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Resumo 

Este artigo é resultado da implementação da Unidade Didática “O Papel da Tarefa Escolar no 
Processo de Ensino e Aprendizagem”, desenvolvido com alunos do 6º ano. Teve como objetivo refletir  
e  analisar  o  papel que  as  tarefas  de  casa  assumiram  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem  
nas  práticas  educativas contemporâneas  e  ainda  verificar  se  os  alunos  são  capazes  de  
desenvolver  a autonomia,  a  criticidade,  elaborar  estratégias,  comunicar-se,  questionar  e  
justificar respostas através da resolução de tarefas. A implementação se deu em três momentos, o 
primeiro com o professor, o segundo com os responsáveis pelo aluno e o terceiro com o aluno. O que 
se pretendeu foi mostrar: ao aluno que um bom “fazedor” de tarefa precisa de organização, paciência, 
atenção e saber utilizar o conhecimento escolar; Ao professor que: A tarefa para ter eficácia precisa 
ser planejada, orientada, corrigida e avaliada e aos pais que participar da vida escolar do filho é uma 
de suas funções diárias. O questionamento que se pretendeu responder foi: Quais caminhos a família,  
a  equipe pedagógica,  os  professores  e  alunos devem  buscar  para  amenizar a  problemática da  
aprendizagem?  O professor elabora suas atividades por elaborar ou busca estratégias e objetivos a 
atingir? Estas indagações funcionaram como alavanca para descobrir até que ponto as tarefas 
escolares assumem papel significativo de aprendizagem dentro da escola. Para responder essas  
questões  foram aprofundados  os  estudos  sobre  o papel da escola, dos professores e da família no 
que se refere à aprendizagem. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo se constitui como parte integrante das atividades previstas 

no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), promovido pela Secretaria de 

Educação do Paraná (SEED) e também como resultado do aprofundamento teórico, 

da reflexão sobre a prática pedagógica e da implementação da Unidade Didática 

intitulada “O papel da tarefa escolar no processo de ensino e aprendizagem”, 

desenvolvida com alunos do 6º ano do fundamental, do Colégio Estadual Dr. 
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Caetano Munhoz da Rocha, localizado no município de Nova Aliança do Ivaí, 

Núcleo de Educação de Paranavaí.  

A relevância do tema partiu da certeza que a tarefa escolar faz parte do 

processo de ensino e aprendizagem e, quando bem elaborada e desafiadora amplia 

o aprendizado. Assim, optou-se em aprofundar o estudo para entender como o 

professor vê a função da tarefa na disciplina específica que atua; como a equipe 

pedagógica acompanha as diversas variáveis da tarefa, tais como, quantidade, grau 

de dificuldade e execução das mesmas; o que o aluno e a família pensa a respeito 

da mesma. 

Para tanto, traçou-se enquanto objetivo geral refletir e analisar o papel central 

que as tarefas de casa passaram a assumir no processo de ensino e aprendizagem 

nas práticas educativas contemporâneas e ainda verificar se os alunos são capazes 

de desenvolver a autonomia, a criticidade, elaborar estratégias, comunicar-se, 

questionar e justificar respostas através da resolução de tarefas de casa.  

          Em síntese buscou-se mostrar: ao aluno que um bom “fazedor” de tarefa 

precisa de organização, paciência, atenção, criatividade e saber utilizar o 

conhecimento escolar adquirido; ao Professor que a tarefa para casa para ter 

eficácia precisa ser planejada, orientada, corrigida e avaliada e aos pais que 

participar da vida escolar do filho é uma de suas funções diárias.  

Para tanto, o desenvolvimento da Unidade Didática se deu na seguinte forma: 

No primeiro momento trabalhou-se com os professores, no segundo momento com 

o familiar responsável pelo aluno e no terceiro momento com o aluno.  

