
Lembro-me de haver entrevistado, em 2003, para esta mesma
publicação, o padre Jesus Santiago Moura. Ele tinha 91 anos.
Professor e pesquisador aposentado, havia recusado convites
para lecionar em universidades americanas, onde receberia sa-

lários muito maiores. Padre Jesus é também autor de 250 publicações.
Na verdade, jamais quis se aposentar. Teve de fazê-lo em função de
uma lei burra e míope que obriga medíocres e talentosos a retirar-se,
independentemente do que produzem. País rico é assim: dispensa ta-
lentos! Você acha que o professor desistiu? Negociou com a universida-
de e conseguiu autorização para continuar suas pesquisas, bancando
as despesas de seu próprio bolso. Ou seja, pagou para trabalhar.

Michel Onfray é um professor francês que fundou uma escola
aberta, livre e gratuita denominada Universidade Popular. Michel é
instigante, criativo e inconformado. Filósofo dos bons. Largou a car-
reira de magistério para fazer o que gosta e acredita. Não recebe na-
da por isso. Entre outros afazeres (a instituição já é um sucesso), o
professor Onfray encontrou tempo para lançar o livro "Antimanuel de
Philosophie", ainda não publicado por aqui. Com perguntas instigan-
tes, ele apresenta alguns dos principais temas da filosofia: a natureza,
a arte, a técnica, a liberdade, o direito, a história, a consciência, a razão
e a verdade. Michel, de certa forma, paga para trabalhar.

Agora, a melhor de todas. Retirei o texto abaixo de uma publicação
de negócios da qual não me lembro. "Imagine o seguinte cenário. Ele
vai durar um ano e se repetirá todos os anos. Dele participam pessoas
de todas as classes sociais, culturais e financeiras. Nessa última catego-
ria a coisa é ainda mais impressionante, porque todos compram de seu
próprio bolso as ferramentas de trabalho. Para muitos, essas ferramen-
tas custam até três meses de salário! Pagam seu deslocamento (duas ve-
zes por semana). Ninguém é remunerado. Pois é, viva o Carnaval! Nossa
maior festa popular.

Proponha um projeto dessa magnitude ao mais competente dos
executivos. Ele dirá que você está delirando. Como explicar o suces-
so do Carnaval a partir de recursos tão escassos, mão-de-obra da mais
baixa escolaridade, em locais de altíssimo risco? Aliás, ninguém é su-
pervisionado. Não precisa. Todo mundo sabe o que faz e é responsável
pela sua parte".

Você já viu alguém ser genial, brilhante, fazendo o que não gos-
ta? Pele era encantado por futebol, Senna por velocidade, Einstein por
Física. Qual a explicação para o sucesso deles? Simples, sempre fizeram
o que gostavam e, por consequência, foram altamente motivados. Não
há como inverter esse princípio.



E la tem vários nomes: "lição" em
São Paulo, "dever" no Rio de
Janeiro, "tema" no Rio Grande
do Sul. Mas, em todos esses lu-

gares, ela tem algo em comum: o im-
portante papel na formação do aluno.
Encarada por muitos como a "inimiga
íntima" carregada dentro da mochila,
a lição de casa serve como fonte de pes-
quisa, instiga o estudante a se interes-
sar pelo assunto e o faz compartilhar
o conhecimento com a família. No en-
tanto, uma questão polémica é a quan-
tidade de tarefas que os alunos devem
levar para a casa. Há quem defenda a
ideia de que lições são necessárias, en-
quanto outros acreditam que a criança
já passa muitas horas ria escola e pre-
cisa de tempo livre para brincar e des-
cansar. Mas, o fato é que as crianças
brasileiras são as que mais tempo pas-
sam diante da TV no mundo, seguidas
das norte-americanas.

É o que mostra uma pesquisa da or-
ganização não-governamental Eurodata
TV Worldwide, divulgada na França, em
2005. O estudo centrou-se em nove pa-
íses: Brasil, Estados Unidos, Indonésia,
Itália, África do Sul, Espanha, Reino
Unido, França e Alemanha. Segundo
a pesquisa, a televisão continua sen-
do a principal fonte de diversão, mas o
tempo passado em frente à telinha va-
ria bastante de um país para outro. Uma
criança brasileira, por exemplo, perma-
nece 3 horas e 31 minutos por dia diante
da TV. Uma americana chega a 3 horas
e 16 minutos. Na Alemanha, esse índice
não supera uma hora e meia, apesar de
95% dos lares terem acesso à TV a cabo e
a uma ampla oferta de canais gratuitos.
Com base em dados como estes, muitos
especialistas em educação concluem que
há tempo de sobra para os alunos estu-
darem tanrbém em casa.

