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A AGONIA DE TODO DIA 
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 Quem nunca viveu a agonia da resistência de crianças diante do dever de casa, que 

pegue um copo de água bem fresquinho e relaxe, pois de alguma maneira esbarrará com isso. 

Não é necessário que você tenha filhos, seja professor e/ou participe de uma comunidade 

escolar de qualquer maneira. Você ouvirá isso nas conversas acontecidas nos transportes 

públicos, no supermercado, do seu colega de trabalho, parado esperando o semáforo indicar 

que você pode passar, no setting analítico, lá estará ele, em pauta, o irritante e temido dever 

de casa. Por que tanta agonia quanto ao dever de casa? 

 Há muito tempo que se discute sobre a importância do dever de casa na rotina dos 

alunos
2
. É importante que seja esclarecido aos familiares, a toda e qualquer pessoa que 

acompanha a criança em sua vida escolar, que o dever de casa ajuda no desenvolvimento 

intelectual da mesma. Com a vida corrida, tudo o que a família quer quando chega a tão 

esperada sexta-feira, é saber que não haverá compromissos com tarefas escolares, mas a 

participação dos pais é fundamental. Algumas crianças se utilizam do recurso do dever de 

casa para terem a atenção de um adulto faltoso, seja lá qual for o motivo.  

Quando a escola consegue de maneira criativa convocar as crianças para o dever de 

casa, elas tendem a se sentirem mal, quando não conseguem retornar com a sua tarefa 

concluída. Pais e filhos precisam estar integrados no entendimento do quê a escola representa 

na vida deles. Dessa forma é fundamental que a escola promova uma comunicação efetiva 
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com sua comunidade para que trabalhem unidos e que a comunidade compreenda e aceite o 

convite. 

 Não é incomum que muitos pais não apresentem quaisquer condições de acompanhar 

seus filhos na realização das tarefas escolares, alguns por impaciência, ou por tomarem o 

lugar das crianças realizam as lições, outros gritam, batem, humilham essas crianças. Nessas 

situações, é importante que entre em cena outra pessoa, mesmo que por um curto período. 

Entretanto, faz-se necessário pensar muito a respeito dessa outra pessoa, porque às vezes, 

apesar de ter boa vontade, a pessoa não tem condições e acaba ensinando errado, o que piora 

consideravelmente a situação. 

 O momento dedicado ao dever de casa requer rotina, ambiente organizado, agradável, 

sem discussões, sem televisão ligada, sem celulares, tablets, ao lado dos adultos, bem como 

das crianças e a vontade de fazer bem feito. Crianças com fome, sono, amedrontadas não 

funcionam bem, inclusive na hora do dever de casa. Já ouvi vários relatos em que os pais 

descrevem a cena do dever de casa como uma verdadeira batalha, é sofrimento dos dois 

lados, então foi preciso que falássemos sobre tudo o que envolvia a situação. Acreditem, às 

vezes, pequenas mudanças já começam a modificar a hora desse encontro que por vezes 

parecia aterradora. 

 A criança que é assistida pela família, pela escola em sua vida educacional, tende a ter 

compromisso e acaba levando para a sua vida adulta. É claro, que falo de uma coerência no 

que tange à quantidade e qualidade dos objetivos escolares. Então estejamos disponíveis para 

o desafio de descobrir junto às crianças que dificuldades são para serem entendidas e 

superadas quando for o caso. 


