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Resumo 
 
A Tarefa de Casa é uma atividade pedagógica proposta pelos professores para que os alunos 
realizem tais atividades em um horário determinado no contra turno e também um dispositivo 
curricular importante como complemento para consolidação da aprendizagem. A pesquisa foi 
realizada em uma escola pública que presta atendimento ao Ensino Fundamental em período 
integral que é localizada na região periférica de uma cidade do norte do Paraná. Os 
participantes da pesquisa foram professores de 4º e 5º ano do Ensino Fundamental. Nesse 
contexto, expõe-se a necessidade de se investigar qual a expectativa e a contribuição do 
professor do Ensino Fundamental em relação à Tarefa de Casa no processo de aprendizagem 
do seu aluno. O objetivo deste trabalho foi conhecer as contribuições que a Tarefa de Casa 
pode trazer para a aprendizagem desse aluno. Para fundamentar nossa investigação, 
realizamos uma pesquisa bibliográfica em publicações acadêmicas, entre as quais citamos: 
Nogueira (2002), Carvalho (2004), Serpa (2006), Padilha (2005) Resende (2008) e também 
Villas Boas e Soares (2013). Num segundo momento, buscou-se compreender a função da 
Tarefa de Casa no ensino; conceituar, com base na literatura, a Tarefa de Casa dentro do 
processo de ensino e aprendizagem; e identificar se esta prática é considerada um instrumento 
pedagógico que contribui para o processo ensino e aprendizagem. Optamos por uma pesquisa 
de campo com abordagem qualitativa. Além da revisão bibliográfica, foi utilizado um 
questionário como instrumento de coleta de dados. Tal questionário apontou que a Tarefa de 
Casa contribui significativamente para a aprendizagem do aluno, desde que haja 
comprometimento com a atividade. Como resultado desta pesquisa, concluímos que cabe aos 
professores orientarem os alunos para que façam atividades em contra turno e que outras 
sejam enviadas para casa. Assim, os pais poderão auxiliar e acompanhar a criança no seu 
desenvolvimento, conforme a proposta pedagógica da escola. 
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Introdução 

O interesse pelo tema Tarefa de Casa surgiu durante a formação acadêmica em 

Licenciatura em Pedagogia, por entendermos que é um assunto de extrema importância para a 

formação do pedagogo. Além disso, compreender melhor o tema amplia nossos 

conhecimentos teóricos e experiências para a prática pedagógica na vida profissional como 

futuras professoras pedagogas. 

Para desenvolvimento deste estudo, primeiramente utilizamos a pesquisa bibliográfica 

para a fundamentação teórica, como também para aprofundar nosso conhecimento 

metodológico no que tange a investigação acadêmica. Deste modo, realizamos uma pesquisa 

bibliográfica buscando literaturas referentes ao tema de autores reconhecidos na área. 

Em seguida, foi elaborado um questionário que foi aplicado para as professores do 

Ensino Fundamental que tinha como objetivo investigar questões relacionadas ao uso da 

Tarefa de Casa como instrumento do processo educativo por esses professores. Esta segunda 

parte da pesquisa foi realizada em uma escola pública que presta atendimento ao Ensino 

Fundamental em período integral localizada na região periférica de uma cidade do norte do 

Paraná. Os participantes da pesquisa foram professores de 4º e 5º ano do Ensino Fundamental. 

Apresentamos neste trabalho investigativo, resultado de um trabalho de conclusão de 

curso, um questionamento para obter os resultados que buscamos: qual a expectativa e 

contribuição do professor do Ensino Fundamental em relação à Tarefa de Casa no processo de 

aprendizagem do seu aluno? 

Objetivos 

Para o desenvolvimento desta pesquisa elencamos alguns objetivos que nortearam a 

nossa investigação. Como objetivo geral, buscamos investigar possíveis contribuições que a 

Tarefa de Casa pode trazer para a aprendizagem do aluno do Ensino Fundamental.   

Quanto aos objetivos específicos buscamos conhecera função da Tarefa de Casa no 

ensino; conceituar, com base na literatura, a Tarefa de Casa dentro do processo ensino e 

aprendizagem; identificar se esta prática é considerada um instrumento ou um recurso 

pedagógico que contribui para o processo ensino e aprendizagem. 

 



Marco Teórico 

Para fundamentar nossa investigação sobre a Tarefa de Casa, realizamos uma pesquisa 

bibliográfica em publicações acadêmicas, entre as quais citamos: Nogueira (2002), Carvalho 

(2004), Serpa (2006), Fonseca (2013), Rosário (2005), Souza (2012) Resende (2008) e 

também Villas Boas e Soares (2013). 

Neste artigo optamos por uma pesquisa de campo com abordagem qualitativa. Além 

da revisão bibliográfica, o instrumento de coleta de dados foi o questionário, composto de oito 

questões abertas, garantindo o anonimato dos respondentes, que investigava questões 

relacionadas ao cotidiano do professor e sua interação com a Tarefa de Casa no processo 

educativo. Buscamos garantir também a qualidade da pesquisa ao analisar os dados com 

cuidado e respeitar, da melhor forma possível, a manifestação por escrito das pessoas.   

