dia meu, no meu... como a gente 

brinca né, “meu arroz com feijão”, então eu sinto falta disso. Eu acho que é um grupo de 

estudo, eu sinto falta de um grupo de estudo. 

- Aí, essas formações você acha que... a gente podia colocar todas no mesmo bloco de 

formações, não contribuem nesse aspecto, que pra você é importante. 

 - Sim. 

- E aí, mesmo essas... 

- Não vou dizer que não foram válidas, todas são válidas. Porque sempre você acrescenta 

alguma coisa, lógico. “puxa, olha, é mesmo, se com aquela criança eu tivesse tentado”. 

Algum comentário que outro... que nem essa F B, foram estudos de caso, tá, eu não 

apresentei... a proposta é essa, é uma assessoria em termos dos casos. Não cheguei a 

apresentar caso meu, mas você escutando outras falas você sempre tem alguma coisa... “puxa, 

oh, é mesmo, puxa oh, com aquele vou fazer uma tentativa”. Quer dizer, a gente tem que estar 

aberto à essas propostas também, né. Flexibilizar, dar uma organizada, dar uma analisada no 

teu objetivo com a criança. 

- Você acha que essa ultima proposta se aproxima mais desse estudo. 

 - Sim, sim. 

- Alguma coisa mais próxima... 

- Mais próxima do que eu sinto falta, sim. Como a Comunicação Alternativa que teve a M., eu 

utilizei, então foi bom pra mim. Porque eu tive um aluno específico que eu tive que utilizar. 



Então eu me senti apoiada, eu me senti...” não, eu tenho o recurso pra trabalhar, com o recurso 

que eu tenho pra oferecer pro menino. Então, a gente precisa desse apoio nisso, tá. 

- Você acha que tem alguma outra formação específica que daria pra a gente fazer, pra 

poder... 

- Pro meu futuro, vamos dizer? Pro desafio que eu vou ter a partir do próximo ano, eu to 

sentindo falta em LIBRAS, uma noção de Braile, certo? Então, porque nós vamos nos deparar 

com essa clientela. Então eu não tenho isso, porque o meu específico é o deficiente mental, tá. 

Então se eu for trabalhar com o que eu já trabalho, “nossa! Eu nem penso”! Vamos dizer, eu 

sei que eu tenho que olhar o aluno, sentir o aluno e eu sei da onde... é o que eu falo, é a ponta 

do iceberg, “oh! Ele tem essa possibilidade, então deixa eu puxar isso”.Mas se eu tiver um 

surdo, um cego, que eu vou ter... e aí M? 

- Precisaria de um outro conhecimento... 

- Um conhecimento  maior,  eu precisava ter. Eu teria que ter um embasamento, eu teria que 

ter algum... um ponto de partida pra mim, tá. Pra poder estudar. 

- Mais alguma coisa que você poderia acrescentar? 

- Alguma coisa? Não, vamos dizer assim, a gente tem contato com vários professores, eu 

digo, São Bernardo, você vê USP, você vê o AEE, que é Brasil, né, e eu tenho... Eu não tenho 

AEE, eu vou fazer, mas a gente tem contato com outras prefeituras, eu tenho contato com 

prefeitura de São Paulo, então a vivência que a gente tem aqui, é diferente do que a vivência 

de São Paulo. Várias professoras, vamos supor, de família, inclusive família minha, que são 

professoras lá, falam: “M, como é que é lá em São Bernardo?” Porque lá em São Paulo não 

tem uma EOT, por mais que a gente ache ruim, e tem uma EOT. Aqui tem. Tem o serviço, 

aqui tem curso, lá não tem. Então, é um trabalho mais solitário do que a gente acha que é o 

nosso. Porque aqui... e esse ano foi muito mais solitário, entendeu? Porque vocês não 

puderam estar tão perto da gente. O primeiro semestre nós ficamos... exatamente. Se nós, 

quanto esses anos, esses poucos anos, que a gente tem de experiência, De que a gente sabe 

como é o mecanismo, como é a rotina, de fazer uma avaliação, isso tudo a gente já tem 

internalizado na gente. Mas em outras redes, não tem nada disso, sabe? Então não tem uma 

capacitação, não tem essa assessoria, então... 

- Não tem cursos? 

- Tem, mas eu acho que não é tão específico, não tem não. Não tem uma sala de recursos, não 

tem o atendimento, não tem o serviço de especialistas. Não tem... Eu acho que não, não tem. 

Tem, mas se tem, tá começando, vamos dizer. Pelo o que eu sinto de familiares meus, não 

tem. 

- Mas essas pessoas que são professores da rede... 

- Professores da rede, não como eu, trabalho de especial. São professores da rede, elas não 

tem uma assessoria, não tem uma equipe que esteja orientando. 



- Mas em São Paulo tem professores de sala de recursos... 

- Mas não chega, vamos dizer, eu acho que não chega nas professoras. 

- Não sei como que é, mas tem professores.... 

- Então, desde que eu estou na rede de São Bernardo, que vai fazer 10 anos, eu aprendi muito. 

Eu aprendi muito, porque eu vim de um Estado, eu não vim de prefeitura de São Paulo, eu 

vim do Estado. E nunca foi oferecido nada. Tinha esporadicamente uma capacitação, mas era 

assim, no geral, pra todos os professores e nada tão específico na área. Então eu aprendi muito 

aqui, aprendi, tá. Dei muito a cara a tapa, fiquei muito nervosa, mas... é, dei muito a cara a 

tapa, tanto é que você olhou muito feio pra mim, quando eu falei: “você senta e chora”. 

