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RESUMO 
 
 

Este trabalho teve como foco de estudo os limites e as possibilidades de a tarefa de 
casa ser uma ferramenta de autorregulação para o aluno. Para se chegar a tal 
propósito foram delineados os seguintes objetivos específicos: compreender o que é 
tarefa de casa; perceber como os alunos entendem a tarefa de casa; identificar se as 
tarefas realizadas pelos alunos ajudam no processo de autorregulação; buscar 
subsídios que apresentem a utilização da tarefa de casa como ferramenta de 
autorregulação. O problema maior que instigou esta pesquisa se expressa pela 
seguinte pergunta: a tarefa de casa pode ser uma ferramenta de autorregulação 
capaz de ajudar o aluno a aprender mais? Foram utilizados os pressupostos da 
pesquisa qualitativa, a coleta de dados se deu no primeiro momento pelo uso do 
questionário e posteriormente pelo da entrevista semi-estruturada. Este trabalho faz 
um breve histórico da tarefa e suas modificações durante os anos, abordando 
também considerações acerca do assunto buscando conceituar a tarefa de casa. 
Para constituição do texto também foram consideradas as opiniões dos alunos e 
suas experiências a fim de chegar o mais próximo da realidade e ainda o 
entendimento da tarefa como auxiliar na autorregulação das aprendizagens. Os 
resultados obtidos expressam que os alunos reconheceram o benefício que a tarefa 
de casa pode trazer para seu aprendizado, no entanto se negam a realizá-las por a 
considerarem sem sentido e por isso pouco contribui para auxiliar os alunos a se 
autorregularem. Assim, entende-se que se faz necessário repensar o significado e o 
uso da tarefa em sala de aula para que possa colaborar com o exercício da 
autorregulação. 
 
 
Palavras-chave: tarefa de casa; autorregulação; aprendizagem. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Tarefa de casa é uma ferramenta muito usada nas escolas e tem 

como característica colaborar com a prática pedagógica do professor e como 

complemento dos estudos dos alunos. Sendo parte do processo educacional, se 

presta como grande auxiliar na aprendizagem do aluno, acentuando sua 

importância, pois se entende que com o seu uso pode-se dar continuidade ao que foi 

trabalhado na aula em casa. Esta também estimula o hábito de estudo e ajuda o 

aluno em uma autorreflexão possibilitando a revisão, o entendimento de seu próprio 

aprendizado e a superação das possíveis falhas.  

Com um real objetivo e quando bem utilizada poderá ajudar o 

educador a observar o que o aluno já sabe, em que apresenta dificuldade, bem 

como acompanhar os avanços no decorrer do ano letivo, ainda a refletir sobre o que 

precisa retomar e ajudar seu educando na construção de uma aprendizagem mais 

significativa. 

E por fazer parte do processo educacional não faz sentido ser usada 

de forma aleatória ou só para constar no programa, ou como cobrança por achar que 

é o único meio do aluno estudar. Os professores devem pensar no seu objetivo 

quando proposta aos alunos como também na correção, ou seja, na metodologia da 

qual acha mais eficaz para proporcionar um feedback que possa ajudá-los em suas 

necessidades. 

O interesse por este tema surgiu durante a formação acadêmica no 

curso de Pedagogia por achar que houve um déficit de debates sobre este tema, 

pois, escassas às vezes foi tratado sobre o assunto: tarefa de casa. Certamente são 

muitos assuntos de grande importância que deveriam ser debatidos nas salas de 

graduação, mas compreende-se que o tempo destinado ao curso de Pedagogia não 

comporta tanta informação, o trabalho de conclusão de curso (TCC) acaba tendo um 

papel maior ainda neste contexto, pois geralmente é nele que os estudantes 

aprofundam em assuntos de interesse e/ou trazem novos assuntos que não tiveram 

seu momento de discussão. 

A tarefa de casa se revelou durante esta investigação um objeto de 

poucas discussões na área acadêmica, com poucas pesquisas publicadas. 

Pesquisar sobre esse assunto se justifica porque na vivência de 

estudante as experiências com a tarefa de casa ajudaram a questionar esta prática, 
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como por exemplo, quando os amigos corriam e copiavam a tarefa do colega no 

começo da aula só para ganhar um visto. O momento em que o professor ia 

passando de carteira em carteira assinando e colocando a data, muitas vezes sem 

olhar o que o aluno havia feito. Assim, não percebia sentido em fazer as tarefas, 

principalmente ao ver o colega que copiou tudo levar um visto sem nenhum mérito e 

também não entendia o objetivo da proposta. Muitas vezes pensava: será que a 

tarefa servia só para ganhar visto? 

Estudos expressam que todo trabalho do professor deve ter uma 

intencionalidade, e isso faz pensar sobre a intenção em uma tarefa de casa. Como o 

curso de Pedagogia não proporciona subsídios o uso da tarefa de forma efetiva e 

pedagógica, este trabalho buscará aprofundar os conhecimentos sobre o tema e se 

propõe a colaborar no entendimento do seu significado. 

Assim, este trabalho pretende abordar aspectos e debates sobre 

elementos importantes de uma tarefa de casa enquanto ferramenta pedagógica, 

entre eles: como ela foi se modificando (ou não) com o tempo, a compreensão do 

que é e para que serve, o conceito dos alunos, reflexão sobre a execução dessa 

atividade e sua eficiência como ferramenta de autorregulação, além de dar subsídios 

para futuros trabalhos acadêmicos.  

Ao falar sobre tarefa de casa Nogueira (2002, p.23) salienta que esta 

―[...] é vista como obrigação, dever da parte do aluno para com o professor, e a TC1 

como uma obrigação a ser feita em casa pelo aluno‖. Essa visão de obrigatoriedade 

prejudicou uma das melhores formas que se tem de incentivar um aluno a estudar 

além das carteiras da sala de aula, pois ela é ―um recurso importante que 

potencialmente poderia beneficiar todos os estudantes‖ (CARVALHO; 

NASCIMENTO; PAIVA, 2006 p.346), além de que, as tarefas de casa ―exercem 

também uma função social, pois através delas os pais tomam contato com o trabalho 

realizado na escola, na classe dos filhos, sendo um importante meio de interação 

dos pais com os professores e destes com aqueles‖, (LIBÂNEO,1994, p. 192) já que 

há pais que buscam na tarefa de casa acompanhar o desenvolvimento do filho e a 

qualidade de ensino do professor.  

O sentido pedagógico da tarefa não está no fato de ser aprovada 

pelo professor ou feita pelo aluno só porque vai ganhar um visto ou uma nota em 

                                                 
1
 Sigla usada pela autora referente à “tarefa de casa”. 
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troca, esta deve despertar no sujeito o desejo de conhecer, não somente ao que lhe 

interessa, mas abrir caminhos para novos assuntos, novas aprendizagens.    

Essa prática proporciona ao professor uma análise da situação do 

seu aprendiz e condições para que possa auxiliá-lo com novas atividades que 

complementem o aprendizado e tire as dúvidas. A correção da tarefa de casa 

também é algo importante a ser discutido, pois pode ajudar o aluno a compreender 

suas dificuldades, seu progresso e em que aspectos precisam melhorar, 

possibilitando assim que o aluno desenvolva autonomia e tenha condições de 

gerenciar seus erros, ou seja, de se ―autorregular‖. 

 Diante de tantas discussões relativas ao se tratar desse assunto, a 

elaboração de um problema maior foi necessário: a tarefa de casa pode ser uma 

ferramenta de autorregulação capaz de ajudar o aluno a aprender mais?  

Para a organização deste estudo foi necessário à proposição de 

objetivos que ajudaram a organizar os caminhos a serem percorridos. Para tanto, o 

objetivo principal que orientou o estudo foi: investigar os limites e as possibilidades 

de a tarefa de casa ser uma ferramenta de autorregulação. 

Os objetivos específicos que auxiliaram no desenvolvimento deste 

trabalho foram: Compreender o que é tarefa de casa; Perceber como os alunos 

entendem a tarefa de casa; Identificar se as tarefas realizadas pelos alunos ajudam 

no processo de autorregulação; Buscar subsídios que apresentem a utilização da 

tarefa de casa como ferramenta de autorregulação. 

Essa pesquisa teve como orientação metodológica a abordagem 

qualitativa na modalidade de estudo de caso que é usada para esclarecer 

fenômenos. Nesta o pesquisador tem ligação direta com o objeto de estudo e busca 

entender os sujeitos que participam deste fenômeno. Assim, segundo Chizzotti 

(1998 p.102) esta pesquisa é 

 

uma caracterização abrangente para designar uma diversidade de 
pesquisas que coletam e registram dados de um caso em particular 
ou de vários casos a fim de organizar um relatório ordenado e crítico 
de uma experiência, ou avaliá-la analiticamente, objetivando tomar 
decisões a seu respeito ou propor uma ação transformadora. 

