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Dar ou não lição de casa? Como ela pode contribuir para o processo educativo? o que representa para o 
aluno? Que tipo de atividade é mais produtiva? Qual é o papel da família no acompanhamento dos deveres 
escolares de seus filhos?

ao se colocar em cheque um dos principais pilares da cultura 
escolar, os questionamentos ecoam nas vozes de pais, educado-
res e pesquisadores que, tanto no Brasil como no exterior, discu-
tem a validade das lições de casa. no enfrentamento do dilema 
entre dar ou não tarefas, é possível encontrar pesquisas realiza-
das em diferentes lugares e com diferentes alunos que reconhe-
cem o mérito ou a inutilidade das lições.

no rasto dos respectivos posicionamentos, criam-se medidas 
concretas que afetam a vida escolar, como é o caso de uma lei 
francesa que, desde 1956, proíbe os deveres de casa para crian-
ças entre seis e 11 anos, ou os movimentos de associações de 
pais em boicote à lição de casa. em contrapartida, assistimos à 
emergência de campanhas para envolver as famílias na escola, 
incluindo o apoio aos deveres, pois, para muitos educadores, po-
líticos e gestores, a quantidade de lição é uma prova evidente do 
esforço da instituição em qualificar o ensino e garantir a apren-
dizagem. Um esforço que, por sua vez, pode oscilar, de modo 
difuso e não consensual, entre a proposição das tarefas como re-
curso educativo visando à formação do estudante, ou como mero 
ativismo para o treinamento de habilidades específicas voltadas 
para as provas de avaliação institucional ou exames vestibulares.

a falta de consenso aparece também entre os pais, que, alter-
nativamente, pedem por mais lições ou reclamam do excesso de 
atividades, obrigando os educadores a ponderar sobre a neces-
sidade da lição e, ao mesmo tempo, explicar a inadequação do 
excesso de tarefas.

por tudo isso, uma análise justa e minimamente responsável 
sobre o tema não poderia ser feita à revelia da consideração dos 
diferentes argumentos, todos eles legítimos em alguma instân-
cia, mas cujo confronto pode balizar o melhor posicionamento 
dos educadores. 

a mais dura crítica feita a esse tipo de tarefa diz respei-
to à intensificação das desigualdades na escola, já que nem 
todas as famílias têm iguais condições de ajudar seus filhos. 
assim, seja pelas diferenças no capital cultural dos pais, seja 
pela pressuposição da presença da mãe (ou de qualquer ou-
tra pessoa) em casa, a expectativa de acompanhamento da 
família nas lições não parece justa em relação à realidade da 
classe trabalhadora.

ao lado disso, outros argumentos contrários à lição de 
casa reforçam as críticas feitas às escolas. Quando se conside-

ra a criança, muitos autores defendem o direito ao tempo livre, 
valorizando a necessidade da brincadeira ou condenando a pre-
cocidade das exigências acadêmicas. Quando se considera as 
relações familiares, questiona-se a descaracterização da con-
dição dos pais que, tendo de assumir provisoriamente o papel 
de professor, acabam vivendo situações de tensão, frustração e 
violência simbólica. Finalmente, quando o foco recai na escola, 
lamenta-se a incapacidade dela para gerenciar a aprendizagem 
no tempo previsto e no espaço institucional, a ponto de impor ati-
vidades e delegar responsabilidades. a consequência desse ver-
dadeiro “jogo de empurrar tarefas” não poderia ser outra senão o 
conflito, o distanciamento entre famílias e escola e o sentimento 
de culpa dos pais pelo fracasso dos filhos.

na defesa da lição de casa, os deveres aparecem como opor-
tunidades privilegiadas para a formação do estudante, isto é, para 
o desenvolvimento da autonomia e do senso de responsabilida-
de em face dos desafios de organizar informações; sistematizar 
conhecimentos; descobrir e lidar com dificuldades; desenvolver 
práticas de pesquisa; planejar o tempo da tarefa; disponibilizar-se 
para a aprendizagem; desenvolver a concentração; e criar hábitos 
de estudo ou de leitura.