Porque foi... que nem essa sala aqui eu tenho este ano. Então eu sempre dei aula em fundo de 

corredor, mas mesmo assim a criança não deixou de se desenvolver, a criança teve avanço, tá. 

Então foi válido, não me arrependo não, aprendi muito, eu to sentindo mais agora, agora eu to 

desanimada. O meu trabalho esse ano eu senti, não que eu deixei de trabalhar, não isso. Mas 

eu, quanto profissional, porque eu olho o meu hollerite e falo: “Meu Deus! Eu 10 anos de 

rede, eu estou ganhando a mesma coisa”. Então isso me desanima. É isso me desanima, não 

quanto profissional, porque eu gosto do que eu faço Edison, e muito, sabe? Então o que eu 

brinquei lá daquele comentário do “você senta e chora”, isso não me fez ser menos 

profissional, não, eu ia lá, eu catava o material... 

- É o reconhecimento que a gente espera... 

- Sabe, exatamente, o tapinha as costas faz muita falta, faz muita falta, sabe? Que nem, ficou 

aqui ontem de falar o que a V. falou, aquele comentário que ela fez que “vocês valem ouro”, 

foi eu que fiz pra ela. Porque depois que a gente teve aquela palestra com a L. G., nós 

ficamos, nós: eu, a L., a C., a E., a C., nós ficamos... a M., as de 40 horas, né, nós ficamos lá 

pra conversar, né, e a V. fez esse comentário: “ vocês não sabem o quanto vocês valem, o 

quanto vocês tem de valor na rede”. E passou, isso foi no 1º semestre lá, né, e nós estivemos 

almoçando, coincidentemente a semana passada quando a gente teve uma reunião das salas 

multifuncionais, calhou de a gente estar, eu e a C, nós estávamos indo almoçar na padaria e 

encontramos com a Virgínia, e eu falei pra ela: “Virgínia, aquele comentário que você fez na 

palestra, sempre me volta”. “Que comentário M?” E eu falei: ” que nós valemos ouro”. E 

agora que eu sinto isso, que realmente a gente tá valendo, entende? Vocês estão olhando que 

realmente o nosso trabalho vai ser preciso, vai ser considerado, a gente tem voz. Então, e 

ontem, senti assim, uma pontinha de vontade de falar: “aumenta um pouquinho o nosso 

salário”. Aí, que vontade e falar! Entende? Porque nós estamos muito em defasagem, eu não 

to conseguindo sobreviver, e isso tá sendo muito ruim pra mim, enquanto pessoa, enquanto 

pessoa, sabe? Porque é muito triste você chegar e ver que no final do mês, falta mês, falta 

mês, entendeu? Então isso é muito ruim, porque quando eu prestei o concurso aqui, nossa, era 

um dos melhores salários e agora você olha e você fala: “Meu Deus! Eu estaria ganhando 4 

vezes mais na prefeitura de São Paulo”. E Edison, com a formação que eu tenho, me frustra, 

porque eu fico sempre em 3, 4 questões. 3, 4 questões. Faz 25 anos que tento a prefeitura de 

São Paulo, uma vez eu entrei, o Jânio deixou caducar, você entende? 



- Eu sempre faço, e sempre fico em duas, três questões, duas, três questões,  me dá uma 

gastura... 

- A gente agora tá esperando o plano de carreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista I 

 

- Pensando na sala de recursos, como ela esta organizada hoje em São Bernardo do Campo. 

Como você avalia a proposta. 

- Olha Edison, que acredito que assim, é um trabalho que ele foi evoluindo... tá, acho que 

assim,  a gente não tinha uma estrutura bacana, essa estrutura ta começando eu acho que a 

funciona de forma mais positiva, quando eu falo estrutura eu falo, desde você ter um lugar pra 

atender a você ter o material, esse tipo de apoio e mesmo o teu contato com a escola como um 

todo né, porque de repente você tem todo esse apoio, mas não “vira” o seu trabalho na escola 

né, então assim, no começo  eu encontrei muitas dificuldades nesse sentido porque era um 

trabalho que estava um pouco desacreditado né,  então  eu tive assim essa “sorte”, nos lugares 

que eu passei eu tive que galgar o meu espaço novamente porque havia uma desestrutura.O 

trabalho não tava, não era feito assim, não era observado com bons olhos. Ah! Professora da 

sala de recursos... Então assim eu encontrei dificuldade nesse sentido eu acredito que hoje nos 

ganhamos é, muito mais tá, a coisa tá mais estruturada, então eu acho assim, a tendência agora 

com essas mudanças é a gente voltar lá atrás e começar um pouco esse caminhar porque a 

gente vai ter que reestruturar em questão de aluno né, a clientela que vai chegar, o que vai 

poder, o que não vai que a gente já viu que vai te que ter essa, essa  peneirada, mas eu vejo 

que assim é um trabalho muito válido em que as crianças ganharam muito né, e o que eu acho 

que falta é a gente realmente  mostra  esse trabalho de forma mais clara, as pessoas não 

conhecem o nosso trabalho por  culpa nossa, eu ponho um pouco de culpa nisso porque assim, 

eu não sou uma pessoa que eu gosto muito de expor aquilo que eu faço, eu sei que da certo, eu 

tenho alguns professores que compram muito a minha idéia a gente consegue trabalha junto, 

isso é muito legal, mas é difícil a gente vender o peixe em alguns momentos. Eu não gosto:  