 

A pesquisa realizou-se em uma escola pública que atende o Ensino 

Fundamental e Médio, localizada na região central da cidade de Arapongas – PR. O 

público escolhido foi uma turma do 9º ano dos anos finais do Ensino Fundamental 
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por entender que estes têm uma vivência maior com a Tarefa de Casa e que por 

estarem encerrando uma etapa de estudos, tenham desenvolvido mais autonomia e 

condições para se autorregularem. 

Como procedimento para a coleta de dados na pesquisa de campo 

utilizou-se um questionário ―que consiste em um conjunto de questões pré-

elaboradas, sistemática e sequencialmente dispostas em itens que constituem o 

tema da pesquisa, com o objetivo de suscitar dos informantes respostas por escrito 

[...] (CHIZZOTTI, 1998 p. 55). Para dar início a pesquisa, foi aplicado um 

questionário contendo sete questões de múltipla escolha e dissertativas. Este 

objetivou levantar informações prévias sobre as concepções que o público 

investigado apresentava sobre o tema. 

A entrevista semi-estruturada também foi um componente do 

processo investigativo, pois ―parte de certos questionamentos básicos, apoiados em 

teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, [...] oferecem amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem 

as respostas do informante‖. (TRIVIÑOS, 1987 p. 146)  

O critério de escolha dos participantes da pesquisa partiu da 

professora da classe e também do consentimento do aluno. O tempo das entrevistas 

variou dependendo da necessidade. Alguns cuidados foram tomados em relação ao 

tempo porque ―uma entrevista que se prolongue muito além de trinta minutos se 

torna repetitiva e se empobrece consideravelmente‖ (TRIVIÑOS, 1987 p. 147). 

Portanto, o tempo não foi considerado e sim o teor das respostas, o número de 

participantes que se propuseram a realizar a entrevista foi um total de seis alunos.  

Os participantes desta investigação foram identificados no 

questionário por números e na entrevista por letras, a fim de preservar o nome 

destes. 

Este trabalho também conta com aprofundamento teórico que 

ajudou no confronto entre as informações obtidas na realidade investigada com o 

que se propõe a teoria.  O estudo desenvolvido está dividido em três capítulos. 

No primeiro capítulo, apresenta-se um breve histórico da tarefa de 

casa tendo como ponto de partida a obra de Comenius: ―Didática Magna‖, 

possibilitando estabelecer relações sobre como eram as tarefas em 1657 e de como 

estas são atualmente. Ainda buscou-se conceituar a tarefa de casa segundo autores 

que estudaram este tema. 
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O segundo capítulo versa sobre a análise dos dados obtidos na 

pesquisa de campo, a fim de perceber o significado da tarefa de casa para os alunos 

confrontados com a literatura especializada. 

O último capítulo se refere ao entendimento do significado da 

autorregulação e a possibilidade de a tarefa contribuir neste processo.  

Nas considerações finais, foram expostas as reflexões acerca do 

tema, retomando o caminho percorrido. 
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2 CONHECENDO A TAREFA DE CASA 

 

2.1 PASSADO AO PRESENTE: O QUE MUDOU? 

 

A tarefa de casa está implantada há muito tempo no espaço escolar. 

Muitas práticas pedagógicas vêm sofrendo mudanças e as pesquisas e estudos 

aprofundados demostram que ―a verdadeira aprendizagem se dá quando o aluno 

(re)constrói o conhecimento e forma conceitos sólidos sobre o mundo, o que vai 

possibilitá-lo agir e reagir diante da realidade‖ (FURTADO, 2006, p.01).  

Por ser presente nas escolas de longa data, não há como dizer 

exatamente quando a tarefa de casa surgiu. Mas, segundo a pesquisa de Carvalho 

(2006, p.90) 

 

historicamente, o dever de casa escolar surgiu como uma ocupação 
apropriada para os estudantes das classes médias (cuja reprodução 
estava associada ao sucesso acadêmico) e tornou-se parte do estilo 
de vida dos grupos sociais escolarizados e daqueles que valorizavam 
a escolarização como estratégia de mobilidade social ascendente.  

 

Segundo Paula (2000, p. 46) uma das primeiras discussões 

acadêmicas sobre o tema no Brasil foi de ―Fátima Regina Pires de ASSIS (1986). O 

seu estudo teve como objetivo descrever e relacionar variáveis envolvidas na 

elaboração da lição de casa dos alunos de uma classe de primeira série.‖ Porém, foi 

na década de 90 que esta ferramenta se difundiu com mais intensidade no país e de 

acordo com Carvalho (2006), as políticas da época requeriam mais participação da 

família na vida escolar dos filhos para combater o fracasso escolar, reforçando o 

conceito de que  

 

se nem todos os familiares responsáveis pelos estudantes podem vir 
à escola a fim de participar de reuniões de Pais e Mestres, segundo 
queixas corriqueiras das professoras, a escola vai à casa via dever 
de casa, oferecendo-lhes a oportunidade de acompanharem os 
estudos dos filhos/filhas. (CARVALHO, 2006, p. 89) 

 

Portanto, os órgãos responsáveis pela divulgação destes conceitos 

na época, queriam com isso chamar mais a atenção e participação dos pais para a 

vida escolar, e além de poderem ver nas tarefas de casa o desenvolvimento do seu 

filho, poderiam também participar de outros assuntos relacionados à própria escola.  
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Ao fazer uma retrospectiva histórica, Soares (2011) traz dados sobre 

Comenius, mais precisamente sobre seu livro ―Didática Magna‖, onde expõe indícios 

do nascimento desta atividade por esta obra, ―esta indicação parte do pressuposto 

de que a aprendizagem por repetição proposta por Comenius e o pouco tempo de 

aula disponível para estes exercícios teriam gerado a necessidade de realizar parte 

deste trabalho fora da escola‖ (p.102). Porém, em contrapartida a autora também 

apresenta Nogueira (2002) que discorda desta afirmação dizendo que ―os exercícios 

propostos [por Comenius] são todos parte da aula e não em casa‖ (NOGUEIRA apud 

SOARES, 2002, p.39). 

Soares (2011), ainda faz uma pesquisa mais aprofundada trazendo 

indicativos mais antigos sobre a existência da tarefa de casa, como dos jesuítas com 

o Ratio Studiorum ―que já apresentava indícios de que algumas atividades escolares 

deveriam ser feitas fora do período de aula‖ (p. 104). 

Não querendo iniciar uma discussão sobre quem foi o idealizador da 

tarefa de casa, estes apontamentos feitos por Soares (2011) levou à ideia de 

comparar então as tarefas atuais com propostas de trabalho feitos por Comenius em 

seu livro ―Didática Magna‖, já que esta obra é um clássico da pedagogia e por ser 

ele considerado o ―pai da didática‖. Assim, mesmo voltando ao ano de 1657 é 

possível observar algumas semelhanças com métodos pedagógicos atuais com tipos 

de exercícios que são sugeridos, e como estes são utilizados para o aproveitamento 

do ensino ainda nos dias de hoje, e também, pode-se analisar se as tarefas foram se 

modificando ao longo do tempo ou não.  

Comenius (1657) deixa claro que o ensino nas escolas deve ser 

baseado na fixação e também na imitação e ressalta a importância do professor 

trabalhar a memória de seu aluno para que tal processo ocorra, porém,  

 

só se deve submeter os jovens àquilo que, por idade e capacidade, 
não só podem como também desejam apreender. 
Só se deve pretender que aprendam de cor aquilo que o intelecto já 
domina. E só se deve pedir à criança que repita de memória aquilo 
que, com certeza, ela entendeu bem. 
Só se peça para a criança fazer aquilo cuja forma e cuja regra foram 
exaustivamente mostradas, para que possam ser imitadas. (2002 p. 
178) 

 

Muitas tarefas hoje têm na imitação e memorização como formas de 

soluto. Por exemplo, recortar e colar várias vezes letras das quais estão aprendendo 
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como A, B, C que repetem exaustivamente o mesmo tipo de solução, uma forma 

mecanizada de atividade que não desenvolve nenhum processo ou habilidade 

mental no aluno e não possibilita desenvolver o pensamento. São tarefas que se 

assemelham a citação e ainda exaustivamente propostas no contexto escolar. 

Destarte, Sacristán (2000, p. 214) apresenta uma professora com 

uma didática diversificada de propor tarefa e que até na atividade mecânica ela 

pensa em uma forma diferente de executá-la, como o trabalho em grupo, o estilo 

dela sugere ―processos de aprendizagem nos diferentes alunos, permite a 

optatividade em diferentes aspectos, reúne os alunos em grupos, propõe processos 

de busca, sugere uma organização diferente de aula, utiliza meios audiovisuais‖. 