Os objetivos específicos tiveram como fim analisar  como  a  tarefa  está  

sendo  utilizada  como  metodologia  de aprendizagem; envolver  a  família  no  

trabalho  da  escola  e  mantê-la  informada,  quanto  às atividades caseiras do filho; 

possibilitar  que  o  aluno  pense  por  si  mesmo,  construa  estratégias  de 

resolução  e  argumentação,  relacione  os  diferentes  conhecimentos  e persevere 

na execução de tarefas propostas; acompanhar  por  um  período  as  tarefas  dos  

alunos  do  6º  ano  do  ensino fundamental, auxiliando-os na organização e 

resolução das mesmas.  

Enfim, o que se procurou mostrar foi que a tarefa de casa se adotada 

criteriosamente e bem orientada pode atender diferentes objetivos dentro da prática 

pedagógica e ampliar os conhecimentos fora do espaço escolar. Porém, mal 

orientada  tem  efeito  contrário, contribuindo  para  o  desinteresse  dos  estudos  e  



acirramento  das  desigualdades educacionais. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

A  tarefa de  casa ou  dever  de  casa  é  uma prática  pedagógica  tradicional,  

à qual se tem atribuído diferentes funções como fixação  do conteúdo, reforço  

escolar, desenvolvimento  de  responsabilidade  do  aluno,  formação  de  hábitos  

de  estudo, desenvolvimento  da  autonomia  e  transferência  de  aprendizagens  

para  novas situações, dentre outras. 

No entanto, tem gerado conflitos  entre  escola,  aluno  e  família.  De um lado 

o professor reclamando  da  pouca  importância  os  alunos  dão  as  tarefas  e  os 

pais que não as cobram dos filhos, os alunos alegando pouco tempo para realizá-las 

e  os  pais  sem  tempo  ou  conhecimento  específico  para  auxiliar  o  filho,  e  

assim,  o embate se arrasta.  

Sabe-se que o tema é quase  tão  antigo  quanto  à  própria  escola,  a  tarefa  

de  casa  se tornou,  nos  últimos  anos  um  fardo  pesado  demais  e,  por  isso  

mesmo,  indesejado pelos  estudantes,  frustrante  para  os  professores  e  

incomodo  para  os  pais.   

Outra divergência entre os envolvidos é a questão da valoração da tarefa de 

casa, sendo que alguns professores atribuem  um  valor adicionando  à  avaliação  

do  bimestre,  para  a  execução  dos  deveres,  outros diminuem  de  um  

determinado  valor  a  falta  do  dever,  e  por  fim,  os  que  nem  as mensuram. 

Nesse contexto, foi necessário debater a temática pelo coletivo escolar, 

principalmente com pais e professores, que podem ser uma janela nas relações 

família e escola.  Pois se sabe que para  uma  nova  versão  de  educação,  devem-

se  ter  claros  os  objetivos, valores  e  atitudes  a  serem  desenvolvidos  levando-

se  em  conta  as responsabilidades de alunos, pais, escola e sociedade no 

processo educativo.  

Partindo desse pressuposto, o desenvolvimento do material didático iniciou 

com a aplicação de um questionário diagnóstico para dezoito professores de 

diferentes disciplinas do estabelecimento supracitado, com o objetivo de coletar 

dados, sobre a forma que planeja, elabora e executa as tarefas para casa.  

A primeira questão era para saber a disciplina de atuação, sendo que dos 18 

professores, 2 era de geografia, 2 de história, 2 de arte, 1 de educação física, 3 de 



ciências, 4 de matemática, 4 de Língua portuguesa, 1 de Língua Estrangeira e 

Moderna.  

Quanto ao hábito de enviar tarefas para casa, aqui considerado como toda 

atividade pedagógica elaborada e proposta por professores, destinada ao trabalho 

dos  alunos  fora  do período regular de aulas (Franco, 2002 apud Resende, 2008), 

quatorze professores responderam que enviam tarefa para casa e apenas quatro 

não enviam. 