“Ah não, eu fiz isso,  deu certo”. É difícil eu fazer isso, trabalho mais no meu miudinho tal, 

porque assim a gente vê que a criança ta reagindo, que a criança  ta evoluindo, ta se soltando, 

ta falando, então acho  assim, é um trabalho que ele tem tudo pra da certo, mas a gente tem 

que ter uma estrutura, tem que ta um pouco mais centrado mas melhorou muito, acho que 

assim nesses cinco anos que estou na sala de recursos eu acho que em momento nenhum eu 

pensei em desistir, pelo contrario eu tenho procurado assim investir em algumas coisas né, 

então quando tem curso, quando vai ter uma palestra ou falar alguma coisa eu gosto de me 

inteirar mesmo com o pessoal da equipe, de tá trocando  idéia, o que  eu posso fazer pra 

ajudar, o grupo de  professores da sala de recursos, que a gente tinha uma turminha muito 

legal que trabalhava mais ou menos na mesma linha, então acho que  isso também faz com 

que a gente se fortaleça então acho que assim é um trabalho que vale a pena sim e é claro que 

se a gente não toma cuidado a  gente fica um pouco mecanizada no trabalho do regular  né, 

porque a estrutura até comentei, existe a questão da cobrança a nível de papelada, a nível de 

secretaria que a gente, que é o que eu falo, gente, se você ta no espaço você algumas coisas 

você tem que respeitar, você pode até não concordar, mas a gente tem que te isso pautado, 

então acho que são essas situações que eu acho que acabam incomodando e o pessoal meio, 

tá, tá lá e eu tenho que fazer, não, não tudo igual ao fundamental mas você tem que se adaptar, 



não é verdade, você tá num outro espaço e você tem outra dinâmica, então tem situações que 

você realmente tem que seguir por esse caminho, eu vejo assim. 

- Acho que nós não temos o deficiente mental né, nós temos uma gama muito grande de 

síndromes diferentes que entraram ai no nosso percurso e que tão aparecendo e que a gente 

assim acaba se assustando um pouco porque não sabe muito bem como lidar. O deficiente 

metal puro, puro nós não temos mais né, agora assim a gente tem crianças com distúrbios de 

aprendizagem que eu vejo aqui que ainda eu tenho poucos com essas situações, eu tenho mais 

assim, TGDs, PCs, outras crianças com outros comprometimentos, agora o deficiente puro, 

mental mesmo esse não temos. Eu acho que é uma clientela que ficou, eu acho que até o 

período em que eu estava no “M” nós ainda tínhamos essa clientela um pouco mais presente, 

hoje nem tanto 

- Você acha que é porque, eles se diluíram no grupo de crianças.  

- Eles acabaram se, é exatamente eles acabaram sendo incluídos e foram... né, porque quando 

eu entrei no “M”a clientela que nós tínhamos lá era uma clientela assim que os alunos que eu 

peguei, então você tinha alunos com um comprometimento razoável tá, dentro do limítrofe, 

porque naquela época existia o limítrofe lá dentro tá, e quando eu sai de lá eu tinha algumas 

crianças com comprometimento mais severo. Então esses ai, eles não chegaram pra cá. Hoje o 

que a gente esta tendo aqui são crianças com muito problema mais comportamental, que vem 

de casos psiquiátricos né, psicóticos, é uma outra gama, então não da pra gente realmente  

bate o martelo nisso, é aquilo que a gente faz na avaliação né, que laudo, o que que ele é, o  

que ele não é, então assim são pouquíssimas as crianças que vem com uma caracterização 

mesmo tá, é isso. Então acho que assim hoje a nossa realidade, a nossa clientela ta muito 

diferente e isso me preocupa porque a cada dia que passa ta chegando uma coisa nova que a 

gente não sabe direito como lidar, que não vai pode dizer, olha ele é deficiente mental. Ele 

não é deficiente mental, ele tem uma determinada síndrome e que dispara algumas  

características que estão ligadas a isso, mas deficiente mental puro nós não  temos.  

- Que formações participou. 

- Nossa Edison, formação específica mesmo.  

- Esse ano teve a formação em TGD com a F.B, por exemplo. 

- Eu não fiz. 

- Era com um número de vagas restrito e apenas alguns professores puderam fazer. No ano 

passado teve outra formação com a A B.L. que também era sobre TGD.  

- Eu não fiz. 

- Esta era para todos os professores. 

- Não, mas eu não fiz. Por que eu não fiz? Espera ai, não, a A. não, o da A. não, o da A. nós 

fizemos sim, tá certo, tá certo. É que foi, assim, a coisa é as vezes é tão ... é curta, porque acho 

que o que falta pra gente é isso. 



- Há três anos atrás, houve uma outra formação que começou com a profª M B e foi concluída 

pela profª M V.  

- Isso, fiz sim. 

- Além dessas, o que os outros professores tem destacado. As formações com a equipe da 

Secretaria de Educação, de coordenação da Sala de Recursos. 

- Tá, não, isso sim. no ano passado, não especificamente para sala de recursos, mas alguns 

professores puderam participar : comunicação e linguagem, comunicação alternativa... 

- Comunicação Alternativa eu fiz com a C., não, com a C. não, com a C. foi ... teve outra com 

ela. Alguns cursos que foram dados à noite, no Cenforpe, teve problema de horário.  

Tecnologia Assistiva, com a C. foi esse. 

- Fora isso alguns professores tem apontado o PROFA, que foi oferecido também aos 

professores de sala de recursos. 

- Depois de eu brigar muito eles me deixaram fazer. Desde que eu estava na escola especial 

que eu queria fazer. Quando eles ofereceram eu estava já na sala de recursos. 

- Então, retomando: você fez o PROFA, você fez a formação com a M. e depois com a M. 

Você fez a formação com a A. B. e com a C., Tecnologia Assistiva. 

- Como você avalia essas formações em função do trabalho desenvolvido pela Sala de 

Recursos. 