Voltando a Comenius, este propõe o uso dos exercícios como 

proposto para que o aluno memorize os ensinamentos e para isso ele propõe que 

fora da escola os alunos também discutam os conteúdos da aula, sempre utilizando 

a repetição.  

 

47. Do mesmo modo, também fora da escola, quando reunidos ou 
passeando, poderão discutir ou falar de assuntos já conhecidos – de 
pouco ou muito tempo – ou sobre qualquer assunto que venha a 
calhar. Se, ao fizerem isso, forem muitos, deverão escolher (por 
sorteio ou votação) alguém que faça às vezes do mestre, como 
moderador da discussão. [...] (COMENIUS, 2002 p. 202) 

 

Exemplos de repetição como apresentado por Comenius e que 

ainda se pratica, são as atividades com carimbos no qual o professor carimba no 

canto da folha a figura de um pato e seu aluno tem que encher a folha de Pa, Pe, Pi, 

Po e Pu, e também copiar trechos de livros como forma de exercitar a escrita, sendo 

assim, o ―resultado ou a execução dessas tarefas é bastante previsível‖ 

(SACRISTÁN, 2000, p.223), ou seja, não há possibilidade de erro, de vivenciar uma 

experiência que o leve a elaboração de uma estratégia de resolução ou a um desafio 

que o conduza a um pensamento e uma nova aprendizagem. 

Sobre os exercícios escritos, o autor da Didática Magna indica como 

o professor deve utilizar a lição, mesmo que os exercícios sejam os que foram feitos 

na sala. Assim, é possível fazer uma comparação de como foi ou como é corrigida 

as lições de casa ainda nos dias de hoje. 
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24. O professor pessoalmente, como inspetor supremo, deverá 
dirigir-se ora a um, ora a outro, para verificar sobretudo a atenção 
daqueles em quem tem pouca confiança. Por exemplo: pedirá as 
lições aprendidas de cor a um aluno, a um segundo, a um terceiro e 
a todos quantos ele pedir para levantar-se, um após do outro, entre 
os primeiros e entre os últimos, enquanto todos os outros ouvem [...] 
(COMENIUS, 2002 p.213). 

 

Há pouco tempo atrás, o professor tinha uma régua no canto da sala 

onde no começo da aula ele ―tomava‖ o alfabeto, ele poderia fazer de variadas 

formas: em coro com a sala, de letra em letra, pronunciando as sílabas Ba, Be, Bi, 

Bo e Bu, e se olhasse para a turma e um aluno não estivesse repetindo, voltava a 

atenção a este e pedia que sozinho repetisse. Outras atividades que são comuns no 

dia a dia escolar são os famosos cole (seja palitos, papéis, bolinhas) e forme figuras, 

ou então os desenhos prontos onde o estudante apenas pinta. Sobre as atividades 

Wiezzel (2003) ressalta que 

 

ao professor cabe propor atividades que exijam a reflexão do aluno, 
a formulação de hipóteses, a construção de textos, para que seja 
desenvolvido neste o interesse pelo conteúdo. Mais importante do 
que memorizar informações transmitidas por questionários dos livros 
didáticos é desenvolver o ato de pensar. O hábito de ação reflexiva 
perante o conhecimento é decisivo para o processo de aprendizagem 
pois, desvinculado de um processo reflexivo, o ato de pensar não 
traz muitos benefícios aos alunos, apenas conhecimentos 
desprovidos de sentido. (WIEZZEL, 2003, p.92) 

 

Comenius apresenta também considerações sobre como devem ser 

os exercícios tanto nas ciências, nas artes e nas línguas (e também da moral e da 

piedade, porém nestes capítulos o autor se refere na divindade, fé, devoção e temor 

a Deus, tirando o foco do assunto), no qual o professor deverá propor atividades 

mediante a imitação, pois ―quanto mais estreitamente vinculada à forma estiver a 

formação de uma coisa nova, mais exata ela será [...]‖, o que faz lembrar dos 

exercícios pontilhados que são oferecidos às crianças, seja de números, vogais, etc, 

que são propostos para fazerem na sala ou em casa, onde devem seguir os 

pontinhos para formar a letra tal qual está na folha. ―A primeira tentativa e imitação 

deve ser o mais exato possível, de tal modo que não se afaste nem um pouquinho 

do modelo‖. (COMENIUS, 2002 p.248-249)  

Na escola materna proposta por Comenius dentre os assuntos que 

devem ser tratados pelos pais é a sugestão de livros de ilustração como forma de 
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exercícios e de preparação para a vida escolar. Estas eram cartilhas propostas como 

uma forma de se acostumar com a realização de exercícios em casa que deveria ser 

acompanhado pelos pais, pois quando seus filhos passassem para a escola 

vernácula eles não deixariam de acompanhá-los. Portanto, ―as cópias de lições que 

pudessem servir para acompanhamento dos estudos por parte dos pais, também 

sugere ideias iniciais de atividades extracurriculares‖ (SOARES, 2002, p.102), são 

considerações como esta que indicam que a partir desta obra a tarefa de casa tenha 

se consolidado. 

Na escola vernácula, Comenius explica sobre os exercícios: 

 

18. Não será inútil aconselhar que todos os alunos copiem de próprio 
punho e com o maior asseio possível os livros escolares. Isto porque 
1) com esse exercício tudo ficará retido com mais exatidão na 
memória, ocupando a atenção das crianças durante mais tempo com 
os mesmos assuntos; 2) com esse exercício diário de escrita, as 
crianças adquirirão o hábito da caligrafia bonita, veloz e correta, útil 
para os estudos seguintes e para a vida em geral; 3) para os pais, 
será uma prova evidente de que na escola os filhos estão 
fazendo o que deve ser feito, e assim serão capazes de perceber 
que os filhos estão fazendo progressos e são mais sabidos que 
eles. (grifo meu 2002. p. 341) 

 

Caligrafia bonita, primeira lembrança que vem a mente ao se 

remeter aos cadernos de caligrafias que tanto foram e em algumas escolas ainda 

são muito usados, que servem, dentre outras coisas, para repetir várias vezes a 

mesma frase, com a preocupação de preencher corretamente os espaços, fazer a 

―barriguinha‖ do G, a perninha do P, o R não pode confundir com o S e por ai vai.  

No entanto, o que é destaque na citação acima, é a ideia de 

―fiscalização da escola‖ por meio das tarefas e que se mantém até os dias de hoje. 

Os pais validam as tarefas e a qualidade da escola pela quantidade e não pela 

qualidade. Tarefinhas do tipo: ajude a formiguinha a chegar à folha, circule dentre as 

figuras abaixo os objetos que começam com a letra F, dentre outras infinitas 

atividades que são propostas e que a criança não precisa pensar, refletir, já que são 

exercícios mecânicos, óbvios e maçantes. 

Sobre as participações dos pais nesta prática, o pensamento que 

ainda prevalece é o da tarefa como prova de que o conteúdo foi passado pelo 

professor. Exemplo disso é apresentado na pesquisa feita por Carvalho e Serpa 

(2006, p. 42), na qual uma professora entrevistada diz que a tarefa ―serve também 
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como justificativa para os pais, pois eles acham que estão acompanhando os 

conteúdos dados pelos professores‖. Ainda na mesma pesquisa as autoras 

apresentam que nem sempre os pais veem a tarefa de casa com ―bons olhos‖ e que 

ao invés de ajudar os alunos no processo escolar ―o remédio (o dever de casa) pode 

estar funcionando como veneno para algumas crianças, mães e lares‖. 

(CARVALHO, SERPA, 2006, p. 44)  

Deste modo, pensar na tarefa como forma de aproximar os pais da 

vida estudantil dos filhos é então uma forma arcaica de pensamento, já que nem 

todos os pais têm paciência, recursos ou grau de escolaridade compatível para 

acompanhar este trabalho, portanto, se sentem incapazes de ajudar seus filhos.  

Por conseguinte, são com pensamentos assim que se percebe que a 

tarefa de casa pouco mudou ao longo da trajetória histórica da educação. As ideias 

e as práticas se mantêm as mesmas. Ao compreender a ―vida‖ da tarefa de casa, 

analisar os exercícios e a lição, estabelecendo uma relação do passado por meio da 

obra de Comenius com o tempo presente, além de passar brevemente pela década 

de 90 e de como foi sua difusão no Brasil, já é um bom início para compreender 

como são propostos os exercícios atualmente, bem como se esses possibilitam 

refletir e se estão sendo usados com um objetivo pedagógico. 

 

2.2 A TAREFA DE CASA NO CONTEXTO ATUAL  

 

A tarefa de casa é uma ação comum nas escolas, e muito esperada 

por pais e talvez incompreendida por alunos e professores, no entanto pouco se 

questiona sobre o tema, mas por fazer parte do processo educativo têm-se nela uma 

intencionalidade, seja lá qual for.  