ao lado do trabalho coletivo realizado na escola, a lição de 
casa, feita individualmente, pode representar uma importante ex-
periência de autoconhecimento e autoconfiança, capaz de forta-
lecer o vínculo com a escola e com o saber. isso porque o aluno 
pode, no seu ritmo e no seu tempo, se preparar para as atividades 
escolares, descobrir suas habilidades e limites ou trabalhar com 
aspectos específicos vinculados ao seu processo de aprendiza-
gem (dificuldades, interesses e habilidades). No enfrentamento das 
atividades propostas, ele pode buscar contribuições pessoais para 
o seu grupo de colegas, fortalecer seus procedimentos de elabora-
ção mental, descobrir estratégias e desenvolver mecanismos de 
aprender a aprender.

em síntese, os adeptos da lição de casa defendem seus méri-
tos para além da realização da atividade em si, já que o que está 
em pauta é a conquista de uma postura de longo prazo, prevendo 
a formação de hábitos, o desenvolvimento de habilidades pessoais 
e o gosto pela aprendizagem.

o quadro a seguir sintetiza os argumentos pró e contra a lição 
de casa, sugerindo, pelo contraponto de ideias, um possível em-
bate entre os defensores das diferentes posturas:

Lição de casa: sim ou não?
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Argumentos contra a lição de casa Argumentos a favor da lição de casa

A lição de casa não contribui significativamente para a aprendi-
zagem e para o desempenho escolar dos alunos.

A lição de casa contribui significativamente para a aprendiza-
gem e para o desempenho escolar dos alunos.

A lição de casa intensifica as desigualdades porque, principal-
mente entre as classes trabalhadoras, não se pode contar com 
a presença de pais em casa e, portanto, com um acompanha-
mento sistemático na elaboração das tarefas.

É importante criar oportunidades para que os pais acompanhem 
a vida escolar de seus filhos na medida do possível.

a formação do estudante tem de ser travada na escola. as tarefas feitas em casa podem contribuir de modo privilegiado 
para a formação do estudante.

a expectativa de contribuição dos pais afeta a dinâmica familiar, 
impondo novos papéis e responsabilidades, o que pode ser mo-
tivo de tensões, frustrações e violência simbólica.

Desde que sejam flexibilizadas as expectativas de participação 
dos pais, o que importa é a postura da família de apoiar a vida 
estudantil, muitas vezes apenas valorizando o estudo e criando 
condições formais para que a tarefa possa ser feita.

a lição de casa representa uma sobrecarga para as crianças que 
deveriam ter mais tempo para brincar. antecipar as responsabili-
dades e as exigências acadêmicas pode gerar nas crianças uma 
reação adversa à escola e ao saber.

a lição de casa não é necessariamente uma sobrecarga. Desde 
que seja bem dosada e planejada, ela pode fortalecer o vínculo 
com a escola. o estímulo à responsabilidade e à autonomia é 
sempre bem-vindo em qualquer faixa etária.

a obrigatoriedade de passar a lição de casa e a necessidade de 
conferir a tarefa realizada toma muito tempo da vida escolar e 
ainda gera tensões entre professores e alunos.

as lições podem favorecer o engajamento na escola porque os 
alunos têm oportunidade de se preparar para as atividades a se-
rem desenvolvidas em sala, ampliando os modos de participação.

a escola tem condições de criar atividades coletivas e individuais, 
conforme as necessidades das crianças e do grupo classe. a 
atividade individual feita em casa não representa um acréscimo 
em relação ao que pode ser feito na escola.

Complementando as atividades coletivas realizadas na escola, 
as tarefas feitas em casa favorecem o tempo individual e o aten-
dimento de aspectos específicos no processo de aprendizagem.

a escola deveria cumprir seus objetivos e garantir a aprendiza-
gem no tempo previsto para as atividades acadêmicas e no seu 
espaço de intervenção.

a tarefa de formação humana, incluindo posturas e hábitos, é 
tão complexa que deve ser vivida em diferentes instâncias da 
vida dos alunos.

a análise do embate sugerido no quadro e a certeza de que as 
críticas e os argumentos defensivos são perfeitamente cabíveis 
sustentam a emergência de um posicionamento de conciliação 
capaz de derrubar o falso dilema. De fato, não se trata de dar ou 
não a lição, mas de garantir o ajustamento dos deveres de casa 
em função do perfil dos alunos e de um sólido projeto educativo. 
o problema das lições não é a proposição da tarefa em si, mas 
justamente os equívocos relacionados à sua medida, natureza, 
planejamento e expectativa em relação ao desempenho dos 
alunos ou à ajuda que eles podem ter de suas famílias.

no que diz respeito à medida, importa dosar a quantidade de 
lições para não sobrecarregar o aluno. importa também ajustar o 
grau de dificuldade: a lição tem de ser fácil o suficiente para que 
possa ser feita, e difícil o bastante para representar um desafio e 
uma efetiva contribuição para o processo de aprendizagem.