Gráfico 1 

 

Gráfico 1- Professores que tem o hábito de enviar tarefa para casa 

 

Quanto ao objetivo da tarefa, sete professores utilizam a tarefa como forma 

de fixar conteúdos, cinco querem criar o hábito de estudos, quatro encaminham 

tarefa para complementar a aula do dia, terminando um conteúdo que não coube 

naquele dia e finalizando, dois professores não enviam tarefa.  

Gráfico 2. 

  

Gráfico 2: O objetivo de enviar tarefa para casa 
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Ao serem questionados sobre a inclusão das tarefas para casa no 

planejamento anual, obteve-se o seguinte resultado. 

Gráfico 3. 

 

 

Gráfico 3: Inclusão da tarefa no planejamento anual. 

 

Os professores foram questionados ainda se a tarefa que encaminham deve 

ser realizada de forma individual ou em grupo. Dos dezoito professores 

questionados, todos responderam que depende do tipo de tarefa, mas que 

normalmente a tarefa é individual. 

Quanto ao prazo determinado para entregar as tarefas, quatro professores 

declararam que o prazo é curto, normalmente na mesma semana e quatorze 

professores estabelecem um prazo médio de 20 dias. 

Outro questionamento que mereceu destaque foi quanto a fonte de pesquisa 

das tarefas para casa, sendo que as fontes citadas foram: livro didático, internet, 

dicionário, jornal e revistas, lista de exercícios e outros materiais preparados pelo 

próprio professor. Vale ressaltar que a única fonte citada por todos os entrevistados 

foi a internet.  

Quanto ao tipo de dever, citou-se: exercícios, produção de textos, leitura de 

textos, leitura de livros fazer cartazes, pesquisas em geral, acompanhar noticiário na 

TV e criar problemas. Nessa questão, o item mais citado foras as pesquisas em 

geral. 

Segundo Moço (2010) ensinar os alunos a estudar para que se saiam bem 

por toda a vida escolar, é uma das maiores responsabilidades da escola. Poucas 

atividades atendem tão bem essa demanda como a pesquisa no entanto o aluno 
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deve ser orientado sobre como pesquisar. 

Já a correção da tarefa também é motivo de debates no ambiente escolar, 

assim, buscou-se entender de que forma os entrevistados fazem a correção das 

tarefas que encaminham para casa. As respostas obtidas foram: 

Gráfico 4. 

 

 

Gráfico 4: Formas utilizadas para fazer a correção das tarefas de casa 

 

Para completar essa questão, perguntou-se ao professor se o mesmo atribuí 

notas para as tarefas de casa, nesse caso, todos os professores responderam que 

sim, inclusive os que não as corrige.  

No entanto, segundo as orientações de Klingberg (1972) apud Nogueira 

(2002) é importante que o professor faça a verificação posterior da resolução  

realizada pelo aluno e incorporar esses resultados à sua aula. 

Após esse levantamento de dados, na primeira reunião pedagógica da escola, 

a direção oportunizou a discussão sobre a temática, com todos os professores, 

equipe pedagógica e funcionários do estabelecimento.  

Nessa reunião, foi realizada a leitura dos textos “A Lição de casa: quatro 

etapas fundamentais, escrito por Fernandes (2011)  e publicado na Revista Nova 

Escola, segundo a autora, uma lição eficiente requer planejamento, orientação, 

correção e avaliação.  Outro estudo realizado foi: “Os passos para orientar uma boa 

pesquisa”, que são: Perguntar; Buscar; Interpretar; Escrever e Socializar (Moço, 

2010).  

Para concluir os estudos com os professores em grupos realizaram a leitura 
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do capítulo intitulado ”A Determinação: Os Professores e a Tarefa de Casa” do livro 

“Tarefa de casa: uma violência consentida?” da autora Nogueira (2002).  O capítulo 

referido apresenta os seguintes questionamentos: Qual o tratamento dado a tarefa 

de casa em sala de aula? O aluno faz a tarefa de casa? E qual encaminhamento 

dado a ela? Com base nessas questões, orientou-se aos grupos que as 

respondessem de acordo com a realidade de cada um, e completasse dizendo 

como deveria ser. Após essas discussões em grupo, os professores se juntaram em 

um grande grupo, para debater a temática.  