Para Carvalho (2006, p. 342) a tarefa como 

 

estratégia pedagógica tem múltiplas finalidades: estender o tempo de 
aprendizagem, completar a quantidade de matéria a ser dada numa 
jornada escolar insuficiente, conectar o trabalho de classe 
precedente e subseqüente, treinar e reforçar habilidades, estimular 
hábitos de estudo independente, aplicar os conhecimentos 
acadêmicos à vida cotidiana, enriquecer o currículo ampliando as 
experiências de aprendizagem, informar os pais sobre as atividades 
da escola e conectar escola e família ( apud CARVALHO, 2001). 
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Assim, dada sua importância pouco se questiona a respeito do tema, 

―embora seja uma prática cultural que há muito integra as relações e divisão de 

trabalho educacional entre essas instituições, não tem sido problematizado em suas 

concepções e implicações, seja para a família, seja para o trabalho docente [...] 

(CARVALHO, 2006 p.86). 

Durante a pesquisa para este trabalho, foram encontradas poucas 

publicações que têm a tarefa de casa (seja dever ou lição) como o problema central 

de sua discussão. Maria Eulina Pessoa de Carvalho (2006) traz um pequeno resumo 

de trabalhos publicados até o ano de 2006.  

 

No contexto da literatura [...] brasileira, algumas exceções, além do 
meu próprio trabalho (Carvalho, 2004a, 2004b, 2000a, 2000b, 1997, 
1996) são as contribuições de [...] Nogueira (2002) no Brasil. No 
Banco de Teses e Dissertações da Capes encontravam-se, em 
agosto de 2006, poucos trabalhos tratando especificamente do tema. 
De 1990 até 2004,fazendo-se a busca por ―expressão exata‖ — 
dever de casa, tarefa de casa, lição de casa — há apenas 6 
dissertações de mestrado (Sakamiti, 2003; Franco, 2002; Paula, 
2000; Wiezzel, 1999, Junqueira, 1997; Rezende, 1996) e uma tese 
de doutorado(Nogueira, 1998) em educação com uma dessas 
expressões no título ou como palavra-chave, a maior parte das quais 
situa o dever de casa no contexto do ensino-aprendizagem, algumas 
incluindo perspectivas de pais/mães. As expressões também 
aparecem nos resumos de outras duas dissertações recentes que 
abordam as relações escola–família: Oliveira (2004) e Paula (2004). 
(CARVALHO, 2006, p. 86) 

 

Por conseguinte, neste estudo foram pesquisados trabalhos que 

assim como a autora havia feito, continham no título expressões exatas como: dever 

de casa, lição de casa e tarefa de casa, partindo do ano de 2006 até o presente 

momento. Dentre os trabalhos acadêmicos brasileiros encontrados, além de 

CARVALHO (2006 Revista ―olhar de Professor), foi encontrado também de 

RESENDE (2006 Anped, 2007 no XII Congresso Brasileiro de Sociologia e 2008 

Banco de Dados da Capes) e SOARES (2011 Dissertação de Mestrado). Os livros 

utilizados para a pesquisa discorrem brevemente sobre o tema, sendo que somente 

o de Nogueira (2002) trata exclusivamente sobre Tarefas de Casa, ―assim, seja no 

campo da didática, seja no campo da sociologia das relações família–escola, os 

estudos empíricos qualitativos e quantitativos são escassos‖ (CARVALHO, 2006 

p.86) no que se refere a este tema. 
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As pesquisas apontam que atualmente, esta ferramenta tem 

diversas denominações, pois, o país com diferentes regiões a caracterizam de uma 

forma, como: no sul é tema, sudeste para casa, em outros de lição e dever. Mas, 

aqui, será chamada de Tarefa de Casa, por ser conhecida assim nesta região. 

Ao procurar os significados dos nomes acima citados constatou-se 

que eles remetem a ideia de coisa imposta, de prazo, de obrigação. Segundo 

Carvalho (1974), o termo tarefa vem do árabe tareha, e significa ―a porção de 

trabalho que se deve terminar em certo prazo‖ (Manual etimológico da língua 

portuguesa de Adolpho Coelho, Lisboa, P. Plantier Editor, 4. milhar apud 

CARVALHO, 1974 p. 193). E, para dever e lição, buscou-se a definição da palavra 

no minidicionário Aurélio (2009), vejamos. ―Dever - Ter obrigação de. Estar na 

obrigação de pagar, de restituir. Dever. Obrigação; tarefa. Obrigação moral. (p. 

315).‖ E também ―Lição - Matéria ou tema ensinado pelo professor ao aluno; aula. 

Trabalho escolar apresentado pelo aluno ao professor. Ensinamento, conselho ou 

exemplo que orienta ou instrui. Exemplo. (p. 515)‖. 

Assim, ao buscar essas informações sobre esse assunto é possível 

fazer uma relação entre os significados das palavras e a visão negativa que os 

alunos possuem sobre o mesmo, pois, tudo já se inicia com as expressões que 

nomeiam a tarefa, que têm em suas definições termos tão ―negativos‖, como 

obrigação, trabalho escolar feito pelo aluno ao professor, e não remetem no 

educando a ideia de incentivo ao estudo, do gosto de aprender ou possibilidade de 

ajuda-lo a superar dificuldades. O que mais chama atenção é obrigação moral em 

―dever‖ e exemplo em ―lição‖, produzindo certo mal estar ao pensar que se o aluno 

não fizer a tarefa sua moralidade será afetada, e que tem que seguir um exemplo, 

sem traçar sua própria estratégia. 

A autora Paula (2000, p. 129) faz uma reflexão sobre a discussão a 

cima, dizendo que fica 

 

a pensar se estando diante de um dever, dever de casa, não 
estaríamos também diante de um currículo moral. Um currículo em 
que torna-se moral cumprir o dever, uma obrigação interiorizada. O 
Bom e o Mal. O ―bom aluno‖ e o ―mal aluno‖. O ―Bom aluno‖ apesar 
de não gostar do que está fazendo, ele está ciente que é 
―necessário‖ fazê-lo? É um dever fazê-lo. Como se fosse imoral 
deixar de fazer o dever e não gastar o tempo apropriadamente, 
deixando-o apenas passar. O ―bom e o mal aluno‖, o aluno que vai 
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bem e o aluno que vai mal, estariam em relação, a interiorização dos 
deveres dos alunos? 

 

Ao retornar ao contexto histórico da tarefa não é surpresa os nomes 

a ela referidos terem em seus significados estes termos impresumíveis discutidos 

anteriormente, pois, ela foi tratada como fixação e realmente como algo imposto. 

Com relação em conceituar a Tarefa de Casa em seu sentido 

pedagógico, Libâneo (1994, p. 192) diz que esta ferramenta 

 

consiste de tarefas de aprendizagem realizadas fora do período 
escolar. Tanto quanto os exercícios de classe e as verificações 
parciais de aproveitamento, elas indicam ao professor as dificuldades 
dos alunos e as deficiências da estruturação didática do seu trabalho.  

 

Como uma ferramenta auxiliadora da aprendizagem, a tarefa mais 

do que um mero exercício proposto para ser feito fora da escola, deve levar o aluno 

a sozinho buscar uma forma de resolvê-lo, formar uma estratégia de resolução. Mas 

para isso o professor precisa ―reorientar os educandos, para que eles encarem os 

trabalhos escolares [...] como uma grata oportunidade de se auto–expressarem, de 

se auto-realizarem‖ (CARVALHO, 1974 p. 194) e não só como obrigação. 

Maria Eulina Carvalho (2006) ainda pontua algumas considerações 

sobre esta prática, sendo elas: 

 

uma necessidade educacional, reconhecida por pais e professores, 
sendo concebido como uma ocupação adequada para os estudantes 
em casa; (b) um componente importante do processo 
ensino/aprendizagem e do currículo escolar dentro de uma dada 
tradição cultural; e (c) uma política tanto da escola e do sistema de 
ensino, objetivando ampliar a aprendizagem em quantidade e 
qualidade, além do tempo/espaço escolar, quanto da família, visando 
estimular o progresso educacional e sócio-econômico dos 
descendentes (apud Carvalho,2004b, 2000a, 1997) 

 

Assim, pode-se perceber que a tarefa tem sua importância no 

decorrer do tempo escolar e para os envolvidos na vida do aluno, contando com a 

família, que tem interesses nesta prática e para tanto requer entendimentos. 

Ao levar em consideração o que os autores citados propõem sobre a 

tarefa, ―o professor deve deixar claro aos alunos os objetivos e finalidades das 

tarefas, explicando a sua importância [...]‖ (SOUZA, 2005, p.41), pois a 
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desvalorização por parte do educador faz com que seus alunos vejam a tarefa como 

uma chateação e obrigação. ―O aluno se empenha quando percebe a necessidade e 

importância do estudo, quando sente que está progredindo, quando as tarefas 

escolares lhe dão satisfação. (LIBÂNEO 1994, p.108)‖. 