- Olha, as primeiras, que foi quando a M começou tal, porque acho que assim, ela tinha um 

objetivo, tinha um foco de trabalho assim, que prometia que iria ser um curso que realmente 

ia acrescentar , porque assim, ela tinha um conteúdo muito legal. Como eu estudei com ela 

antes, sabe eu já conhecia um pouco a dinâmica dela. Ai quando veio a M.V., é claro que ela 

acrescentou, mas muito do que ela falou eu tinha acabado de ver no curso de pós-graduação, 

então não foi assim grandes novidades. 

- Ela seguiu uma linha diferente daquela que a M. estava seguindo? 

- Completamente diferente, completamente diferente, então eu acho assim que eu não sei se a 

nossa expectativa é muito grande e a gente acaba querendo assim muitas respostas e a gente 

acaba não tendo porque a pessoa vem com uma outra carga  de informações e acaba não ... é 

claro que a gente sempre aproveita uma coisa ou outra tá, mas é muito difícil, por exemplo se 

eu fosse avaliar o curso que a C. deu foi muito mais proveitoso do que o que as outras duas 

deram, agora o da A.B. não, o da A.B.  ele veio mais, tava mais focado naquela necessidade 

nossa naquele momento, o dela bateu. Agora o da M.V. ficou, eu acho, na minha opinião 

ficou  a desejar, ficou assim muita informação que no fundo, do prático né, num, num  

acrescentou. Agora o PROFA não, o PROFA sim, o que a gente conseguiu, o que a gente 

aprendeu lá, realmente a gente adaptou pra nossa clientela, pra nossa realidade, nós tivemos 

trabalhos que eu troquei com o pessoal então, e eu tive a sorte também que a formadora que 

eu peguei ser muito boa, então a gente começou a fazer, aplicar algumas coisas com as 



crianças, a gente começou a ter resultados então foi muito, eu acho que é um curso assim que 

o pessoal de sala de recursos tem que fazer, não sei se vai continuar mas eu acho que é 

importante, principalmente pra quem não tem essa dinâmica ainda, é claro que elas vão 

fazer... Ah! Mas onde eu vou usar com aquele aluno, tal... mas uma coisa ou outra a gente 

sempre acaba conseguindo passar, mesmo com a clientela que a gente ta recebendo agora. Eu 

acho que assim sempre, a gente sempre consegue aproveitar alguma coisa, mas eu acho que 

assim a nossa expectativa é sempre muito maior em relação aos cursos, no fundo, no fundo a 

gente quer não é, não é uma receita, mas é conseguir realizar algumas coisas em cima do que 

eles tragam de informação. 

- Então você falou do curso da M, da M V, do PROFA, da C, da A.B. Agora as que foram da 

Equipe de Orientação Técnica. 

- Não, eu acho que assim teve coisas que foram produtivas tá, e tem outras que ... 

- O que você aponta como produtivas e o que não foi tão produtivo. 

- Eu acho que quando vocês focaram mais, deixa eu ver se eu lembrar se é isso pra eu não 

falar besteira porque vocês primeiro tiveram uma preocupação em trabalhar a parte de, não 

vou dizer documentação, mas de estrutura do serviço né, teve uma questão dessas, eu acho 

que nesse período até muito que nós discutimos um pouco da questão do validação, eu acho 

que foi uma coisa que foi legal a gente vai estruturando um trabalho, talvez isso hoje vai ter 

que ser retomado né, com esse pessoal que ta chegando e até mesmo com esse novo 

documento, né, eu acho que ai pegou. Quando nós trabalhamos a parte de estudo de caso foi 

bacana né, que a gente começou a trocar um pouco mais de informações com o pessoal, acho 

que foi um período curto né, o grande problema eu acho que acaba sendo esse, quando a gente 

acaba pegando uma coisa que legal pra gente fazer a gente quebra esse elo, eu lembro que 

aqui nós chegamos a nos reunir algumas vezes com o grupo de abrangência dois , nessa época 

você não fazia parte, era a M., a C., a F., nossa, a gente fez umas formações muito legais aqui 

né,  do próprio trabalho, de como desenvolver, que criança, como  adaptar tava muito bom 

esse trabalho ai depois veio aquela confusão toda , aquele ano tumultuado  a gente acabou 

perdendo de novo o fio, depois começou com vocês né, num outro ... exatamente . A gente 

não consegue manter uma linha de trabalho, a gente fica oscilando muito com todas essas 

mudanças que a gente ta passando. Mas assim, eu vejo que vocês se preocupam em passar as 

informações, de pauta o grupo com algumas informações, um material bacana só que assim a 

gente ainda não conseguiu unir esse grupo pra que a gente conseguisse pensar, não é pensa 

igual que ninguém vai ter essa postura, mas realmente assim, que todo mundo se interessasse 

pelo que esta sendo oferecido, então a gente acaba assim, a gente acaba viajando em algumas 

situações porque perde o interesse, perde o foco tá, mais assim sempre houve uma 

preocupação eu sinto isso por parte de vocês é claro que nem sempre  veio de encontro ao que 

a gentes estava esperando mas acho que vai ser difícil também a gente conseguir tudo, 

bonitinho, eu quero assim vai chegar desse jeito, então ... 

 

 



- Que formação você acha que seria importante ? 

- Olha eu, particularmente eu gostaria de ter uma formação que nem o pessoal que fez com a 

A. B., eu gostaria de fazer uma formação em TGD. 

- Com a A. B? 