"O dever de casa é também um ter-
mómetro da relação que o estudante tem
com a escola, pois permite a ele perce-
ber se está sintonizado com as regras
da instituição e a forma de aprender",
diz Denise Trento Souza, professora da
Faculdade de Educação da Universidade
de São Paulo (USP). Não há consen-
so entre os especialistas se é bom ou



ruim passar deveres de casa todos os
dias, mas é certo que as tarefas não
devem ocupar tempo demais. "É pre-
ciso dosar o tempo para estudar, pa-
ra brincar e para descansar, principal-
mente nos finais de semana", avalia.
A psicopedagoga Eva Julia de Almedia
Salles concorda: "a lição de casa dá ao
aluno mais segurança para compreen-
der o que ele estuda. Quando chega à
sua casa, ele pode rever o que aprendeu
com o professor e se preparar para as
aulas do dia seguinte. Isso ajuda emo-
cionalmente a criança. Entretanto, os
pais devem estar atentos quando os fi-
lhos não conseguem resolver a tarefa
sozinhos", ressalta.

Eva comenta que a tarefa de ca-
sa permite ao estudante desenvol-
ver autonomia de pensamento e ação.
"Quem já viu alguém que aprendeu a
jogar futebol ouvindo somente as ins-
truções do técnico? O mesmo vale para
o aluno. Ele precisar ouvir o professor
na sala de aula e aprimorar esse co-
nhecimento adquirido com a lição de
casa." Para ela, os pais devem estabele-
cer os horários para fazer os exercícios
passados na escola e não permitir que
o filho os faça na frente da TV.

TAREFA CHATA
Mas nem sempre isso é uma tarefa fá-
cil. Todas as vezes que tem lição pa-
ra fazer, o aluno Matheus Alexandre
Siebra, 14 anos, resmunga. "Quando
ele chega em casa, só quer ficar na in-
ternet e no video game", diz a mãe,
Aparecida Siebra. Matheus foi reprova-
do duas vezes na 6a série, que cursa pelo
terceiro ano consecutivo. "Antes, ele es-
tudava em uma escola estadual que era
bem fraca e nunca reprovou. Depois que
o mudei para uma municipal, que é bem
mais forte, ele não conseguiu ainda sair
da 6a série. O método de ensino é bas-

tante diferente e as notas para passar de
ano são mais altas. Ele ficou com médias
6, 6,5 e 5,5 em várias matérias. Se fos-
se na estadual, teria passado facilmente.
Mas, conversando com uma professora
da escola, fui orientada a não me preo-
cupar, porque se ele passasse de ano, se-
ria bombardeado de novidades na 7a e na
8a séries e chegaria muito fraco ao cole-
gial, onde deveria chegar bem mais pre-
parado", diz Aparecida. Matheus fica,
em média, três horas por dia na frente
da TV e mais uma ou duas na internet,
além de passar várias horas conversan-
do no comunicador instantâneo MSN.
"Acho que se ele tivesse mais lições de
casa para fazer, não teria ficado tão fra-
co nos estudos. Nas reuniões, os profes-
sores dizem que dão trabalhos e lições,
mas vejo ele trazer pouca coisa para ca-
sa", conta a mãe.

Não é de hoje que a lição de ca-
sa tem causado preocupação e descon-
forto para professores, pais e alunos.
Para educadores, é um trabalho diário
planejar e preparar tarefas adequadas
e pertinentes aos conteúdos tratados
em sala de aula, que possam ser reali-
zadas pelo aluno sem auxílio. Depois,
ele ainda precisa corrigir as lições, fa-
zer anotações, revisões e destacar difi-
culdades dos alunos em um ou outro
ponto. "Há alunos que não conseguem
dar conta dos exercícios ou não enten-
dem a lição e ficam ansiosos, o que po-
de prejudicar o aprendizado. Por isso,
defendo que a tarefa deve ser a mais
motivadora possível, a fim de ensinar
e também não incomodar muito o alu-
no", diz Eva.