Um fator que pode ajudar o aluno a ter interesse em uma tarefa é 

perceber o comprometimento do professor na elaboração desta, cabendo ao 

educador deixar claro o que pretende com a atividade e que esta seja desafiadora. 

Propor exercícios que realmente vão fazer com que o aluno pense, sempre 

respeitando suas dificuldades e limites, pois quando um professor propõe um 

exercício muito difícil, o aluno não se sente capaz de realizá-lo, mesmo com 

exercícios de fácil entendimento ele poderá perder o interesse e não sentir-se 

desafiado a resolver, ou quando é o mesmo tipo de exercício, ou ainda muito 

extenso como: leia o livro da página 20 à 45 e faça as atividades da página 46. Para 

Marchesi (2006, p.43) ―quanto mais difícil é uma tarefa para o aluno, e isso depende 

de cada aluno, mais complicado é ter a atenção automatizada para alguma parte da 

tarefa ou ser capaz de dirigir com acerto o processo seletivo de atenção‖. 

Marchesi (2006) ainda cita exemplos de atividades que merecem 

melhor compreensão, tempo e orientação do professor, pois, ―quanto maior número 

de processos automáticos uma pessoa realiza durante a resolução de uma tarefa, 

mais possibilidades tem de conseguir completá-la de forma satisfatória‖ 

(MARCHESI, 2006, p.43), e a 

 

multiplicação de números inteiros é um bom exemplo do que acaba 
de ser dito. Se o aluno não aprendeu a tabuada de multiplicar de 
forma automática, se tem que pensar cada vez que deve achar o 
produto de dois números, o esforço mental e o tempo de que 
necessita é muito superior. O risco de cansaço, de erros e de 
abandono também aumenta. (MARCHESI, 2006, p.43) 

 

Assim, ao passo que este estudante em seu tempo, com orientações 

do professor supere seu esforço, será no resultado que ele estará motivado para 

novas tarefas, o educador deve motivá-lo a tentar resolver, e mesmo que não 

consiga o que importa é criar em seu aluno um hábito de estudo. ―O objetivo desse 

processo é o da tomada de consciência do aluno sobre seu processo de 

aprendizagem, de se perceber aprendendo e de querer aprender mais‖ 

(HOFFMANN, 2008, p.36). 
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Este exercício ―de casa‖ se bem elaborado, pode então ajudar o 

estudante a se auto avaliar, ou seja, ao fazer uma tarefa, ele poderá perceber como 

foi seu entendimento dos conteúdos, além de formular próprias estratégias de 

solução.  

Outro fato importante a ser lembrado é a frequência de exercícios 

iguais, que segundo Nogueira (2002, p.21) ―tende a ser um trabalho repetitivo que 

em lugar de criar um hábito de trabalho intelectual na criança tende a afastá-la dele‖, 

por isso formular exercícios variados, com formas diferenciadas de solução, que 

permite à criança a pensar e refletir devem sempre ser propostas pelo professor. 

Não há uma tarefa que seja a melhor, cada momento do processo 

educativo exige-se um tipo adequado e cada aluno tem sua necessidade e limitação, 

o que pode auxiliar um professor é a variedade de formas de tarefas que este pode 

oferecer aos alunos, que precisam ser pensadas a partir das necessidades dos 

educandos percebidas pelo educador. Ele avalia, detecta as dificuldades e vai 

propondo tarefas que ajudem o aluno a superar e avançar, além de ―formular 

perguntas ou propor tarefas que requeiram a exercitação do pensamento e soluções 

criativas‖ (LIBÂNEO 1994 p. 159). 

É o professor o responsável pela elaboração de uma tarefa de casa, 

este profissional deve planejar a tarefa que deseja propor e quais objetivos ele 

pretende obter com ela, se está de fácil entendimento, se ela motiva para a 

realização da atividade, pois a ―falta de motivação dos alunos costuma levar atrasos 

na aprendizagem‖ (MARCHESI, 2006, p.59), dentre os motivos para esta 

desmotivação dos alunos, Marchesi (2006, p.62) pontua as seguintes barreiras: ―a 

existência de outras metas, a proteção de sua auto-estima, a incompreensão da 

tarefa e o sentimento de incompetência, a ausência de interesse e de sentido e a 

necessidade de autonomia pessoal.‖  

Assim, tarefas onde respostas são encontradas facilmente, que 

estão em sequência no livro e o aluno faz cópia fiel das respostas, faz desta 

atividade mera reprodução. O professor estará criando em seu aluno, o aprendizado 

de fixar, e o prejudicará quando este se deparar a um exercício de forma 

diferenciada de solução.  

Portanto, mediante a necessidade de saber como é tratada a tarefa 

pelos alunos, será abordado a seguir a pesquisa por questionário aplicada aos 

alunos com questões relacionadas acerca do que foi discutido a cima. 
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3 TAREFA DE CASA: O QUE ENTENDEM OS ALUNOS? 

 

Dos trabalhos publicados encontrados, somente Soares (2011) 

disponibiliza espaço para que os alunos exponham sua visão sobre o tema, os 

demais como Carvalho e Serpa (2006), Resende (2008), dentre outros, utilizam da 

tarefa de casa como objeto de relação de escola/família ou professor/pais. Assim, 

surgiu a vontade de investigar como é a relação do aluno com a tarefa, o que pensa 

dela, já que este está no centro da discussão, porém parece ser desconsiderada sua 

opinião.  

Assim, a pesquisa de campo possibilitou identificar alguns aspectos 

significativos em relação à tarefa e determinar como é a visão dos alunos frente a 

esta prática. Saber a concepção do aluno sobre o que é a tarefa de casa ajuda a 

compreender também suas atitudes frente a ela. Deste modo, para os alunos 

participantes da pesquisa a tarefa de casa se define em várias concepções, são 

elas: revisão para a prova, para fixar os conteúdos, relacionar com o que foi visto em 

aula, atribuição de nota e para nada ou sem sentido. 

 No que se refere ao significado que a tarefa de casa representa 

para os estudantes, o aluno 3 entende que esta ferramenta “é um conteúdo que 

você aprende para reforçar a matéria‖, ou seja, alguns a utilizam como meio de 

fixação, assim como reforça o aluno 18 ao dizer que esta prática ―é um meio da 

gente aprender mais, tirar dúvidas, e para a gente nunca esquecer e sempre lembrar 

do assunto.‖  

Porém, para Hadji ( 2001, p.91) pensar nas tarefas como estratégia 

para fixação, leva 

 

a aceitar, como evidente, as tarefas escolares tradicionais. A tarefa 
que era vista como um remédio à possível perda do sentido do 
exercício fictício e fragmentário pode, então, perder seu sentido na 
rotina da atividade escolar e não passar de uma tarefa formal, não 
tendo nenhuma significação fora do contexto escolar.  

 

Esta fixação dos conteúdos utilizada pelos alunos tem como 

propósito a realização das provas, comprovada na seguinte fala: 

 
“Pra mim é um teste de aprendizagem ao aluno quando ele vai para 
casa, mas o mais importante é que é uma revisão para a prova.” 
(Aluno 2) 
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Assim, conclui-se que a ―avaliação tem uma decisiva intervenção na 

distribuição dos conteúdos e, por isso, controla o ritmo de trabalho do aluno/a, sua 

vida, a intensidade do esforço e a atividade cultural e de lazer fora dos espaços 

escolares‖ (SACRISTÁN & GÓMEZ, 1998, p.263), utilizando como exemplo a fala do 

aluno 3 quando perguntado sobre o tempo que destina para as tarefas, ele diz que a 

realiza ―a noite, 1:30h quando tenho que estudar para prova, quando não tenho 

prova estudo 30 minutos‖, ou seja, como dizem os autores, a prova controla o 

estudante, até mesmo nas tarefas, levando o aluno a realizá-las mediante a 

preocupação de que algumas das questões podem ser aproveitadas para a prova. 

