
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 
 
 
O objetivo principal da educação é a aprendizagem e é a partir dela que se avalia o 
aluno, o professor e o sistema. Assim sendo, atualmente têm se organizado eventos 
educativos fixando sua atenção na aprendizagem, ou seja, no ponto de vista do aluno, 
percebemos então que este fato marca uma mudança radical na Pedagogia. O que 
importa é que os alunos aprendam não que os professores ensinem e aí nesta perspectiva 
o bom professor não é aquele que ensina muitas coisas, mas sim aquele que consegue 
que seus alunos aprendam efetivamente aquilo que ensina, e aí parece querer ascender 
uma luz já na metade do túnel, a fim de entendermos o papel do AEE (Atendimento 
Educacional Especializado). Quando digo ao professor da escola regular que não faço 
reforço e tento justificar que o meu papel é estimular o cognitivo, através de jogos, 
materiais concretos como: letras, numerais móveis e outros; é muito pouco e por outro 
lado este também é um papel da escola, estimular os alunos para que “pensem” 
proporcionando caminhos para que estes fiquem mais atentos quanto ao processo 
ensino-aprendizagem.  
 
Então, AEE faz o que? Estimula cognitivo?  Dá apoio?  Enfim... Acredito que estamos 
estudando, refletindo e pensando a cada dia a respeito do nosso trabalho, quebrando 
paradigmas e sempre abertos receptivas  mudanças. É interessante ressaltar que a 
maioria dos alunos que atendo, freqüentam do 3º ao 6º ano, portanto vários deles não 
escrevem, não lêem e tem medo de tentar com medo de errar... Percebem-se que tem 
escutado na escola somente as duas palavras: “Está errado”...Não são ouvidos, pois 
muitas vezes são lentos ao expressar-se ou apresentam algumas dificuldades na fala e as 
pessoas não tem tempo disponível para  parar e dar atenção e os anos vão passando e as 
chances do aprendizado vai ficando para trás. Parece ser aí o foco onde o AEE precisa 
atuar, resgatando este desejo em aprender, conversar, ouvir este aluno dizer que ele 
pode desenhar,  ler e escrever da sua maneira, valorizar o mínimo que produzir.  
 
Trabalhar a motivação para que descubram formas próprias de aprender não o que eu 
quero que aprenda, mas o que no momento esteja em condições de aprender.  Para tal 
nosso papel deve  continuar sendo,criar oportunidades que ajudem a desenvolver as 
capacidades já percebidas,  acreditar nas habilidades e capacidades de nossos alunos, 
incentivá-los para que desde cedo aprendam a tomar decisões e reconhecer essas 
aptidões e habilidades para que estas se transformem futuramente em competências.  
 
Na escola, aguçar o nosso “olhar” não somente no espaço físico de sala de aula, mas no 
entorno, isto é o dia a dia daquele aluno no espaço global do ambiente escolar: Quem 
trás o aluno, quanto tempo fica com a professora titular, a rotina do período que fica na 
escola, participação em recreio e eventos da escola, como é a participação da família 
etc. E a partir destes dados tanto o meu trabalho no AEE com este aluno e na Parceria 
com a escola poderá produzir efeitos mais satisfatórios. 
 
Nosso papel também se pode resumir... Não somos dono do saber, mas podemos fazê-lo 
germinar “naquele” que foi entregue em nossas mãos; iniciar com ele um diálogo, 
encaminhar, questionar, compreender, estimular, comunicar, enriquecer  e despertar 
para a realidade.   
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