No grande grupo, foi colocado que muitas vezes o professor deixa para avisar 

sobre a tarefa no final da aula, e não explica como  fazê-la,  às  vezes  ainda,  

manda  apenas  responder  algumas páginas do livro didático como forma de 

colocar em dia seu planejamento. 

Outra problemática levantada foi a forma dos conteúdos serem transmitidos 

aos alunos, que não vêm sentido, não sabe da importância do mesmo para suas 

vidas e, desta forma, perdem o interesse e acabam desmotivados, buscando outras 

formas de se realizar na escola. Daí é que se torna essencial trabalhar os conteúdos 

de forma crítica para despertar o interesse e educar indivíduos conscientes. 

Segundo Vasconcelos (1989) o papel do professor é fundamental no  sentido  de  

dar  segurança  ao  aluno  para  que  o  mesmo  possa  incorporar os 

conhecimentos por ele ensinados. 

Segundo o autor Libâneo (1990)  a  tarefa  de  casa  é  um  importante 

complemento didático para a consolidação, estreitamente ligada ao 

desenvolvimento das aulas. Nesse contexto, pediu-se aos professores, que 

continuassem dando as tarefas de casa, porém, com objetivos claros e sempre 

explicando aos alunos como realizá-las, seguindo as orientações de Klingberg (1972) 

apud Nogueira (2002):  

 

 Preparação dos alunos durante a aula para que consigam desenvolver a 

tarefa em casa.  Aqui fica claro que o aluno necessita estar de posse   do      

conhecimento  do  conteúdo  para  realizar  sua  tarefa  de  casa  com 

autonomia.  

 Na formulação das tarefas de casa dentro do horário escolar. Este é o 

momento da divulgação da  tarefa  acompanhada  de  toda  explicação 

necessária à sua realização. O professor precisa ter certeza de que a 



proposta foi entendida por todos os alunos e que eles têm condições de 

realizá-la; 

 E por  fim,  deve  fazer  a  verificação  posterior  da  resolução  realizada pelo 

aluno e incorporar esses resultados à sua aula. 

Em síntese, Klingberg  (1972)  apud  Nogueira  (2002)  descreve  a  função  

da  tarefa em três momentos: preparação, aprofundamento e aprimoramento. 

Preparação refere-se a tarefas prévias que o aluno pode realizar em casa a 

fim de introduzir um conteúdo. Ex. observar o tempo, ver um vídeo, fazer uma leitura 

dentre  outros.   

Aprofundamento  refere-se  a  estudar,  aprofundar  em  casa  um conteúdo já 

trabalhado em sala. Ex. desenvolver exercícios, coletar material, fazer entrevistas  e  

outras.   

Aprimoramento  trata-se  de  dar  continuidade  ao  processo  de 

aprendizagem  com  atividades  que  tenham  esse  objetivo.  Lembrando  que  é  de 

extrema importância o encaminhamento do  professor  após a realização em sala de 

aula, é nesse momento de “correção” que o professor vai acentuar a importância da 

tarefa em seu trabalho e incorporar significado para o aluno também. Sem  perder o 

foco de que o fracasso da tarefa escolar trará  conseqüências no rendimento do 

aluno em sala de aula. 

Finalizando esse primeiro momento, a Professora PDE informou que faria o 

mesmo estudo com os pais e alunos em momentos diferenciados e pediu a 

colaboração dos professores, quanto ao encaminhamento das tarefas de casa, pois 

somente dessa forma, esse estudo alcançaria o objetivo proposto.  

 O segundo momento com os pais foi realizado no período noturno, para 

facilitar a participação dos mesmos. Após explicar os motivos da reunião, pediu-se 

que respondessem a um questionário investigativo com o objetivo de entender como 

é a rotina atual das tarefas para casa de seus filhos e o que pensam a respeito. 

