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QUE ESTUDOS RECENTES CONCLUIRAM 0 QUE MUITOS 
PAIS SENTEM: DE FORMA REPETITIVA E DIARIA, ERGUEM -
UMA BARREIRA ENTRE A CASA E A ESCOLA E NAO 

1
1 

PROMOVEM 0 GOSTO PELA APRENDIZAGEM 
I ?t!:D TERESA CAMPOS 
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Pioneiros 
A Escola Basica 12 ciclo 
Quinta dos Lombos, 
do Agrupamento de 
Escolas de Carcavelos, 
acabou este a no com 
os trabalhos de casa 
como os conhecemos. 
"Niio trazia beneflcios", 
sustenta o diretor, 
Adelino Calado. Em vez 
disso, os alunos tem 
um caderno de trabalho 
aut6nomo: como sao 
eles que escolhem o 
que fazem, isso tambem 
os responsabiliza pela 
aprendizagem 

nuamos a marcar TPC, em outras nao. 0 objetivo 
era averiguar, dentro do agrupamento, se havia 
diferenc;:as entre umas e outras. Verificamos que 
nao." Alem disso, assim nao existem mal-enten
didos: "Sobretudo no lQ ciclo estao muito asso
ciados a castigos. Levam capias ou contas para 
fazer porque nao se portaram bern, porque nao 
estiveram com atenc;:ao ... " 

Ao retirar a carga negativa, foi possfvel, con
tinua Adelino Calado, passar a promover outro 
tipo de trabalho em casa, esse sim considerado 
fundamental para a consolidac;:ao de conheci
mentos. Desde setembro que os meninos sao 
convidados a descobrir o mundo a sua volta e a 
forma como se relaciona com o que aprendem na 
aula. "Em vez de irem fazer contas de somar, po
dem ficar encarregues de contar os legumes que 
sao usados para fazer sopa", exemplifica. 

"Alem disso, promovemos tambem aquila que 
chamamos de trabalho aut6nomo." Ao entrarmos 
na sala de 4Q ano da professora Carla Carvalho, 
na EBl da Quinta dos Lorvbos, que pertence ao 
mesmo agrupamento de Carcavelos, compreen
demos logo de que fala o diretor: os alunos estao 
todos de caderno aberto, a mostrar a professora 
aquila que fizeram fora da escola. Ao seu gosto, 
ao seu ritmo, consoante aquila que achavam que ; 
tinham mais dificuldade e precisavam de treinar~ 
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Ou simplesmente porque lhes apeteceu. A vista, 
nesse caderno do Tempo de Estudo Aut6nomo, 
ha desenhos, contas, textos livres, poemas, cola
gens ... "Sao eles que decidem o que querem fazer. 
Assim sabemos que incentivamos a autonomia e 
a responsabilidade." 

REPETITIVOS E INUTEIS 
E, ainda, uma especie de excec;ao que confirma 
a regra - mas nem por isso os especialistas em 
crianc;as e educac;ao se conformam com o esta
do das coisas. Ha anos que ouvimos o psic6logo 
Eduardo Sa falar da falta que faz urn sindicato 
das crianc;as - e uma das primeiras iniciativas era 
exatamente a greve aos TPC, por considerar que 
os mais novas ja trabalham de mais, nas horas que 
passam na escola. Maria Jose Araujo, investigado
ra do Centro de Investigac;ao e Intervenc;ao Edu
cativas da Universidade do Porto, diz mesmo, na 
sua tese sabre o assunto, que alem de excessivos, 
sao repetitivos e inliteis. "As crianc;as aprendem 
muito mais quando estao a brincar", defende. 

Mario Cordeiro, urn dos mais prestigiados 
pediatras portugueses, esta do mesmo !ado. Tra
balhos de casa diarios , nem pensar: "Queixa
mo-nos que a familia se reline pouco e depois 
vemos o trabalho e a escola a invadirem a inti
midade e a privacidade das crianc;as." Daf que 
a sua recomendac;ao seja simples: se nao esta a 
ser facil gerir a carga diaria de TPC, pura e sim-
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Da teorla ill pr6tlca 
Na casa de Nelia Pereira, 
dar apoio aos trabalhos 
de casa dos tres filhos 
pode significar passar 
a ferro, enquanto faz 
perguntas ao mais velho, 
Ricardo, e dita palavras 
para 0 ditado a do meio, 
Mafalda. Outro caso 
curioso ocorreu nas 
ferias da Pascoa: o mais 
novo, Tiago, ainda no 
12 ano, tinha tres Livros 
para ler. "Ainda andamos 
a volta deles ... " 