- Com a A. B. não, com essa última que veio agora né. De realmente assim me apropriar um 

pouco mais disso porque acho que é um leque bastante amplo que a gente tem por ai e assim 

de realmente estudar mais a fundo algumas síndromes que a gente ta recebendo, ta chegando 

ai na rede, que a gente não sabe muito bem como trabalhar, porque assim ah, tudo bem você 

vai na internet você pesquisa você lê, mais eu acho que não é só isso, acho que a gente 

precisaria ter uma pessoa mais especifica, formada na área que realmente pudesse trazer um 

outro parecer pra gente, porque assim a gente vai muito pelo tato e pelo que lê, mais a gente 

sabe que nem tudo que a gente lê é exatamente... eu posso coloca aqui dez palavras que pra 

mim tem um grande significado e pra você nada e as vezes ali nem tudo que você lê você 

consegue se apropriar então eu acho que falta um pouco isso do contato mesmo, então 

profissionais que pudessem contribuir  nessa área, eu sei que na prática, na prática a gente não 

vai ter um profissional que, que faça o trabalho que nós fazemos aqui tá, porque é muito 

diferenciado né, a gente vai muito por ensaio e erro vai, as vezes você mais erra do que acerta, 

mas a gente tem uma rotina de trabalho, a gente tem uma vivência que eu acho assim, que em 

algumas situações Edison a gente acaba pecando um pouco em função disso é, por exemplo, 

eu conheço  um pouco a minha clientela e as vezes chega alguém e fala assim não mas esse 

jeito que você ta trabalhando ta totalmente errado essa criança não pode fazer nada disso tá , 

só que e não recebi subsídios prá fazer o contrário, o que eu alcancei foi mérito da criança e 

meu, eu me esforcei pra isso porque esse trabalho tem que ser respeitado, a mesma coisa eu 

entra no consultório médico e fala pro médico, o seu laudo tá errado, eu não concordo, não 

concordo porque, porque eu convivo com essa criança, ela é capaz disso, disso e disso, não 

adianta eu dar um lápis na mão dela que ela não vai conseguir fazer nada, e o médico vai dizer 

não, ela tem coordenação perfeita ela pode fazer qualquer coisa, não é assim, então acho que 

essa, essa troca, esse respeito dos dois lados precisa  haver um pouco mais, acho que ai a  

coisa acaba se perdendo, mas acho que assim, a formação tem que ser centrada nisso e uma 

coisa assim é  com constância, então não demora tanto, não ser nada extenso, mas que tenha 

começo, meio e fim, como nós começamos algumas coisas né, a gente se programou ter um 

curso,  pra vocês darem uma formação, vocês começaram e foi tal, tal, tal, acabou, porque 

tudo que é muito extenso acaba se perdendo, as coisas acabam perdendo o foco né e, vai por 

ai a gente acaba deixando de lado.   

- Você acha que o foco da formação deveria ser TGD, uma síndrome específica, alguém que 

falasse sobre uma síndrome especifica e as características daquela criança no espaço escolar e 

fechasse nesse tema.  

- É exatamente, é claro que ela não vai ter todas as respostas, nem todas as informações, mas 

que pelo menos assim, desse um panorama pra gente. Olha, são características assim, a gente 

pode tenta pensa, porque um médico também ele não vai terá ssim o que essa criança vai fazer 

na escola, ele não vai ter essa visão, mas ele vai dar uma coisa pra nós que só você ler o 



laudo, muitas vezes não resolve. São assim passos que ele pode, como vocês vem como fono, 

como psicólogo, olha, vamos agir dessa forma, vamos tentar isso e muitas vezes a gente 

aplica e isso dá certo. 

- Você acha que o profissional pra pensar essas síndromes talvez fosse da área médica? 

- Eu acredito que sim, porque se não for assim alguém que realmente tenha se apropriado 

disso, você tem que saber aquilo que você ta falando, não adianta eu acho, então eu posso 

montar uma aula em cima de qualquer síndrome, entro no computador eu faço, mas se eu não 

tiver isso um pouco mais esmiuçado eu não vou conseguir passar isso, não que aquela coisa, 

se for pra ler lá eu leio né, você me dá uma apostila eu vou estudar aquela apostila, beleza, 

posso falar sobre qualquer síndrome, mas só isso, eu acho que não é só isso. Acho que tem 

muito mais assim informações que podem ser trabalhadas e que podem contribuir né, dentro 

da área médica, dentro da área de fono, eu acho que tem muito, tem muita informação que 

vocês podem passar pra nós e que acabam não chegando né, as TOs, tudo isso eu acho que a 

gente tem dito, nós temos muito bons profissionais na área . Então acho que assim de repente 

nem precisa ser alguém de fora, mas alguém que esteja estudando, to me atendo, to 

aprendendo, vamos tentar divulgar. É claro que tem área que vai ser realmente um 

especialista, vai ter de ser um médico, não tem como fugir. 

- Essas informações seriam importantes porque, no que você acha que elas poderiam auxiliar? 

- Primeiro, você conhecer um pouquinho o individuo além daquilo que chega aqui na sua sala 

ta, primeiro que as vezes  a família  não sabe como lidar com isso né, muitas vezes nós 

conseguimos coisas aqui que a família não consegue em casa, porque? Ah, porque a gente 

sabe mais? Não, porque às vezes você se intera um pouco mais de conteúdos que um médico, 

um especialista não chega pra família e conta, ele não dá tantos detalhes, na maioria das vezes 

ele chega e te dá aquele bloco fechado. Se a família tiver um pouco mais de interesse, ela vai 

tentar descobrir como posso, aonde posso né, o que eu posso fazer. Eu acho que isso em todos 

os aspectos, por exemplo, as crianças que nós temos com PC né, as crianças que a gente tem 

aqui com Distrofia, que são casos... puxa  o que eu posso fazer, o que eu não posso. Eu posso 

tirar o carrinho da cadeira, eu posso sentar com ele no chão, como que eu posso ... aí é o 

profissional da área que vai poder te dar uma luz, apesar dele não conhecer o individuo como 

um todo, mas olha, ele já tem uma luxação aqui, como que eu posso proceder. A Claudia é 

uma pessoa que ela ajuda bastante a gente nesse sentido né, então eu falo assim que nesse 

ponto que acho sabe é importante, não precisa ser nada extenso Edison, mas que seja pontual. 