Compareceram na reunião e responderam ao questionário, vinte e dois pais 

de alunos do 6º ano do estabelecimento. A primeira questão levantada foi se os 

mesmos olham se os filhos têm tarefa para casa. Todos os pais presentes, 

responderam que sim, perguntam ao filho se tem tarefa.  

O segundo questionamento foi em que horário o filho faz as tarefas de casa. 

Aqui dez pais responderam que os filhos realizam as tarefas antes de dormir; dois 



pais responderam que não há um horário fixo; cinco responderam que antes de ir 

para a escola, os filhos fazem as tarefas; já três pais responderam que assim que 

chegam em casa depois das aulas e somente dois pais alegaram não saber o 

horário certo. 

Gráfico 5. 

 

 

Gráfico 5: Horário que os filhos realizam as tarefas. 

 

Quanto ao local utilizado para realizar as tarefas, obteve-se as seguintes 

respostas:  

Gráfico 6. 

 

 

Gráfico 6: Local onde os filhos costuma fazer a tarefa 

 

A quarta pergunta, foi sobre auxiliar o filho nas tarefas, nesse caso, seis pais 

responderam que não, treze pais responderam que sim e três pais as vezes ajudam. 

Gráfico 7. 
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Gráfico 7: Ajuda na realização das tarefas do filho. 

 

Para aprofundar a temática, perguntou-se, se algum pai já foi chamado a 

escola, para tratar de assuntos referentes a tarefas. Dos vinte e dois pais presentes, 

quinze nunca foram chamados e sete já tiveram que comparecer no colégio para 

falar sobre o não cumprimento de algumas tarefas do filho. 

Gráfico 8. 

  

 

Gráfico 8: Já teve que ir ao colégio tratar de assuntos referentes a tarefas do filho. 

 

Quanto às disciplinas que os filhos apresentam maior dificuldades na hora de 

fazer as tarefas obtiveram-se as seguintes respostas.  

 

Gráfico 9. 
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Gráfico 9: Disciplinas que os filhos apresentam maior dificuldade na realização das tarefas 

 

Uma questão fundamental para entender o que os pais pensam a respeito 

das tarefas, foi realizada neste momento, onde se perguntou se o pai acha que a 

tarefa tem contribuído para a aprendizagem do filho.  Dos vinte e dois pais, somente 

dois responderam que a tarefa não contribui na aprendizagem do filho. 

A respeito da quantidade de tarefas, cinco pais acham pouca tarefa; três pais 

acham que é muita tarefa e quatorze acham que é suficiente a quantia que leva. 

Gráfico 10.  

 

Gráfico 10: Opinião dos pais a respeito da quantidade de tarefas. 

 

Para concluir, questionou-se qual procedimento a escola deve tomar quanto 

ao aluno que não realiza as tarefas de casa. Aqui nove responderam que se deve 

chamá-los na escola; dez acham que devem ser informados por meio de bilhetes e 

três pais acreditam que o assunto deve ser tratado com o próprio aluno.  

2

1

3

8

5

1

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14%

23%

63%

Quantidade de Tarefa

Muita

Pouca

Suficiente



Após o levantamento de dados, exibiu-se no data show, slides informativos de 

como os pais podem ajudar os filhos estudarem melhor. Entre muitas informações, 

destacam-se algumas como:  