Para os alunos, a tarefa de ca-
sa é cansativa e pode tomar o tempo
de outras atividades mais interessan-
tes. Para os pais, muitas vezes, ela não
tem a qualidade desejada, seja porque



é fácil demais, sem desafios ao aluno,
ou porque a criança não consegue fa-
zê-la sozinha, necessitando de ajuda, o
que nem sempre é possível pela falta
de tempo ou mesmo pela dificuldade
dos pais em compreender as novas me-
todologias de ensino, diferentes do seu
tempo de escola. É o que pensa a ban-
cária Márcia Regina Segura, 43 anos,
mãe de Diego Segura, de 11 anos, e
Giulia Segura, de 6. "Os dois estuda-
vam na mesma escola até o ano passa-
do. Mas quando Diego estava no pré,
percebi que ele tinha muito mais li-
ções do que a Giulia, que terminou em
2007. Ele tinha tarefas todos os dias,
coisa que hoje ela não tem. Fui ques-
tionar isso na escola e me disseram
que houve mudanças na metodologia
de ensino. Até percebo que a Giulia é
mais criativa porque ela teve muitos
trabalhos práticos na escola em vez
de ganhar lições de casa. Mas, hoje, o
Diego aprende as coisas muito mais ra-
pidamente", diz Márcia.

Ela é a favor de mais tarefas de ca-
sa. "Na escola, o Diego tem apenas
40 minutos de aula de cada maté-
ria. É muito superficial e não acredi-
to que dê para gravar tudo. Quando
eles chegam da escola, ficam umas
três horas assistindo televisão, com in-
tervalos para brincar. Acho que uma
meia hora a mais de estudo seria mais
proveitosa", afirma Márcia. Quanto
à motivação para estudar, a bancária
acredita que as escolas têm apresenta-
do um bom método. "Nas aulas de ge-
ografia, por exemplo, o Diego tem ma-
quetes para fazer em casa, o que leva
até semanas. Percebo que ele fica bem
interessado em fazer aquilo e, depois,
orgulhoso de seu feito. Isso é impor-
tante, porque está estudando sem se
tornar algo muito cansativo e desmo-
tivante", diz.

COMO DELEGAR TAREFAS
Uma boa dica para passar lições é mis-
turar os interesses dos próprios estu-
dantes com os conteúdos curricula-
res da instituição. Além disso, outras
questões objetivas contam na hora
de garantir o sucesso da empreitada.
Crianças que não têm espaço físico em
casa para acomodar o material escolar
e se dedicar ao estudo certamente te-
rão dificuldades para cumprir a tarefa.
E há jovens que não têm tempo para
as atívidades porque precisam se dedi-
car a afazeres domésticos, como cuidar
da casa ou dos irmãos. Nesse caso, va-
le o bom senso do professor e um co-
nhecimento adequado das condições
de vida dos alunos. "Aconselho avaliar
o grau de desenvolvimento da classe e
aplicar tarefas de acordo com o ritmo
de aprendizagem e a condição familiar
de cada um. Isso não quer dizer que
é preciso delegar lições diferentes pa-
ra cada aluno, mas sim criar um meio
termo. Costumo fazer isso em minhas
aulas e dá muito certo", conta a pro-
fessora de ensino fundamental Leila
Montenegro.

Para a consultora pedagógica Liana
Lima, a lição também não deve ser
mecânica. "Ninguém aprende de for-
ma descontextualizada e repetitiva.
Conheci uma mãe que rasgava as pá-
ginas dos cadernos da filha assim que
ela terminava cada lição. Seu objetivo
era fazer a menina reescrever tudo, pa-
ra gravar o conteúdo na memória. Isso
é um absurdo. Causa nervosismo e de-
sestimula a criança. O gosto pelo estu-
do é adquirido quando o aluno experi-
menta o desejo de conhecer e o que isto
lhe traz de crescimento pessoal", con-
sidera. Neste sentido, o professor tem a
missão desafiadora que é despertar no
aluno o desejo pelo conhecimento do
mundo, do outro e de si próprio. O de-
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