Os depoimentos dos alunos a seguir sintetizam esta afirmação: 

 

 “Você acostuma e sempre estudará para provas e fazendo a tarefa 
você revê o que foi passado em sala de aula.” (Aluno 5) 
 

“Ajuda na hora de fazer a prova, a tarefa de casa já é um modo de 
estudo.” (Aluno 16) 
 

“Às vezes elas servem para revisar o conteúdo dado no dia-a-dia. 
Mas são desnecessárias todos os dias. Só no caso de revisão, aí é 
importante.” (Aluno 25) 

 

Porém, para dez alunos que conceituaram livremente a tarefa, ela 

significa comprovação de aprendizagem e o ato de relacionar estas aprendizagens 

que foram promovidas na sala de aula através das atividades, como relatam alguns 

alunos: 

 

“É para tirar suas dúvidas e relembrar o que foi passado na 
aula”.(Aluno 1) 
 

“Tarefa de casa é um exercício para praticar o que aprendemos em 
sala de aula.” (Aluno 13) 
 

“Tarefa de casa é feito para você estudar em casa o que você 
aprende na sala de aula.” (Aluno 27) 

 

Analisando as respostas, percebe-se que os alunos veem a tarefa 

como uma continuação daquilo que é realizado em sala de aula, que assim como 

para Nérici (1989, p.176) ―a tarefa, então é de muita utilidade no ensino, pois, 

adequadamente preparada, servirá para que ‗a aula continue em casa ou fora da 
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Não colabora em nada

sala de aula‘‖. Mas, independentemente disso, o importante a considerar é que os 

alunos relacionam esta ferramenta como um meio para aprender e que proporciona 

aprendizagem, como declara o Aluno 20 ao dizer que é ―uma tarefa para aprender 

mais sobre as matérias.‖  

Nos gráficos 1 e 2 que se seguem também comprovam estas 

afirmações: 

Em relação ao gráfico 1, a porcentagem dos que veem na tarefa 

uma forma positiva para aprendizagem é de 89%, e estes entendem que ao realizar 

as atividades, aprendem mais, superam suas dificuldades e conseguem tirar suas 

dúvidas.  

 

Daí da importância para o professor/a de dispor de um repertório de 
tarefas, saber escolher as mais adequadas e estimulantes, dispor de 
alguma valorização sobre as possibilidades que têm, estabelecer 
seqüencias coerentes entre as mesmas e saber desenvolvê-las nas 
condições reais e com o grupo de alunos/as (SACRISTÁN & 
GOMÉZ, 1998, p.287). 
 

Verifica-se, que os alunos reconhecem a importância da tarefa, e se 

não as realizam é porque estas não os motivam e nem os desafiam. Diante disso, 

como dizem os autores, se faz necessário elaborar atividades adequadas e 

Fonte: Autora 

Gráfico 1 - Ao realizar a tarefa, você consegue: 
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estimulantes para que os alunos ao realizarem suas tarefas aprendam, se superem 

e atendam com as dúvidas de forma satisfatória, para que assim possam avançar 

em suas aprendizagens.     

Hoffman (2008, p.71), orienta sobre como devem ser as atividades 

para que os alunos a compreendam e se sintam motivados a realizarem. 

 

A orientação é de enunciados breves e de explicações claras sobre a 
forma de realizá-las. A dificuldade ou complexidade do conhecimento 
deve estar diretamente atrelada à complexidade da natureza do 
conhecimento questionado e não ao formato da tarefa.  
Tarefas não devem conter várias questões sobre vários conteúdos, 
mas diferentes questões sobre uma mesma noção para que o 
professor possa fazer uma interpretação consistente dos avanços e 
das necessidades dos alunos na área que esta sendo investigada. 

 

Todavia, este gráfico também mostrou que 11% dos alunos foram 

descrentes nesta prática, que acreditam que a tarefa não colabora em nada, o aluno 

7 se justifica dizendo que é ―porque nós já estudamos 5 horas pra quê mais‖, o aluno 

19 e o 22 respectivamente complementam: ―nós saímos de casa todos os dias para 

vir à escola, não é preciso mandar tarefa de casa‖ ―porque eu estudo o dia inteiro 

chego em casa e tem que fazer tarefa.‖ 

Para estes alunos a tarefa é um obstáculo e não traz nenhuma 

satisfação ou benefício. Para Marchesi (2006, p.63) ―às vezes, o problema principal 

dos estudantes desmotivados é que seus objetivos e interesses não se encontram 

em aprender‖ e outras vezes ―são as turmas de amigos e as atividades realizadas 

com elas que atrai a atenção dos alunos e os impede de se interessar por alguns 

dos conteúdos escolares cada vez mais distantes de seus interesses e de sua 

compreensão‖.  

Contraditoriamente, apesar dos alunos reconhecerem o benefício 

que a tarefa pode proporcionar em sua aprendizagem estes também a veem como 

algo importuno, ou seja, ―que é para fazer em casa pra aprender melhor, mas é 

chato‖ (Aluno 10), o aluno 8 complementa dizendo ―que é uma bobagem, porque nós 

já fazemos um monte de tarefa na escola, porque tem que fazer em casa também‖. 
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71%

11%

18%

São indispensáveis e Importante
para criar hábito de estudo

Pouco importante

Desnecessária

Os que justificaram que aprendem mais com as tarefas foram 

simples em suas respostas como o aluno 12 ―para aprender melhor‖, o aluno 11 ―nos 

ajudam a aprender mais‖ e também o aluno 20 ―aprender mais a matéria‖, não 

fornecendo uma ideia de como é essa aprendizagem ou em que aspectos elas 

colaboram para que isto ocorra.  

Se os alunos sabem do benefício que a tarefa pode proporcionar 

porém, a acham ―chata‖, é porque ela não os motivam, não os agradam. Segundo 

Souza (2005, p.38) ―para estimular o desejo e o gosto pelos estudos o professor 

precisa criar situações diferentes, para que os alunos se sintam atraídos pela magia 

do aprender, de experimentar e vivenciar as novidades a cada atividade‖, por isso a 

tarefa ―mais do que extra-escolares ou complementares, deveriam ter um caráter 

essencial no projeto educativo‖ (SACRISTÁN E GÓMEZ, 1998, p. 257), para que 

seja capaz de possibilitar aos educandos a aprendizagem. 

Com as respostas foi possível definir que cada um relaciona a tarefa 

de acordo com o ―que ela significa para eles‖. No entanto ―na realidade educacional 

brasileira, o aluno é induzido a aceitar a prática da TC‖ (NOGUEIRA, 2002, p. 82-

83), e durante sua vida escolar, principalmente quando criança, onde este só quer 

brincar, a tarefa é vista como um impecílio para isto, além de que  

Gráfico 2 – Na sua compreensão, qual é a importância que a tarefa de casa traz ao seu 
aprendizado? 
 
 

Fonte – Autora 
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82%

11%

7%

Obrigação, Vale "visto" e Vale
Nota

Para relacionar com o que foi
visto em aula

Não faço tarefa

a escola obriga a fazer, e os pais também. Se não faz a TC, o aluno 
é punido: perde o recreio, fica retido após a aula, recebe nota baixa, 
é impedido de entrar em sala, leva bilhete para casa, é ameaçado de 
reprovação, chegando às vezes até a ser suspenso. Em casa, os 
pais também punem, batem, põem de castigo, tiram privilégios. 
(NOGUEIRA, 2002, p.83) 

 

Nota-se que, são sentimentos e relação de obrigação, punição ou 

restrição que os alunos levam por toda sua vida acadêmica, e que acabam fazendo 

com que estes tenham resistência para fazer as tarefas, o que talvez explique, 

porque tantas foram as respostas dos alunos definindo-a dizendo que ― não gosto 

porque é chato demais.‖ (Aluno 6) 

Apesar de conscientes da importância da tarefa, ao serem 

questionados sobre os motivos que os levam a realizar as tarefas de casa, as 

respostas se referem a obrigação advinda pela nota atribuída, como pode ser 

evidenciado pelo aluno 25 ao dizer que: ―Acho que as tarefas são não só do colégio 

como ajuda na nossa própria casa. Eu quase nunca faço pois acho chato, e quando 

faço no colégio é por valer nota, se não valer eu não faço‖. O gráfico a seguir 

comprova tal afirmativa: 

 

 

 

 

Fonte – Autora 

Gráfico 3 – Você faz tarefa de casa por: 
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O visto e a nota são formas de ―obrigar‖ os alunos a fazerem as 

atividades, assim distancia-se da possibilidade do uso desta como estratégia para 

auxiliar na aprendizagem do aluno. Com a nota o aluno fica amedrontado pela 

reprovação, e ―o fato é que o dever de casa repercute direta ou indiretamente na 

avaliação: vale nota ou pontos somados à nota final, ou serve como treino para os 

testes‖ (CARVALHO, 2006 p.87).  

Em relação ao ―visto‖ o professor geralmente passa ―rapidamente 

nos cadernos, quando o faz, apenas para inspecionar se o aluno fez ou não a tarefa. 

Quando ele corrige a TC, o faz coletivamente, oralmente ou por escrito no quadro, e 

não individualmente‖ (NOGUEIRA, 2002, p.24).  