Sabe, olha, você pode trabalhar assim, assim. Nesse sentido eu acho que é importante, as 

vezes seria muito mais legal você ter várias formações curtas, mas que tivessem assim um 

conteúdo, uma coisa que realmente chamasse a atenção do profissional também porque as 

vezes vem fala, fala, fala e não diz nada né, do que às vezes leva  um ano inteiro numa 

formação e chega no final do ano todo você não ter conseguido usar nada daquilo que você 

aprendeu com a tua clientela. 

- E você acha que isso seria uma formação para todos ou você acha que isso seria por grupos 

que tivessem esse interesse? 



- Eu acho em grupos com essa necessidade, porque o que a gente observa. Nos nossos grupos 

de reuniões, vamos ser assim bem, bem próximos né. Você percebe que às vezes vocês estão 

falando lá na frente alguma coisa que pra mim, nossa, isso aqui é super importante, ele ta 

falando do meu aluno, mas eu tenho meia dúzia lá atrás que não tá nem ai com a história. 

Então assim, infelizmente a gente ainda não conseguiu esse respeito e isso se dá em todos os 

âmbitos de que, “meu” o que o cara ta falando lá na frente pode não servir pra mim agora, 

mas lá no futuro vai servir, então eu preciso, sabe, de ouvir, de me ater, não vou dizer que às 

vezes a gente não dispersa, dispersa, porque às vezes a coisa não tá né, não tá fluindo, não tá 

chegando bem pra mim. Mas acho que em grupos pequenos, em grupos mais específicos, 

como foi feito no caso do TGD que separou, pena que foi um bloco muito pequeno, muita 

gente ficou de fora né, mais assim eu acho que pouca gente e realmente assim, focar um 

pouco, olha vamos ver, qual a sua clientela, você encaixa aqui, é do seu interesse, por 

exemplo, a formação da semana passada, com a E que falou na parte de comunicação 

alternativa, que falou do Board maker , foi super legal: um grupo pequeno, todo mundo 

participou. 

- Todo mundo tinha essa necessidade? 

- Exatamente, então acho que assim, eu acho que as vezes a gente não consegue colocar no 

papel o que a gente realmente quer fazer e ao mesmo tempo a gente tem que toma cuidado 

porque assim, você encontra cinco, seis que querem e dez que não estão afim, ai a coisa não 

vira né, então a gente tem que ter essa preocupação também, o que eu vou oferecer e 

realmente pesquisar, olha, vai  ter isso e isso, isso aqui te interessa, sua clientela se encaixa 

aqui. Essa preocupação vai ter que ter, senão a gente não consegue. Vai ficar falando, falando 

e nada. 

- Mais alguma coisa que você queira acrescentar? 

- Acho que tem, porque assim querendo ou não a gente acaba ficando preso a quem vem e 

como vai vir como isso vai chegar pra nos né, eu acho que assim toda formação é valida 

porque a gente sempre aproveita um conteúdo, uma palavra. Às vezes o cara fala três meses, 

na última aula ele fala, nossa, mas era isso que eu precisava ouvir, levou três meses pra chegar 

la, mas infelizmente, você ta estudando, a gente vivencia isso no nosso dia-a-dia, mais eu 

acho que assim coisas bem pontuais, não dá pra parar, agora mais do que nunca a gente tem 

que ter, tem que estruturar muito bem esse AEE porque senão a gente vai entrar numa furada 

vai começar a ter muita confusão não da pra perder o foco, e  aquilo que você falou, nós 

construirmos um documento, o validação ta ai, eu acho que o AEE vem num papo tão 

diferente disso,  ele tem algumas coisas que estão entrando ai, que nós até brigamos pra não 

entrasse mas acabou entrando, mas tá ai. Todo mundo vai seguir como norma? Realmente vai 

ser ao pé da letra, não sei. Nós vamos ter um ano ai pela frente pra vislumbrar esse caminho e 

com isso, claro a gente vai ter que ter um apoio por parte de vocês, do EOT, mesmo por parte 

da educação pra gente conseguir trabalhar, senão vai ficar difícil. Formação é importante, eu 

acho que sempre vai ser, mas o pessoal também tem que estar muito afim de fazer, senão  fica 

só encontro, ti, ti, ti. Acho que é isso Edison, não sei se foi útil, mas é isso.  

- Claro que sim, obrigado.                 



 

ENTREVISTA J 

 

- Como é que você avalia a proposta da sala de recursos? 

- Olha, ela está caminhando, acho que ela ta pensando no melhor. Mas é assim, eu acredito 

que ainda, antes de estarmos trazendo estas crianças, né, pensando nelas no regular, acho que 

tem outras questões primeiro, que teriam que ter organizado primeiro, entendeu? Então eu 

penso assim, ela está caminhando, to achando que ta tendo avanços do que quando nós 

começamos, né, como também era mesmo... primeiro tinha os alunos e não tinha o 

profissional, agora já é o contrário, já praticamente nós já vamos ter talvez pro ano que vem, 

já cada escola tenha um profissional. Acho que isso aí foi um grande avanço. Acho que aqui 

na rede, né, dentro de São Bernardo, já é um avanço muito grande. Mas em outras questões, 

em relação ao aluno, né, que está dentro do regular eu já acho já que... 