Muita Organização: Veja o que seu  filho  tem  de lição de casa e qual a 
data da entrega. Ajude-o a organizar o tempo e evite que ele acumule as 
tarefas; Nada de barulho: Desligue  a  televisão  e  o  rádio  e  tente eliminar 
sons  que  possam atrapalhar a concentração; 
Combine as regras da lição: Converse com o seu filho e combine com  ele  
uma  rotina  para  a  lição  de casa.  Onde  ela  será  feita,  em  que horário,  
quanto  tempo  vai  durar, entre outros; Tudo arrumado: Organize e deixe 
limpo o local definido para seu filho fazer a lição; Não dê respostas: Se seu 
filho tiver uma dúvida, ajude-o, mas não responda por ele! O melhor é dar 
dicas para que ele pense e chegue à própria conclusão. Disposição em alta 
Na hora da lição seu filho precisa estar bem disposto.  Ou seja: não pode 
estar cansado, com fome, irritado, distraído... O melhor neste caso é  
resolver  o problema primeiro. (Grupo Abril, s/p, 2012). 

 

Esse diálogo com os pais foi necessário, tendo em vista a sequência da 

implementação que foi trabalhar a tarefa diretamente com os alunos. Assim, depois 

dos estudos realizados com os professores da escola e com os pais, se passou para 

o terceiro momento e o mais desafiador, reunir semanalmente  com os  alunos  do  

6º  ano,  por  um determinado  tempo,  no  período  contrário  as  suas  aulas,  para 

acompanhá-los em suas atividades de casa, com o objetivo de orientá-los na 

organização das tarefas facilitando o processo de aprendizagem dos mesmos.  

De acordo com Nogueira (2002) mesmo a tarefa sendo fruto da escola 

tradicional não  desmerece  a  atenção  devida.  Ela pode ser discutida  e  adequada 

ás  novas  exigências da escola atual. Para isso é necessário ser repensada pelos 

envolvidos. 

A primeira ação desenvolvida com alunos foi à exibição de um vídeo de 

motivação intitulado “A Águia e a galinha”. Fábula escrita por Leonardo Boff. Após a 

exibição questionou-se sobre a mensagem que o autor quis transmitir ao escrever a 

fábula. Pela pouca maturidade e também pela falta de hábito de se trabalhar com 

fábulas, os alunos apresentaram um pouco de dificuldade em entender a moral da 

história, porém com intermediações e questionamentos direcionados, consegui-se 

fazer com que chegassem à conclusão que o sucesso ou o fracasso em qualquer 

atividade depende deles mesmos e da forma que as realiza. 

Na continuidade exibiram-se slides apresentando dez dicas de como realizar 

as tarefas. As dicas são simples, como organizar-se, procurar local silencioso, 

arejado com boa claridade, não ficar com o celular ligado ao lado, para não se 

http://educarparacrescer.abril.com.br/licao-de-casa


distrair, entre outras.  

E para finalizar esse dia, aplicou-se um questionário investigativo, para 

entender como os alunos vêem a tarefa. Pois de acordo com Nogueira (2002) é 

preciso que a tarefa seja prazerosa e um momento significativo para o aluno, jamais  

uma  violência.   

Nesse contexto, iniciou perguntando se eles gostam quando o professor 

encaminha tarefa para ser realizada em casa. Dos 22 alunos questionados, 

dezesseis gostam das tarefas e somente 6 declarou não gostar. 

Gráfico 11. 

 

 

Gráfico 11: Preferência dos alunos quanto às tarefas de casa 

 

Na questão 2, se quis saber se quando o professor encaminha tarefas para 

ser realizadas em casa, orienta quanto a realização. Aqui onze alunos responderam 

sim, cinco responderam que não e seis responderam que às vezes. 

Gráfico 12. 

 

 

Gráfico 12: Orientação por parte do professor, sobre como fazer a tarefa. 
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Quando questionados sobre quem os ajuda a fazer a tarefa de casa, seis 

declararam não receber ajuda, três recebem ajuda de irmãos mais velhos, seis 

recebem ajuda do pai e sete recebem ajuda da mãe.  

Gráfico 13. 

 

Gráfico 13: Recebe ajuda de quem para fazer as tarefas de casa. 

 

Quanto ao local da casa que faz a tarefa, nove alunos fazem na cozinha, sete 

alunos utilizam a sala da casa e seis alunos fazem tarefa no quarto. Esta questão 

também foi feita aos pais e ao conferi-las observou-se que não coincidem as 

respostas dos alunos com as dos pais.  