A partir do levantamento de fontes bibliográficas sobre a Tarefa de Casa, observamos 

que são poucas as pesquisas nesta área. Nogueira (2002) desenvolveu sua pesquisa ouvindo 

sujeitos que participam desse processo, “tendo em vista a escassez de material bibliográfico 

sobre Tarefa de Casa contrapondo a sua importância e considerando a necessidade de repensá-

la e redimensioná-la” (p.28). Da mesma forma, Carvalho (2004) confirma a falta de pesquisas 

sobre a Tarefa de Casa quando destaca que “o dever de casa não tem sido objeto de pesquisa, 

aparecendo como um tópico periférico em análise de fatores do rendimento acadêmico e das 

interações entre a escola e a família” (p.96).  Também na área da pesquisa, Villas Boas e 

Soares (2013), enfatizam que “o tema dever de casa tornou-se uma atividade tão corriqueira 

que quase não tem sito questionada” (p.7). 

Segundo as afirmações de Nogueira (2002): “é preciso que o professor veja a Tarefa 

de Casa como parte do ensino-aprendizagem e como extensão da aula, enriquecedora dela. A 

Tarefa de Casa é um recurso a mais para aprendizagem e jamais um fim em si mesmo” 

(p.121). De acordo com a autora, a Tarefa de Casa precisa ser repensada, pois a prática deve 

estar a serviço do aluno e não contra ele. A autora também confirma que a maioria dos 

professores concorda que a Tarefa de Casa é utilizada para fixar o que foi visto em aula, 

caracterizando esse objetivo como primeira razão. A segunda razão seria para ampliar a 

aprendizagem do aluno. (NOGUEIRA, 2002) 

Dessa forma, cabe destacar a importância do professor receber orientação pedagógica 

para saber utilizar a Tarefa de Casa como um recurso de aprendizagem para alcançar os 

objetivos que pretendem com seus alunos. Portanto, Nogueira (2002) afirma que: “diante de 



tantos desabafos, expressões de desencontro, devem redimensionar a prática da Tarefa de 

Casa, a fim de transformá-la em momento real de aprendizagem. O que importa para a Tarefa 

de Casa é formar o hábito do estudo e da leitura, desenvolver uma atitude formativa, 

desenvolver habilidades de pesquisa, síntese, elaboração” (p.67). 

Para tanto, diante dos desafios encontrados pela Tarefa de Casa, Nogueira (2002), 

lança um desafio para os educadores:  

 
A Tarefa de Casa precisa ser um momento de enriquecimento da aprendizagem do 
aluno, direcionada a dar oportunidade a ele para crescer rumo à sua independência 
na produção do saber. O aluno é por excelência aprendiz de produtor do 
conhecimento. Ele precisa ter direito e liberdade de errar. Os educadores são todo o 
tempo desafiados a partir do já instituído, já dado sobre a Tarefa de Casa para 
romper com o ‘mesmíssimo’ em busca do melhor, de novos caminhos, de novas 
estratégias e até do diferente, para que a Tarefa de Casa seja um autêntico aprender a 
aprender. (p.67). 

 
O que cabe ainda enfatizar é que a Tarefa de Casa é algo que deve ser visto de maneira 

positiva no desenvolvimento do aluno, visto que seus principais objetivos são a fixação de 

conteúdos adquiridos em sala de aula e também uma maior responsabilidade do aluno frente 

ao processo de aprendizagem. Destaca-se ainda em relação ao professor que a Tarefa de Casa 

contribui para que o mesmo possa avaliar o aluno, observando sua atuação dentro e fora da 

sala de aula, além de tornar possível a análise de forma mais eficiente das dificuldades que o 

aluno apresenta no processo ensino e aprendizagem. 

Conclusão 

Concluímos que a Tarefa de Casa é uma atividade pedagógica proposta pelos 

professores para que os alunos as realizem em horário determinado no contra turno e, 

também, um dispositivo curricular importante como complemento para consolidação da 

aprendizagem. Além disso, o processo mobiliza o aluno a pesquisar e buscar informações e 

novos conhecimentos. Cabe, ainda, destacar que a atividade tem a função de identificar a 

dificuldade do aluno e complementar o conteúdo trabalhado dentro da sala de aula. 

 Em resposta ao nosso objetivo geral desta pesquisa, entendemos que a Tarefa de Casa 

contribuiu significativamente para a aprendizagem do aluno, desde que haja 

comprometimento dos mesmos. Os professores esperam o comprometimento também da 

família para identificar a dificuldade do aluno. Cabe destacar nesse processo a importância do 

professor em receber orientações, por parte da equipe pedagógica da escola, para saber utilizar 



a Tarefa de Casa como um recurso de aprendizagem a fim de alcançar os objetivos que 

pretendem com seus alunos. 

Neste sentido, cabe então propor que os professores orientem os alunos para que 

façam algumas atividades em contra turno e que outras sejam enviadas para serem realizadas 

em casa de maneira que os pais possam auxiliá-los, como ainda acompanhar e participar do 

desenvolvimento escolar da criança e compreender se a ela está ou não desenvolvendo suas 

habilidades conforme a escola busca. 
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