- Que não são da sala de recurso... 

- Que não são da sala de recurso. A estrutura ta maravilhoso. Então já pensamos já na 

estrutura física, já ta pensando no professor, né. O professor antigamente entrava na escola e... 

entendeu! Você ia conhecer o diretor daqui dois dias, três dias, o meu caso. Então houve 

grandes avanços, houve sim. Não posso dizer que não houve.  

- Da proposta da sala? 

- Não, eu acho que tá sendo bem pensado. Eles estão pensando, estão começando também a 

pensar nisso, né que também não tinha né. Não tinha uma visão assim, né, da sala de recurso 

como é. Agora já ta pensando na proposta, realmente. Eu acho que isso também é outro 

avanço. 

- Pensando nas crianças que você atende que você conversa com os outros professores, como 

é que você identificaria quem hoje é grupo da sala de recurso?  

- Pra mim, é o especial. Assim, os deficientes mesmo. Porque tem casos e casos, né. Nós 

somos pedagogos, nós não somos especialistas, pra ta avaliando se aquela criança tem uma 

deficiência, ou não. Mas eu penso assim, a minha formação é do especial, eu acho que eu 

tenho que estar... é, tudo bem eu sou pedagoga, com uma especialização na área do deficiente, 

mas assim, eu prestei o concurso para o especial, eu acho que eu me identifico mais com o 

especial. Eu acho que a sala de recurso, ela é pra eles, são pra eles.  

- Crianças com deficiência? 

- Isso, crianças com deficiência. 

- Mas hoje, o grupo que você atende tem só deficientes? 

- Não.  



- Quem são as crianças que você atende? 

- Muitas crianças com problemas de fono, que vem pra nós. Dislexia, também, ta aparecendo 

muito. São esses casos que... e de aprendizagem, que a criança já passou por apoio e não 

conseguiu acompanhar, não deu conta, né, esse professor do apoio... é onde encaminha para 

sala de recursos. 

- Ah, e os autistas também. 

- Você está há quatro anos na sala de recursos, né. Você participou de formações oferecidas 

pelo município? Você lembra quais? 

- Foi na área da TGD. 

- Foi no ano passado com a B? 

Não, não foi com a A.B., eu não peguei, foi o anterior. (A A.B., é aquela do Chanelzinho? ) 

- É ela. 

- Ah, perdão. é, foi sim, foi.  

- Alem da A.B, teve mais alguma? 

- Assim, tive, foi na área do especial, de baixa visão, que eu já estava lá no especial. Então eu 

tive de baixa visão. Foram só. Só esses aí, que eu peguei... acho que teve mais um sim... Ah 

sim, fiz o PROFA, verdade.  

- É que não foi oferecido especificamente pra sala de recursos.  

- E os encontros com a equipe... 

- Ah! E tive também formação também com a equipe. De matemática... tive, que foi muito 

bom.  

- No ano passado foram oferecidas algumas formações: comunicação e linguagem... 

- E fiz também pra Comunicação Alternativa, mas também estava na escola no especial, e foi 

mais de um mês. 

- Esta que teve ano passado, que foi oferecida você não fez? 

- Não, eu perdi. Eu não consegui fazer a inscrição. Ah, da C. TO eu fiz. 

- Pensando nas formações que vocês fez, depois que ingressou na sala de recursos. Então teve 

o PROFA, teve a formação em TGD com a A.B, da C. era ...Comunicação Alternativa? 

-Era, mas também teve uma parte de linguagem... 

-Com a A. M., 

- Isso, isso, as duas trabalharam juntas .  



- E como é que você avalia essas formações em função do seu trabalho, né? O que contribui, o 

que não contribui... como é que você avalia cada uma delas? 

- Olha Edison, eu to assim, eu questiono muito, sabe? Agora, ultimamente, porque assim, o 

curso que a A.B. deu é muita teoria, e teoria a nós temos, a gente vem com essa bagagem 

desde a nossa especialização, entendeu? Então é assim, eu esperava muito mais do curso, 

porque pra mim é mais a prática. Como se trabalhar? Como que você vai oferecer? Entendeu? 

Pensava que era nessa linha de trabalho. E também com a C TO, também. Certo? Pensávamos 

que fosse dessa forma. Apesar de que a C. ela tem uma vivência maior com as nossas 

crianças, então assim, a linguagem dela é mais próxima a nós. Então assim, a gente conseguiu 

captar muita coisa com a C. TO, mas se perdeu... se perde, não só, todas essas formações que 

eu tive, tirando o PROFA. Porque é assim, demora muito, fica muito em sabe... quinze dias, 

muito tempo entre um encontro e outro. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande, como 

eu to te falando, com a minha memória. A minha memória, ela é muito curta. Eu não posso, 

ta. Então é assim, pra mim fica muito longo, eu acho que é só isso só, que eu acho que... Na 

formação tem que ser melhorado, assim. Vai começar uma formação tem que ser toda 

semana. Então assim, ta previsto pra quatro encontros, nós vamos ter quatro encontros 

semanal, mas não assim quinzenal. É muito longo, então a gente se perde. Até começar de 

novo... E é assim, isso daí nós conversamos entre nós, e é isso daí, é muita teoria. A gente não 

quer teoria. 

- Essas duas formações foram muito teóricas... 

- Agora o PROFA não. O PROFA você já tem que fazer ao contrário. Você vai pra aula, você 

tem a teoria, você tem a informação e você tinha que aplicar e trazer de volta pra sala de aula. 