Em relação às disciplinas, na sala onde se realizou a pesquisa, a 

que mais propõe tarefas restringem-se basicamente na Matemática com 61% e 

Português com 32%, outras disciplinas apontadas somam 7%. A Matemática 

também foi a disciplina que os alunos citaram que o professor mais auxilia durante a 

correção: 

 

―Quando eu não entendo um exercício de Matemática, eu peço ajuda 
a professora e ela explica.‖ (Aluno 28) 
 

"A professora de matemática me ajuda nos exercícios que estou com 
dificuldade.‖ (Aluno 27) 

 

Porém, mesmo a correção fazendo parte do processo da tarefa, 

alguns alunos se manifestaram dizendo que quando sentem necessidade de 

explicação eles solicitam a professora, como mostra a fala dos alunos 2 e 26: ―Sim, 

quando eu tenho dúvidas eu pergunto ai ela explica‖ ―Eu pergunto e ela explica do 

jeito que ela entendeu.‖ Assim, entende-se que para estas professoras o que 

interessa é passar a resposta certa no quadro e todos devem copiar, para Hoffman 

(1998, p.99) ―a  solicitação de certo/errado revela a sua insegurança [do aluno] e a 

necessidade da palavra final do adulto diante de tudo que venha a fazer‖. 

Para Hoffman (1998, p.101), o conhecimento imposto pelas 

respostas prontas seja talvez a ―explicação para o temor de algumas crianças a 

respeito da observação do seu trabalho pelo professor, pois significa que ela entrará 

no jogo do ―apaga/tenta de novo‖, até que sua resposta combine com aquela 

esperada‖.  Por isso, passar as respostas corretas no quadro como forma de corrigir 
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e não explicar porque é aquela a resposta certa, é desconsiderar a individualidade e 

limite dos alunos. ―Muitos professores dão tarefas que não são corrigidas. Dão aulas 

e mais aulas, sem preocupação com os exercícios de consolidação da matéria 

ensinada. Não procuram detectar as dificuldades.‖ (LIBÂNEO, 1994, p. 111) Como 

consequência destas ações, a tarefa se torna para o aluno algo desnecessário, já 

que no outro dia ele apenas copia a resposta do quadro passada pelo professor. A 

correção então perde seu sentido. 

Em relação às formas de correção Nogueira (2002, p. 103) explica 

que ―todos os professores, de um jeito ou de outro, passam visto nos cadernos dos 

alunos. Outro é que a maioria dos professores faz a correção da TC em sala. O que 

difere entre os professores é o procedimento utilizado nessas ações.‖  

Segundo a autora estes procedimentos se dividem em, 

 

passa o visto no caderno por caderno, e corrige no quadro, muitas 
vezes porque o aluno cobra [...] A correção no quadro é feita de 
diferentes maneiras, variando de professor para professor. Uns 
corrigem no quadro junto com os alunos; outros fazem os exercícios 
no quadro e os alunos corrigem, individualmente, nos cadernos – 
autocorreção. Outros fazem a correção coletiva. Há troca de 
cadernos grupal ou individual. Neste caso, os alunos trocam entre si 
os cadernos, variando de aluno, nos diferentes dias. Em grupos 
menores, eles corrigem os cadernos uns dos outros. (NOGUEIRA, 
2002, p.103) 

 

Outro aspecto destacado sobre a correção refere-se à explicação, 

―Tem uns que explica e as outras nem ai‖ (Aluno 23), ―Às vezes ele explica. Às 

vezes só corrige.‖ (Aluno 25). Porém, contraditoriamente, houveram aqueles que 

confirmaram que os professores fornecem um retorno sobre as dificuldades 

encontradas durante a correção da tarefa.  

 

―Ele corrige e depois ele explica e vê se ainda tem alguém com 
dúvida e tira a dúvida.‖ (Aluno12) 
 

―Sim, eles perguntam se entendemos. Se não, eles explicam de novo 
até nós entendermos.‖ (Aluno 13) 
 

―Sim, ela corrige a tarefa e depois tira nossas dúvidas.‖ (Aluno 18) 
 

No entanto, mais do que corrigir, o professor pode também 

proporcionar o feedback para que seus alunos tomem consciência de sua 
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aprendizagem, porém, ―para muitos professores/as, fazer com que os alunos/as 

aprendam significa que aproveitem o trabalho acadêmico, o que equivale a dizer que 

realizem as atividades dadas. Se o estudante efetua essas tarefas, ‗está tudo bem‘‖ 

(SACRISTÁN E GÓMEZ 1998, p.291), ou seja, não veem necessidade de retornar 

os resultados aos alunos, o que confirma esta afirmação é que dos vinte e oito 

alunos que colaboraram com suas respostas seis afirmaram que ―não‖ recebem 

retorno por parte do professor. 

Para Hoffman (2008, p.107) ―pode-se considerar que todo feedback 

é formador, venha de onde vier e qualquer que seja sua intenção, visto que contribui 

para a regulação da aprendizagem em curso.‖ Porém, cabe ao professor se 

conscientizar dos benefícios que a tarefa pode proporcionar para o aprendizado de 

seus alunos, isso quer dizer ―que a correção seja feita com tempo suficiente, a fim de 

que o aluno esclareça suas dúvidas e se torne capaz de realizar os exercícios 

solicitados, com segurança.‖ (NOGUEIRA, 2002, p.106) 

Portanto, entendendo a relevância da correção e de que ela faz 

parte do processo de uma tarefa de casa, assim como o feedback também pode 

auxiliar para que ela se torne efetiva na aprendizagem, o tempo para todo esse 

procedimento deve ser o suficiente, pois caso ―o aluno tenha errado algum exercício, 

precisa refazê-lo. Para tanto, precisa prestar atenção na explicação do professor 

sobre como resolver o exercício, para depois corrigi-lo no caderno. Isso leva tempo.‖ 

(NOGUEIRA, 2002, p.105)  

O tempo é muito significativo para a realização da tarefa, em média, 

os alunos da pesquisa utilizam uma hora e quinze minutos para isso. Porém, há 

aqueles que a realizam em ―15 minutos‖ (Aluno 4). 

Isso se deve aos tipos de atividades propostas, que geralmente  

 

são dadas para serem executadas em alguns minutos, em meia hora 
ou duas horas. Além disso, muitas vezes trata-se de uma série de 
exercícios mais ou menos dispersos. Uma vez feitos e corrigidos, 
não se fala mais neles e passe-se à actividade seguinte. 
(PERRENOUD, 1995, p.70) 

 

O quadro na página a seguir mostra a frequência com que os alunos 

recebem tarefas: 
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29%

43%

25%

3%

Todos os dias

de 1 a 2 por semana

de 3 a 4 por semana

nunca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo menos 2 vezes na semana os alunos recebem propostas de 

tarefas para serem realizadas em casa, 25 % dizem que recebem 3 a 4 vezes por 

semana, 29% todos os dias e apenas 3% responderam que nunca recebem. Sobre a 

frequência de atividades, Marchesi (2006, p.151) considera que a mesma é de 

extrema importância e sugere que ―não ocorram amplos períodos de tempo sem 

atividades de aprendizagem‖, inclusive sugere que nas férias os professores 

proponham atividades para que sejam supervisionadas pelos pais. Porém, esta 

sugestão não seria viável e certamente não traria resultados positivos, pois, os 

alunos não veem a tarefa com ―bons olhos‖ e também como um empecilho e 

chateação. Isso pode ser comprovado com a afirmação do aluno 11: ―tarefa de casa 

é muito chato, porque eu não gosto de fazer‖. Assim, propor tarefas nas férias, onde 

os alunos se veem ―livres‖ dos estudos, aumentaria ainda mais a negligência com as 

tarefas e também a má ideia dos alunos sobre ela. 

Para Nogueira (2002, p.72) ―a obrigação diária de fazer a TC tem 

dificultado e em certos casos até impedido a criança de brincar. Além de 

deseducativo, isso tem sido prejudicial à criança.‖ Por isso, muitos alunos veem na 

tarefa como ―perdendo tempo com a TC, quando ela deveria ser transformada em 

momento de estudo.‖ (NOGUEIRA, 2002, p. 83) Ou seja, tarefas aos finais de 

semana e nas férias como sugeriu Marchesi, comprova-se inviável através das 

Fonte – Autora 

Gráfico 4 – Com que frequencia você recebe tarefa? 
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citações de Nogueira, porque estes são períodos onde os jovens se focam em 

outras atividades, geralmente de lazer, e que ao se verem ―impedidos‖ de usufruírem 

deste ócio torna a tarefa como a vilã. 