plesmente assumam-se como pais e encarrega
dos de educac;ao e escrevam na caderneta que a 
Maria ou 0 Mane! nao fizeram OS TPC porque 
eles, pais, consideraram que as filhos nao es
tavam em condic;oes. "Valera a pena, pela noite 
dentro, as crianc;as estarem a ser torturadas, com 
as pais aos gritos e acabarem por ser eles, pais, a 
fazerem os trabalhos, criando-se urn clima fa
miliar horrfvel, desgastante para todos, antes da 
hora de dormir, para ainda por cima ser duvido
so que os professores as vejam ... ?" E para sosse
gar as pais mais cumpridores, insiste: "Desen
gane-se quem pensa que as seus 'cavalinhos de 
corrida' chegarao a meta mais depressa a custa 
de TPC ... Pelo contrario!" 

0 mais recente estudo da OCDE nao s6 com
prova isto como acrescenta mais urn dado: as 
TPC acentuam a desigualdade social. 0 que se 
verifica e que alunos provenientes de meios me
nos favorecidos nao tern, muitas vezes, condi
c;oes adequadas em casa para urn estudo calma 
e tranquilo nem recebem grande apoio dos pais 
nessa tarefa. 

Alem disso, as nlimeros podem ser enganado
res: "Ficamos ainda a saber que as nossos alunos 
mais velhos tern, em media, menos uma hora de 
TPC diarios do que os seus colegas da OCDE, 
mas as mais novas nao", revela Jose Morgado, 
professor de Psicologia da Educac;ao no Instituto 
Superior de Psicologia Aplicada, a sublinhar que 
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nao ba qualquer associac;ao estatistica entre re
sultados escolares e trabalhos de casa. 

"Quem defende OS TPC e uma populac;ao que 
foi escolarizada dessa forma e associa uma coisa 
a outra. Pensam que por ir ao medico, este tern de 
!he receitar amilises", acrescenta. "Depois espan
tam-se que osjovens gostem cada vez menos da 
escola", prossegue, aludindo as conclus6es nesse 
sentido de urn estudo recente da Organizac;ao 
Mundial de Satide sobre a adolescencia. Para Jose 
Morgado, falta aos pais portugueses serem urn 
pouco mais franceses. Em 2012, estes promove
ram duas semanas de boicote aos trabalhos de 
casa dos filhos, tal era a dimensao dos mesmos. 
"E veja-se a Finhlndia ... ", acrescenta, lembrando 
o pais-modelo em Educac;ao, que ha muito 
abandonou os TPC como pratica educativa. 

PARA LA DOS LIMITES 
Ha mais quem comece a questionar se o 
modelo atual faz sentido. Oic;a-se Jorge Ascen
sao, da Confederac;ao das Associac;oes de Pais: 
"Os professores devem avaliar o que faz sentido 
e se os trabalhos devem ser iguais para todos os 
alunos. Se calhar, uns deviam ser para sistemati
zar a aprendizagem e outros para saber aplicar o 
que aprenderam." 

Segundo o representante dos encarregados 
de educac;ao, os professores devem pensar no 

. 
"Valera 

a pen a as 
cnancas serem 

torturadas, . 
com os pa1s 
aos g ritos, e 

acabarem por 
ser eles a fazer 
os trabalhos?" 

Mario Cordeiro, 
pediatra 

Miudos com dias que sao jornadas de trabalho 

que pretendem quando marcam TPC: "0 pior 
e quando servem de castigo, quando se diz as 
crianc;as 'portaste-te mal, agora tens estas contas 
ou c6pias para fazer' .. . " 0 melhor mesmo, acaba 
por assumir, era que o trabalho fosse todo feito 
na escola. "A verdade e que isso nao acontece 
porque algo vai mal." 

Essa e tambem a opiniao de Rui Maia, 39 anos, 
engenheiro informatica e presidente da Asso
ciac;ao de Pais da Escola Basica de 1 Q Cicio Leao 
de Arroios, em Lisboa, ha dois anos. Pai de Lua, 
menina de 9 anos, aluna do 4Q ano, ha tempo que 
se insurge contra a pratica como a conhecemos: 
"Na maior parte dos casos, sao uma extensao do 
que fazem da escola e acabam por se tornar uma 
barreira. Tanto para os alunos como para os pais. 
Se seria possivel encontrar outro modelo, penso 
que sim. Claro que era preciso pensarmos que 
escola queremos para os nossos filhos .. . " 

Com horarios muito complicados, aquilo que 
os pais menos querem quando chegam a casa, 
insiste Rui Maia, e que OS filhos tenham deve
res da escola. "Primeiro, porque muitas vezes 
sao eles que OS vao fazer. Segundo, porque vao 
chatear-se com os filhos, porque estes tambem 
estao cansados e nao querem estudar mais. 0 que 
acontece? Entre tomar banho, fazer trabalhos , 
jantar, estar com a familia e deitar cedo ... alguma 
coisa fica pelo caminho." 

