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Meu objetivo com este artigo é refletir sobre um dos pontos da tão citada 

parceria entre família e escola, principalmente nos casos da inclusão escolar 

de alunos com dislexia: a confiança. E, para isto, quero comparar a postura de 

duas famílias frente à dificuldade apresentada pelos filhos com quadro de 

dislexia e às orientações sugeridas pela escola, para a melhoria do 

desempenho pedagógico dos dois alunos. 

Não há dúvida de que a inclusão de crianças com necessidades 

educacionais especiais, quaisquer que sejam, deu um grande salto positivo 

devido às leis que garantem o ingresso e permanência dos alunos nas 

instituições; os quadros de dislexia são respaldados por leis específicas que 

muito ajudaram o processo de inclusão escolar destas crianças. Porém, a meu 

ver, ainda falta qualidade de ensino e aprendizagem. E estamos exatamente 

neste ponto: as crianças com distúrbios, dificuldades, transtornos estão na 

escola, mas, sua aprendizagem ainda é falha e sem a qualidade necessária e 

possível.  

E um dos pontos cruciais para que este processo ensino-aprendizagem 

aconteça de forma assertiva é a adequada parceria família-escola.  

Muitas vezes, os pais não entendem que a escola não é  “clínica”  e 

confundem a atuação docente com a de outros profissionais. Coordenadora 

educacional e pedagógica, em algumas situações, solicitando a pais que 

procurassem um profissional clínico para atendimento de seu filho ou filha, 

recebia o seguinte questionamento: “você está me dizendo que não dá conta 
do caso?” Com muita tranquilidade, respondia: “Sim, estou! A escola não e 
clínica e seu filho (ou filha) precisa deste trabalho também! Damos conta do 
que é da ordem da escola”. Mas, sei que é muito difícil a escola ter a certeza e 

a tranquilidade para responder de forma tão clara e tão direta.  



Em casos específicos, no discurso dos pais, ainda surge a máxima: “a lei 

diz que a escola tem que dar conta do caso”; “e não vou gastar mais dinheiro 
além do que já pago para a escola!”. 

Claro que isto é uma interpretação errônea da lei e uma posição 

equivocada dos pais que, em nada, colabora para a autonomia de seu filho. 

Mas, como escrevi anteriormente, ainda é muito comum que os pais tenham 

esta reação e cobrem da escola a responsabilidade de lidar sozinha com estes 

casos.  

Pior, talvez, seja o posicionamento de determinadas Diretorias de Ensino 

e seus supervisores que, por desconhecimento ou comodismo, apoiam estes 

pais que, na verdade, não querem se responsabilizar pelo processo de 

aprendizagem de seus filhos e, por vezes, querem apenas que eles “passem 

de ano”. 

Não estou contemplando as situações nas quais não há recursos 

financeiros para sustentar os atendimentos clínicos; para estas, cabe a leitura 

de meu artigo anterior, sobre a necessidade de atendimento na rede pública de 

saúde para os casos de crianças, adolescentes e adultos com dislexia, neste 

mesmo site. 

Nos casos que serão apresentados, ambas as famílias tinham recursos 

financeiros para dar o suporte clínico necessário às crianças. 

E penso ser esta também, uma das funções deste artigo: sensibilizar 

pais para o fato de que os profissionais que atuam em consultório (atuação 

clínica), seja psicopedagogo, fonoaudiólogo, psicólogo etc, podem desenvolver 

um trabalho mais específico com a criança disléxica e que este não é expertise 

da escola e dos professores, por melhor intencionados que estes sejam.  

Relatarei então, uma situação vivenciada por mim em uma escola 

particular. Dois alunos do sexto ano (Ensino Fundamental II), com diagnósticos 

semelhantes de dislexia, receberam, por parte da escola, o suporte pedagógico 

necessário para um bom desempenho acadêmico e seus pais foram orientados 

em como dar o apoio necessário para este processo. É importante destacar 

que os dois alunos tinham diagnóstico de dislexia moderada, realizado por 

equipe interdisciplinar especializada composta por fonoaudióloga, 

psicopedagoga e neurologista. Na trajetória escolar, até então, apresentavam 

características clássicas dos quadros de dislexia. 