Gráfico 14. 

 

 

Gráfico 14: Local da casa onde faz a tarefa 

 

Segundo Nogueira (2002) durante a realização da tarefa o ambiente deve 

estar silencioso, portanto deve-se eliminar qualquer tipo de som que possa 

atrapalhar a concentração. Diante disso, se perguntou se ao fazer as tarefas os 

alunos deixavam televisão, rádio ou celular ligado. 
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Gráfico 15. 

 

 

Gráfico 15: Desliga rádio, televisão e celular na hora de realizar as tarefas 

 

A sexta questão foi sobre os professores de quais disciplinas habitualmente passam 

tarefa para ser realizadas em casa. Ficando em primeiro lugar, ciências, depois história, 

matemática e por último ficou Língua portuguesa. As demais disciplinas não foram citadas.  

Na sequência foi questionado se já deixou para fazer a tarefa em sala de aula. 

Gráfico 16. 

 

Gráfico 16: Faz tarefas na sala de aula 

 

Quanto ao aprendizado, cinco alunos relataram que algumas tarefas auxiliam no 

aprendizado e dezessete alunos acham que sempre aprendem quando fazem tarefas. 

Sobre os horários que costumam fazer as tarefas, cinco alunos as fazem, logo que chegam 

da escola; seis as realizam um pouco antes de ir dormir; seis descansam um pouco antes 

de fazê-las; três as realizam um pouco antes de ir para a escola e dois alunos relataram que 

copiam dos colegas quando chegam à escola.  

Para concluir e entender o perfil dos alunos entrevistados, foi questionado quais 

deles estão inseridos em programas no contra turno, observou-se que cinco são da sala de 

recursos e já recebem auxílio da professora dessa sala para realizar as tarefas; oito são as 
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Sala de Apoio à aprendizagem (SAA) e nove não possuem atividade extra curricular na 

escola.  

Depois desse levantamento de dados, exibiu-se na TV multimídia o vídeo “Quem 

mexeu no meu queijo”, que aborda a motivação, a determinação, a dedicação e a 

superação,  qualidades indispensáveis para o sucesso escolar dos alunos.  Após a exibição 

falou-se sobre a mensagem principal que o autor quis passar, e assim, começamos a 

trabalhar as qualidades acima citadas. 

A respeito de organização, falou-se do material de aula antes de ir para a escola, 

sobre anotações em agenda dos trabalhos que precisam sem entregues,  a data das provas, 

o horário de aulas, para não esquecer nenhum livro didático, entre outros.  

Outra orientação dada foi sobre não ir para casa com dúvidas, então a dica é, 

perguntar sempre. Ninguém nasce sabendo tudo e, no mundo de hoje, ninguém nunca vai 

saber tudo. É para isso que existem também as ferramentas de pesquisa, os livros, jornais, 

revistas e sites na internet.  

Para continuar o desenvolvimento do material didático, depois dessas ações de 

motivação, passou-se a atender os alunos em contraturno, para orientá-los sobre a 

realização das tarefas propostas pelos professores. Foi montado um cronograma de 

atendimento, de forma que todos os alunos recebessem a mesma atenção.  

Nesses encontros mostrou-se aos alunos, como organizar o material didático, como 

fazer um resumo, como realizar uma pesquisa sem fazer cópia, como organizar o caderno 

didático, como fazer uma agenda e como se orientar por meio da mesma.  

Outra ação foi à intervenção, quando o aluno chegava com uma tarefa mais 

elaborada. Enfim, trabalhou a questão das tarefas em todas as instâncias. 

A intenção foi quebrar o silêncio observado por Nogueira (2002) falando com 

os alunos sobre objetivos, origens, finalidades, cuidados e formas de realizar as 

tarefas.  