De qualquer forma, parece complicado prever a quantidade 
de horas dedicadas à lição, tendo em vista os diferentes ritmos, 
graus de interesse e envolvimento dos alunos. Se motivada, uma 
criança pode ficar por muito tempo envolvida em uma determina-
da tarefa, pois está disposta a buscar formas de enriquecimento 
e ampliação do que foi proposto em sala de aula. Trata-se, nesse 
caso, de uma situação de interesse que merece ser valorizada, o 
que nos remete à consideração sobre a natureza das atividades. 
Afinal, por que as lições devem ser necessariamente enfadonhas 

e cansativas? Por que não pensar em tarefas desafiadoras, lúdi-
cas e envolventes? ainda que a escola não possa se confundir 
com um parque de diversões, em que tudo é prazer e divertimen-
to, o ideal seria situar a lição de casa em um contexto significa-
tivo, onde o aprender possa se associar ao gostar de aprender.

A lição enfadonha pode dar lugar a práticas significativas de 
construção do conhecimento, quando: uma criança se envolve 
na leitura de um livro, na ilustração de um texto, na coleção de 
adivinhas, na composição de trava-línguas, na criação de uma 
personagem, na construção de um jogo baseado em princípios 
matemáticos, na decifração de um enigma lógico ou na observa-
ção curiosa de experimentos científicos. Dessa forma, não esta-
mos ocupando o tempo do aluno, mas qualificando a sua ação 
no tempo. para tanto, a melhor lição é aquela que pode conciliar 
aprendizagem e envolvimento, motivação e significado, trabalho 
e conhecimento, desafio e possibilidade de realização.

Trazer esses princípios para o cotidiano escolar requer dos edu-
cadores um cuidadoso esforço de planejamento e organização. 
Tão importante quanto ensinar é cuidar do processo de aprendiza-
gem, ajustando-o ao perfil dos alunos, vinculando as atividades à 
sua realidade e aos seus interesses e aproveitando-se do espírito 
lúdico, do senso de curiosidade e da inquietação intelectual. A 
boa lição provoca o aluno e, por isso, escapa da lógica do “em-
panturramento intelectual” típica do ativismo escolar.
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Finalmente, importa flexibilizar as expectativas que se tem 
com relação à lição de casa, não só em função da heterogenei-
dade dos alunos (seus diferentes saberes, habilidades e graus de 
envolvimento), como também em respeito à condição sociocultu-
ral das famílias. nesse sentido, a ajuda dos pais merece ser vista 
como uma contribuição, e não como condição para o desenvol-
vimento da tarefa. a tão desejável participação dos pais na vida 
escolar de seus filhos merece ser agenciada pelos educadores, 
tendo em vista uma convivência respeitosa, transparente e pos-
sível em diferentes planos de contribuição. esperar que a família 
seja um arremedo precário e provisório do papel do professor no 
acompanhamento e correção das lições é reduzi-la, subestimar o 
seu potencial e desrespeitar a sua condição.

as necessidades de se ajustar a medida, a natureza, o pla-
nejamento e a expectativa das lições de casa integram-se em 
um cenário muito mais complexo, que é a necessidade de se re-

pensar a cultura escolar, melhorar o ensino e qualificar a educa-
ção. Afinal, não se pode pensar em uma transformação das lições 
de casa desvinculada de uma renovação do projeto pedagógico. 
nesse contexto, o dilema da lição de casa perde o sentido como 
uma reflexão fechada em si, presa ao que é conveniente aos pais 
ou aos professores. perde também o sentido como prática que se 
perpetua por conta da inércia da cultura escolar ou da pressão de 
um sistema cada vez mais competitivo.

Se o que queremos é o protagonismo dos estudantes e a sua 
corresponsabilidade no projeto de aprendizagem, se a nossa 
meta é o envolvimento dos alunos em atividades significativas e 
com potencial de criação, se o objetivo é a conquista da auto-
nomia, do senso de responsabilidade e do espírito crítico, talvez 
seja possível reconsiderar o mérito da lição de casa, entenden-
do-a como uma instância e um instrumento para a renovação 
das práticas educativas.
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