Durante 18 meses, observei de forma mais criteriosa as posturas 

individuais dos dois alunos frente à aprendizagem; investiguei seus hábitos de 

estudo; bem como, tentei compreender as dinâmicas familiares estabelecidas, 

através da orientação aos seus pais. 

Os professores foram orientados no sentido da necessidade de 

adaptação de algumas atividades e utilização de recursos específicos para 

cada caso, na sala de aula e nas tarefas para casa. 

Minha primeira orientação aos pais dos dois alunos foi sobre a 

importância do apoio nas tarefas escolares e de cobrarem empenho por parte 

das crianças; e da necessidade de buscarem um atendimento clínico na área 

da Psicopedagogia. Expliquei que isto era muito importante para realizarmos 

uma inclusão efetiva destas crianças na escola; não só social, pois isto já 

acontecia, mas também com qualidade de aprendizagem e aquisição de 

autonomia.  

Em um dos casos, os pais estabeleceram, desde o início, uma boa 

parceria com a escola e acataram o sugerido; logo, o aluno estava em 

acompanhamento psicopedagógico e realizava as atividades que lhe eram 

destinadas em sala de aula, com apoio dos professores e, em casa, com apoio 

dos pais.  

No outro caso, a postura assumida pelos pais foi oposta; colocaram em 

questionamento a necessidade de atendimento psicopedagógico, “exigiram” 

avaliações escolares exclusivamente orais para o filho e a suspensão das 

tarefas para casa, alegando que ele não tinha condições de realizá-las. Por 

mais que me empenhasse, não consegui convencê-los de que esta atitude em 

nada ajudaria o filho. Pelo contrário, a falta de atendimento especializado 

dificultaria o desenvolvimento de recursos emocionais e cognitivos na criança, 

importantes para enfrentar de forma positiva a situação; e a simples facilitação 

das avaliações e tarefas poderia resultar em uma desresponsabilização da 

criança pelo seu processo de aprendizagem. 

O resultado foi o esperado. No primeiro caso, o aluno, recebendo o 

apoio necessário da escola, pais e clínica, apresentou uma excelente evolução 

pedagógica. Ao final de 18 meses, víamos uma criança com autonomia, 

consciente de sua capacidade e apropriada de seu conhecimento. As 

adaptações em tarefas e avaliações foram ficando cada vez mais 



desnecessárias, pois ela desenvolveu ferramentas próprias para enfrentar e 

superar suas dificuldades.   

No segundo caso, os resultados não foram satisfatórios, pois o 

desempenho escolar do aluno estava longe do adequado e seu 

desenvolvimento em nada refletia suas possibilidades, pois havia “lacunas” no 

que estava sendo oferecido a ele.  

Não estou, de forma alguma, fazendo uma apologia ao atendimento 

psicopedagógico. Mas estou, sim, dizendo que o atendimento clínico é, na 

maioria dos casos de dislexia, necessário; seja na área da Psicopedagogia, da 

Fonoaudiologia ou da Psicologia. E os pais precisam aceitar isto e cooperar 

com o trabalho desenvolvido pela escola. 

Estamos falando de confiança! Os pais, ao colocarem seus filhos em 

uma escola, devem confiar no trabalho realizado. Ela deve ter profissionais 

especializados para poder orientar os pais nos casos de filhos que apresentem 

dislexia e contribuir para o melhor desenvolvimento do aluno disléxico. 

Opiniões, dúvidas e críticas são bem aceitas e devem ser discutidas 

sempre, claro! Mas, posturas de enfrentamento e não colaboração de pais em 

relação à escola só trazem malefícios ao próprio aluno, no caso, seu filho.  

Escola e família não podem ser inimigos que disputam forças. Pelo contrário, 

devem ser colaboradores para um objetivo comum: o bom desenvolvimento e 

desempenho, emocionais, cognitivos e pedagógicos, do aluno disléxico. 

 

  

  