Para concluir, foi realizada outra reunião pedagógica com os professores, 

para dar um feedback, de todas as atividades implementadas, e ainda, mostrar os 

resultados obtidos.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por acreditar que a tarefa escolar faz parte do processo de ensino e 

aprendizagem e, quando bem elaborada e  desafiadora  amplia  o aprendizado,  

optou-se  em  aprofundar  o  estudo para  entender  como  o  professor  vê  a  

função da  tarefa  na  disciplina  específica  que  atua; como  a  equipe  pedagógica  



acompanha  as diversas  variáveis  da  tarefa,  tais  como, quantidade,  grau  de  

dificuldade  e  execução das mesmas; o que o aluno e a família pensa a respeito  da  

mesma. 

Levando-se em consideração que o objetivo deste estudo foi refletir e analisar  

o  papel  central que as tarefas de casa passaram a assumir no processo  de  

ensino  e  aprendizagem  nas práticas  educativas  contemporâneas  e  ainda 

verificar  se  os  alunos  são  capazes  de desenvolver  a  autonomia,  a  criticidade, 

elaborar  estratégias, comunicar-se, questionar e  justificar  respostas  através  da  

resolução  de tarefas de casa. Observou-se na reunião com os professores e equipe 

pedagógica, na reunião com os pais dos alunos e com os próprios alunos do 6º ano, 

que as tarefas de casa são instrumentos para a aprendizagem.   

Um debate que vale a pena ser ressaltado foi a reflexão sobre os critérios, 

objetivos, quantidade e notas  que devem ser atribuídas as tarefas.  Onde foi 

unânime entre os participantes, que o professor ao dar uma tarefa, precisa 

obrigatoriamente dar um feedback ao aluno, para que ele não desanime e continue 

persistindo em seus estudos de casa.  

Quanto à participação dos pais no acompanhamento das tarefas escolares 

ficou evidente que estes demonstram desejo de participar mais de perto da vida 

escolar dos filhos, mesmo aqueles que alegaram falta de tempo, e isto pode ser 

evidenciado pela presença e participação efetiva nas reuniões e pelas respostas ao 

questionário, dando sua opinião, debatendo suas dificuldades ou facilidades no 

acompanhamento das tarefas de casa.  

Foram importantes também as ações individuais desenvolvidas com os 

alunos, sendo que, passaram a prestar mais atenção no momento em que os 

professores davam tarefa, pois sabiam que teriam que informar o objetivo da tarefa 

e como a mesma deveria ser realizada.  

Com o passar dos dias, foram se habituando em anotar na agenda a 

disciplina que tinha tarefa, a forma de realizá-la e o dia da entrega. Foi muito 

satisfatório, perceber que mesmo com o término da implementação, os alunos 

continuaram a fazer as tarefas da mesma forma, e ainda procurarem o serviço de 

orientação, quando encontravam dificuldades na realização das mesmas. 

Diante dos resultados obtidos, comprovou-se que os debates realizados com 

pais, professores e alunos atingiram os propósitos de melhorar a relação da escola 

com as famílias, para aperfeiçoamento do trabalho escolar.  



Para que o trabalho realizado não se perca com o passar do tempo, foram 

elencadas algumas medidas, tais como: discussão permanente na escola a respeito 

do uso que professores e alunos fazem das tarefas de casa e seus resultados; 

seleção mais criteriosa por parte dos professores, priorizando a qualidade das 

tarefas, que devem se tornar significativas para os alunos e efetivas para sua 

aprendizagem; as orientações para as tarefas devem ser precisas; valorizar as 

tarefas, não só atribuindo notas, mas considerando o caminho e o esforço do aluno 

em resolvê-las; manter diálogo permanente com os pais, para conhecer melhor a 

realidade de cada aluno e não só por causa das tarefas escolares, mas para debater 

e propiciar a construção de um novo modelo de escola mais participativa.  

Enfim, pode-se dizer que os propósitos desse estudo foram completamente 

contemplados e atingidos.  
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