E era encontro semanal, entendeu? Assim, já é outra coisa, já é legal. Eu achei que o curso do 

PROFA foi ótimo, pena que não teve continuidade. Que eu queria fazer esse ano, né, a 

continuidade do PROFA e não teve... 

- Você fez um módulo inteiro? 

- Fiz, um módulo inteiro. Me formei, peguei a formação . 

- Você fala então de uma segunda parte que é a produção de texto?  

- Isso, de produção de texto. Era esse que eu gostaria mais, que já os meus alunos já estão 

nessa parte né, mais é produção de texto. Eu gostaria de me aprofundar nessa parte.  

- Que outras formações você acha que seriam importantes pro seu trabalho? 

- Dislexia. Porque aquilo que foi comentado... é porque eu tenho uma insegurança muito 

grande, em trabalhar com eles, então? Lembra dessa última no dia 04? Que nós nos 

encontramos, e tinha lá no tema lá, falando a respeito... qual que seria o público alvo? 

Lembra-se do público alvo? Eu queria colocar aquilo lá, dislexia, mas eu fiquei com medo de 

colocar, de levantar a minha mão. Então, eu gostei da F, né, daquela lourinha de cabelo 

curtinho? Eu gostei da F, porque ela falou assim: “porque essa turma foi lá, eles estão lá na 

escola”. E é verdade. Eu acho que eles são bons também, entendeu? Eu acho que seria legal, 



nós darmos apoio também, acho que seria, pra nós. Então, assim, eu gostaria muito. Eu 

gostaria de ter um conhecimento maior, que nem, eu fui chamada esse ano pela ABD, pra 

fazer um curso extensivo lá, de dislexia. E eu só não fiz, por causa do valor, era R$2.500,00. 

Eu não tinha esse dinheiro, porque se eu tivesse, eu tinha feito, eu tinha tirado do meu bolso. 

Aí eu liguei pra lá, e pedi pra que eu ficasse como ouvinte, porque eu tinha um aluno e pra 

mim ia ser bom. E ele contribuiu muito, pra que eu pudesse ajudar esse aluno. E eles falaram, 

não. Então assim, né, a rede, eu acho que dislexia... Ainda, nós temos ainda, por mais que eu 

fiz o curso de Comunicação Alternativa, mas é difícil, né. Comunicação Alternativa, eu acho 

que precisaria aprofundar mais. Acho que teria que ser prática, na prática mesmo. Ter tudo. 

- Os alunos que estão, precisam de Comunicação Alternativa? 

- É, pro ano que vem eu vou ter. Nossos alunos que agora estão chegando hoje, para o ano de 

2010, nós teremos que ter um conhecimento muito grande, eu acho. Que o professor agora da 

não mais, nós não podemos mais agora,fazer  assim : “Ah! Mas é muito difícil, entendeu?” , e 

deixar passar. Nós vamos ter que abraçar mesmo, entendeu?Aquilo que nós temos. E outra 

coisa que eu também acho nós deveríamos também ter um conhecimento, é sobre libras, sabe? 

Trabalhar um pouquinho, saber, ter o conhecimento de libras, também de braile. Pensando 

nesses alunos que serão atendidos por nós. Que poderão, entendeu? Então assim, elas talvez 

dêem pra nós, né, o suporte, eu não sei como é que vai ser. Aí o trabalho, elas vão estar 

ocupando também esse mesmo espaço, não sei. Mas assim, eu acho que nós, na condição de 

professores de sala de recursos, nós deveríamos ter essas formações. 

-Na sua avaliação, o que (não deu pra ouvir) de sala de recursos, de deficiência mental, que tá 

lá, no seu concurso público, né. Você acha que na sala de recursos, na verdade, vocês vão pra 

mais além dessa deficiência, por isso que seria legal de a gente acrescentar outras formações, 

pra vocês poderem responder às necessidades das crianças... 

- É porque assim, com a nossa política nacional que ta, eu acho que é isso, o professor, ele vai 

além, ele ta necessitando que nós, não sei, acho que essa é a minha interpretação que eu to 

fazendo da lei, entendeu? Que assim, eu estou fazendo. Então assim, cada dia, cada ano que ta 

passando, nós estamos apropriando mais que... a sala de recursos, ela tá tomando, ela tá tendo 

seu espaço, ela tá... assim, o professor, ele tá precisando ser muito bem qualificado, ele tem 

que tá muito bem, ter uma boa formação. Então assim, dentro dos nossos moldes nós viemos, 

né, assim da minha especialização, “Ah! Ele está à quem”, né. Porque antigamente era por 

causa, que era uma outra política, vivia uma outra necessidade. Agora tá surgindo outros, 

então eu acho que o professor, ele tem sim. 

-Você fala da mudança na proposta. 

- A sim, mudança da proposta. 

- O que mais...  

- É, eu acho que é isso, é além. Vejo um pouco mais, né, assim. Dentro da sala de recursos em 

São Bernardo, eu acho assim... eu estou assim,gostando, entendeu? Assim, da forma... nós já 

começamos a criar também, tem uma nova identidade, entendeu? Acho que isso já tá sendo já 



um grande passo pra nós. Acho que o meu maior sonho é ter a sala de recursos, junto com o 

especial, entendeu? Trabalhando juntos, que eu já to vendo um grande passo que a equipe, 

que é a parte da fono, já não estarão mais lá, já estarão já conosco no fundamental, até mesmo 

contribuir muito né, porque eles também tem o conhecimento muito grande com esses alunos, 

porque não é todos os professores que passaram pelo especial, né, pela escola especial. Então 

isso aí vai contribuir muito, isso daí. Então eu acho que já é um avanço muito grande, acho 

que tá caminhando. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