Ha cada vez mais gente a falar na necessidade de os alunos fazerem o trabalho da escola na 
escola- eo modelo da Finlandia, por exemplo- mas levar TPC ainda e a pratica dominante ql1 .-
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E se ha pais que OS defendem e porque OS 

usam como forma ile saberem o que os filhos 
fazem e de fiscalizar o trabalho da escola, insiste. 
"Mas entao isso", vaticina, "tambem quer dizer 
que os pais estao arredados da vida escolar". 

CIMENTAR APRENDIZAGENS 
David Justina, professor universitario e ex-mi
nistro da Educac;:ao, diz que falta algum born sen
so nesta discussao. "E clara que quando se fazem 
as coisas bern feitas na escola, em casa ja nao 
devia ser preciso, era o ideal." 0 problema, acres
centa logo depois, e que "os ideais nao existem". 
0 melhor, sustenta, e desdramatizar a questao: 
"Porque o treino tambem e importante." 

Filinto Lima, diretor do Agrupamento de 
Escolas Dr. Costa Matos, de Vila Nova de Gaia, e 
presidente da Associac;:ao Nacional de Diretores 
de Agrupamentos e Escolas Publicas, assume que 
o tema e amiude discutido em sede de conselho 
pedagogico na escola - mas nao ha recomenda
c;:oes a nivel de todo o Pais, tal como tambem nao 
existem por parte do Ministerio da Educac;:ao, 
que confere totalliberdade aos professores nesta 
materia. 

"0 importante e que haja uma boa coorde
nac;:ao dos professores de cada turma para nao 
haver exageros", considera Filinto Lima. E passa 
a explicar: "Acredito que ajudam a cimentar as 
aprendizagens, sobretudo entre os mais novos 
que tern menos autonomia e que precisam de ser 
orientados. E uma forma de os responsabilizar", 
acrescenta, apesar de tambem saber que nem 
sempre sao feitos por eles: "Quando sao OS pais 
que os fazem, ou os explicadores, entao temos 
urn problema." 

E essa crenc;:a que tambem move Celina 
Gonc;:alves, 36 anos, professora do 12 ano do Exter
nato Menino Jesus, em Coimbra, que esta no topo 
do ranking. "Temos por habito mandar trabalhos 
de casa", assume, reconhecendo que quase todos 
os pais concordam com a pratica, ate porque a 
escola tern sala de estudo e os meninos fazem-nos 
antes de ir para casa. "Ou entao enquanto os pais 
preparam o jantar", continua, considerando que 
neste momenta podem faze-los sem perturbar a 
vida das familias . "E uma maneira de lhes pedir 
para refletirem sobre o que aprenderam e en
contrarem forma de resolver. E, quando o conse
guem, vern [para a escola] muito mais confiantes", 
defende tambem Celina Gonc;:alves. 

Claro que quando se tern tres filhos em idade 
escolar, e com idades muito diferentes, a teoria 
nao e tao facil como a pratica. "Uma vez, esta
va a passar a ferro , a ditar urn texto para uma 
e a fazer perguntas de Historia a outro ... ", conta 
Nelia Pereira, 43 anos, e mae do Ricardo, 14, alu
no do 92 ano, e tambem de Mafalda, 12, do 72 , e 
de Tiago, 7, do 12 ano. Como vivem no Laranjeiro, 
na Margem Sul, tanto para ela como para o pai 
das crianc;:as, Luis Rodrigues, 46 anos e analista 
de sistemas, a logistica de apoio aos filhos obriga 
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manifesto 
Rita Alves, professora 
e elemento da direr<ao 
na Escola Superior de 
Educa~tao Jean Piaget, 

em Almada, assume que 
o tema lhe e caro: "Ha 
vinte a nos que ensino 

professores a proporem 
outras atividades 

em casa que nao os 
classicos TPC e eis que 
a minha filha chegou ao 

12 ano e passou a ser 
massacrada diariamente 

com exercicios iguais 
aos que faz na sala de 
aula." Desse momento 
ao ato de escrever um 

Manifesto Anti-Trabalhos 
Para Casa foi um passo. 

