Pais e investigadores dividem-se quanto à importância dos TPC
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A maioria dos especialistas concorda que os TPC roubam
tempo à brincadeiras nas crianças mais novas

Maria João Lopes, 08.abr.2012

Em Portugal, pais, psicólogos e professores dividem-se: há os defensores dos trabalhos para casa (TPC) e há
quem não veja vantagens em obrigar as crianças a fazê-los.
Uns consideram-nos fundamentais para incutir hábitos de trabalho e autonomia no estudo, outros acham-nos
excessivos, contraproducentes e até potenciadores de desigualdades entre as crianças na medida em que umas
podem beneficiar da ajuda dos pais e outras não.
O debate reacendeu-se com o recente boicote de uma associação de pais franceses aos TPC. Alegam estes pais
que são cansativos e, se a criança já aprendeu a matéria na escola, então mais vale ler um livro em casa. Se não
aprendeu, não vai ser em casa que o vai fazer. Vai daí declararam uma greve de duas semanas aos deveres
para casa. Dias depois uma associação espanhola de pais subscreveu a posição. Os trabalhos para casa estão
proibidos em ambos os países para as crianças com idades compreendidas entre os seis e os 11 anos. Apesar
disso, os professores franceses e espanhóis continuam a insistir nessa prática.

Para o professor de Psicologia da Universidade do Minho e autor de livros sobre educação, Pedro Sales Rosário,
os TPC têm uma função instrutiva e de promoção de autonomia: "As aulas são importantes, ensinar é
importante, mas aprender é apropriarmo-nos dos conhecimentos. E essa apropriação é pessoal", sustenta,
notando que tal acontece no estudo e nos TPC. E estes são um "termómetro": "Quando um aluno se empenha
e não consegue fazer, leva as dúvidas para a aula. Existe um feedback do trabalho do aluno e do professor".
Pedro Santos, com uma filha de sete anos, questiona se ter os pais "à mão" não será "a pior das formas de
promover a autonomia". Em casa vê o que a Mafalda sabe ou não fazer e ajuda "com dúvidas simples". "Não
creio que caiba aos pais - não me cabe certamente a mim, que não tenho competências pedagógicas para tal substituir o papel da professora".
Cultura de trabalho
Pedro Sales Rosário concorda que "os pais não têm de ser professores": "Pode explicar-se coisas mínimas, mas
é melhor dizer-lhes para perguntar ao professor no dia seguinte do que dar-lhes a solução".
Importante é perceber "por que é que a criança não sabe fazer aqueles trabalhos de casa". "Não apanhou a
matéria? Esteve desatento? A pensar em quê? Por que é que não perguntou à professora? É tímido?"
Luís Marinho, coordenador do projecto "Estudar dá Futuro" - iniciativa da associação de pais do Externato de
Penafirme que se organizou para apoiar voluntariamente alunos no estudo -, não vê "drama" nos TPC. Pelo
contrário: "Se tiverem desde cedo uma cultura de esforço e de trabalho, mais preparados vão estar para
enfrentar a realidade".
Marinho considera que as desigualdades no nível cultural e económico das famílias não acabam com o fim dos
TPC e não vê razões para "embaraços". "O pai até pode nem saber ler nem escrever, mas sabe se o filho está
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no Facebook ou com um livro nas mãos. Há um sinal de disciplina que os pais têm de passar", defende este pai,
que tem uma filha no ensino básico e outra no 8.º ano.
Também a presidente da Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação, Maria
José Viseu, entende que os TPC "obrigam as crianças a organizarem-se".

Ritmo de vida
Há porém a questão do tempo que as famílias têm para dedicar a estas tarefas. Pedro Sales Rosário admite que
os pais chegam cansados a casa, mas insiste no esforço: "Também posso optar pela comida pré-feita, é mais
rápida, estou sem tempo para cozinhar, mas depois os miúdos engordam. Também nos TPC há uma dieta de
trabalho para que não tenham problemas depois".
Quem se revê na posição dos pais franceses é Eduardo Sá, professor universitário e psicólogo clínico
especializado em psicologia infantil e juvenil: "É um levantamento muito bonito". Em 2005, Eduardo Sá foi um
dos promotores do Sindicato das Crianças e uma das iniciativas foi precisamente uma greve aos TPC. Pretendiase alertar para a importância do tempo para brincar.
Eduardo Sá frisa que "mais escola não é obrigatoriamente melhor escola". "As crianças têm blocos de aulas de
90 minutos, muitas actividades extracurriculares. É penoso chegarem a casa e, entre o banho e o jantar,
fazerem TPC. Exaustos, não vão aprender, mas desenvolver um ódio de estimação à escola".
O presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais, Albino Almeida, também questiona: "Se na
sala de aula não conseguem consolidar os conhecimentos, se no estudo acompanhado não fazem os TPC, vão
fazer em casa?".
Apesar de não ter uma posição "fundamentalista", o coordenador do departamento de Psicologia Educacional
do Instituto Superior de Psicologia Aplicada, José Morgado, não simpatiza com os TPC. Sobretudo nas idades
mais baixas, "o bom trabalho na escola" devia dispensá-los: "É uma questão de saúde e qualidade de vida",
escreve no blogue Atenta Inquietude. Morgado distingue o Trabalho para Casa e o Trabalho em Casa: "O TPC é
trabalho da escola feito em casa, o trabalho em casa será o que as crianças podem fazer em casa que, não
sendo tarefas de natureza escolar, pode ser um bom contributo para as aprendizagens dos miúdos".
Manuel Pereira, da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, garante que os professores são incentivados a
não mandarem todos os TPC "em simultâneo" e a evitarem tarefas que os alunos "não consigam fazer sozinhos
e que possam potenciar as desigualdades".
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