"Os pais acham que e 
bom por defeito da sua 
formar<ao e fazem dos 

TPC um elo a escola. Mas 
M tantas coisas que as 
crian,.as podiam fazer 

em casa e que ajudam a 
construir conhecimento, 

curiosidade e vontade 
de aprender." E da 

exemplos: "Os meninos 
do 12 ciclo podem ler 
as placas das ruas a 

caminho de casa, fazer 
recortes dos panfletos 

de publicidade a 
procura de elementos 
relacionados com o 

que estao a aprender, 
podem contar as batatas 

a colocar na sopa, os 
frascos que existem na 
banheira ou os ovos que 

estao no frigorftico ... " 
Divertidas, as sugestoes 

de Rita Alves nao tem 
tim: "Podem fotografar a 
fauna e a flora, construir 
herbarios, registar onde 
nasce e se poe o Sol..." 

a que cheguem a casa e confiram com eles o que 
ainda ha a fazer. "Sei que o Ricardo, o mais velho, 
concentra-se durante uns 40 minutos, mais do 
que isso ja nao exijo. A Mafalda precisa primei
ro de brincar urn bocadinho e so depois e que 
tern cabec;:a para voltar a olhar para os livros. Ja o 
Tiago, born .. . esta no primeiro ano e so nas ferias 
da Pascoa trouxe tres livros para ler. Claro que 
ainda andamos de volta ddes ... " Depois; como 
os pais tambem trabalham os dois em Lisboa, 
as 7h45 ja os filhos estao no Colegio Campo das 
Flores, que e ali perto. E muitas vezes so regres
sam a casa pelas 18h30. "A essa horaja nao obrigo 
ninguem a fazer TPC. Tern de haver limites entre 
a escola e a vida deles." 

ESCOLA: MENOS E MAIS 
"Os pais zangam-se porque ha muitos trabalhos 
mas tambem ha os que se zangam quando nao 
ha, porque assim mantem-nos ocupados", apon
ta Antonio Ponces de Carvalho, presidente da 
Associac;:ao de Jardins-Escola Joao de Deus. "Os 
miudos hoje nao sabem estar sem fazer nada, nao 
sabem inventar as suas brincadeiras", lamenta, 
considerando que a pergunta sobre os TPC nao 
deve ser 'Sim ou Nao?'. "Temos sempre de ver 
quanta tempo as crianc;:as estao na escola", diz, 
alertando que tambem e preciso dar-lhes espac;:o 
para aprenderem a gerir o ocio. "Se saem tarde, e 
criminoso!" Assim, alija se determinou que so ha 
TPC a partir do 32 ano, mas nunca para repetir 
o que se fez na aula. "Podemos pedir para traze
rem receitas, se forem fazer urn trabalho sobre 
alimentac;:ao." 

E mais urn exemplo a ir ao encontro da logica 
de que as crianc;:as precisam e de melhor escola e 
nao de mais escola. "A aprendizagem melhor e a 
que vern do interesse profunda da crianc;:a, mas 
para isso e preciso pensar e para pensar e preciso 
ter tempo", defende Cristina Martins Halpern, 
medica neuropediatra, no Centro de Desenvol
vimento da Crianc;:a Torrado da Silva, do Hos
pital Garcia de Orta. "0 que esta a acontecer e 
que este trabalho de memorizar tira-lhes tempo 
para pensar, para brincar. As crianc;:as tern de ter 
tempo ate para ficarem tristes, como dizia Joao 
dos Santos (psicopedagogo). E agoraja todos sa
bemos que a tristeza e muito importante: vimos 
em Divertidamente (filme da Disney, no original, 
Inside Out) que e a Tristeza que resolve a trama." 

A medica deixa entao a questao no ar, pro
vocadora: "Para que insistirmos nesta excessiva 
cultura da nota, tao arredada da ciencia do de
senvolvimento infantil? 0 que fica semeado nos 
primeiros anos de escolaridade e o que se reflete 
mais tarde: o menino que aprende a gostar da 
escola desde cedo vai ter sempre melhores re
sultados. Os TPC como os conhecemos servem 
apenas para treinar a memoria. 0 que devemos 
questionar e se e mesmo esse tipo de conheci
mento que queremos para as nossas crianc;:as." IIJ 
tcampos@visao.impresa.pt 