Outro aspecto que as tarefas diárias podem afetar é a relação entre 

pais e filhos, pois, ―alguns pais se transformaram em ‗professores‘ de TC para seus 

filhos‖ (NOGUEIRA, 2002, p.88). Essa mesma autora traz opiniões dos pais sobre a 

tarefa, as respostas dos pais são resumidas no seguinte trecho:  

 

os pais reclamam que as relações com os filhos ficam muito difíceis 
por causa das obrigações da TC e das cobranças. O acúmulo de 
trabalho da mãe dentro e fora de casa é outra razão apontada pelos 
pais para acabar com a TC. Essa disposição resulta também das 
condições socioeconômicas dos pais, que não têm como suprir as 
necessidades materiais dos filhos, quer da casa, quer da escola. 
Outros, não tendo domínio dos assuntos estudados pelos filhos, não 
dão conta de ajudá-los. Daí preferirem a extinção da TC. Os pais tem 
razão. Ensinar TC aos filhos não é responsabilidade nem tarefas 
deles. Ou os filhos fazem a TC sozinhos ou voltam à escola sem 
fazê-la, a fim de receber nova aula sobre o assunto. Ensinar é 
incumbência do professor, não dos pais. (p.92) 

 

Aliás, para Hoffman (2008, p.72) ―as melhores tarefas são aquelas 

que permitem ao professor melhor identificar e descrever as aprendizagens 

individuais. Se não permitirem essa interpretação. Convém reformular a proposta ou 

repensar o momento da sua proposição‖. Ou seja, se são os pais que acabam 

fazendo a vez do professor, e alguns acabam até realizando as atividades na vez 

dos filhos, a tarefa perde seu sentido, o professor não saberá em que aspectos seu 

aluno tem dificuldades, ou se avançou.  

Portanto, a tarefa ―deve ser cuidadosamente planejada pelo próprio 

professor, explicada aos alunos, e os seus resultados devem ser trabalhados nas 

aulas seguintes‖ (LIBÂNEO, 1994, p. 193), isso traz significado para o aluno, além 

de ser um importante arquivo do que foi realizado e ―pode ser consultado por ele em 

caso de dúvidas, permitindo-lhe acompanhar o próprio progresso na matéria‖ 

(NOGUEIRA, 2002, p.106).   

Por conseguinte, entendeu-se que os alunos sabem da importância 

da tarefa, mas que veem nela como algo inoportuno, de chateação. Sabemos que a 

tarefa é sim uma ferramenta capaz de possibilitar a aprendizagem, porém, 

constatamos que é utilizada muitas vezes por meio de obrigação, ―assim entender a 
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lição de casa como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento cognitivo é 

tarefa de todos os envolvidos‖ (SOUZA, 2005, p.40). 

 

4 AUTORREGULAÇÃO E A TAREFA DE CASA 

 

Partindo do pressuposto de que a tarefa de casa tem como ―principal 

razão de ser, em princípio, a de favorecer ou a de consolidar aprendizagens‖ 

(PERRENOUD, 1995, p.69) entende-se que esta também pode auxiliar no processo 

de autorregulação do estudante, 

 

uma vez que são os alunos que se tornam responsáveis por regular 
o seu próprio comportamento (por vezes  com apoio dos pais). Isto 
torna o trabalho de casa numa forma clássica de treino na auto-
regulação. É o estudante que decide se, como e quando realizar o 
trabalho de casa (TRAUTWEIN &  KOLLER, 2003 apud RIBEIRO, 
COSTA & CRUZ, 2005, p.794 ). 

 

Ou seja, com as atividades propostas que serão feitas em casa, o 

educando necessitará desenvolver suas próprias estratégias para realizá-las para 

que assim possa ampliar suas aprendizagens. Neste sentido, entende-se aqui que a 

autorregulação é ―a atividade mental que permite criar um sistema pessoal de 

aprendizagem‖ (FONS & WEISSMAN, 2003, p.76). 

Portanto, mais do que uma forma diária do professor verificar o 

aprendizado do seu aluno e se esse cumpriu uma exigência, a tarefa de casa pode 

ser uma alternativa para ajudar os próprios educandos na regulação de suas 

aprendizagens, pois, sendo ela uma ação educativa ―[...] só pode estimular o 

autodesenvolvimento, a auto-aprendizagem, a auto-regulação de um sujeito.‖ 

(PERRENOUD, 1999, p. 96). 

Durante a realização das tarefas ―as próprias crianças se dão conta 

de seus progressos e necessidades naquelas atividades em que se envolvem 

totalmente‖ (FONS & WEISSMAN, 2003, p. 79), assim sendo, a autorregulação é a 

tomada de consciência do aluno na busca por um caminho. Este processo começa a 

partir do momento em que o professor propõe a tarefa e o educando vai formulando 

hipóteses de como será a execução destas e para tal elabora um planejamento de 

ação.  
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Diante do exposto, entende-se que a autorregulação é a capacidade 

que o indivíduo tem de estabelecer metas ou objetivos, sempre criando estratégias 

para que se efetivem essas ações, ou seja, ―apostar na auto-regulação, em um 

sentido mais estrito, consiste aqui em reforçar as capacidades do sujeito em gerir ele 

próprio seus projetos, seus progressos, suas estratégias diante das tarefas e dos 

obstáculos‖ (PERRENOUD, 1999, p. 97). 

Porém, conseguir fazer com que o aluno se torne um sujeito crítico, 

reflexivo, que busque soluções e que se supere em cada obstáculo requer tornar a 

tarefa de casa um instrumento estimulador dessas competências em que o aluno 

não apenas realize exercícios de fixação ou de reprodução. Para Valls (1996, p.60)  

 

a partir das tarefas, o sujeito constrói uma representação. E não 
desiste de fazê-lo, em sucessivas reelaborações, até sua 
formalização em um modelo interno, do qual fazem parte seus 
conhecimentos acerca do que se tem que fazer para resolver as 
tarefas, para regularizar a atividade. Esta representação será o que 
realmente lhe servirá como ponto de apoio para poder entender, 
organizar e solucionar a tarefa.  

 

No entanto, ―para que haja auto-regulação da aprendizagem, supõe-

se ser necessário ao aprendiz um motivo forte, verdadeiros desafios que o 

sensibilizem profundamente, um desejo de saber e uma decisão de aprender‖ 

(DELANNOY, 1997 apud PERRENOUD, 1999, p.97). Como definido na pesquisa, a 

tarefa de casa para os alunos é concebida como ―chata‖ e que segundo o dicionário 

miniaurélio (2009, p.229) significa aborrecer, apoquentar, entediar-se, ou seja, para 

eles não há motivo para realizá-la, e ,consequentemente, não promove no aluno o 

processo de autorregulação. 

Em relação a isso o aluno A, quando indagado a responder, ―Como 

você realiza a tarefa de casa?‖ foi sucinto em dizer que ―eu não faço tarefa‖, porém, 

contraditoriamente, quando é insistida a pergunta o mesmo responde que esta serve 

―para aprender mais‖. Ou seja, os educandos têm consciência do benefício que a 

tarefa pode trazer para seu aprendizado, porém se não as realizam é porque, como 

dizem os autores antes citados, estas atividades não os sensibilizam ou os desafiam 

e, por consequência, não favorecem a autorregulação. 

Por isso, pensar e propor uma tarefa é bem mais complexo e difícil 

do que se imagina, já que esta consiste em várias etapas e o professor, que é 
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agente formulador desta atividade deve pensar em cada passo deste processo, pois, 

―os alunos não podem auto-regular a sua aprendizagem a não ser que lhes sejam 

proporcionadas oportunidades para tal, e possam controlar algumas dimensões 

essenciais da sua aprendizagem‖ (ROSÁRIO, 2003, p.118). Deste modo, em que 

aspectos a tarefa de casa pode se tornar uma ferramenta que possibilita o processo 

de autorregulação?  

Rosário et al. por meio de um  modelo desenvolvido por Coulter 

(1979) e mais tarde aperfeiçoado por Cooper (1989) considera que a tarefa de casa 

é composta por três fases, sendo elas: 

 

duas a ter lugar na sala de aula (preparação e marcação das tarefas 
por parte do professor e mais tarde, numa aula seguinte, a 
verificação e monitorização das tarefas com eventual feedback ao 
aluno), ensanduichadas por uma fase intermédia a ter lugar em casa 
(a da realização das tarefas prescritas, levada a cabo pelo aluno). 
(ROSÁRIO et al., 2005, p.345) 

 

Nessas fases, se encontram aspectos relevantes que juntos podem 

favorecer para o processo autorregulatório do estudante. O objetivo, por exemplo, 

que este educador pretende obter ao propor determinada atividade e que está 

incluso na fase de preparação, é um desses aspectos que Valls (1996, p.57) destaca 

como  

 

componentes básicos de qualquer tarefa o ―objetivo da tarefa e as 
condições de obtenção‖ desse objetivo: o objetivo define a tarefa, 
indica aquilo que é necessário fazer; as condições, em forma de 
obstáculo a vencer ou de ajudas a usufruir, referem-se ao como e ao 
quando da realização.  

 

Ao definir os objetivos, o professor deverá comunicá-los aos alunos, 

pois os ―que aprendem de maneira mais significativa são os que reconhecem o que 

lhes pretende ensinar o professor e de que maneira pensa em fazê-lo‖ (JORBA E 

SANMARTÍ, 2003, p. 34), assim o aluno já cria consciência do que vai aprender e 

porque o professor propôs aquela atividade. Dos seis alunos entrevistados, todos 

responderam que pensam em como vão realizar a tarefa quando esta é proposta. 

Isto significa que os alunos tomam consciência da atividade e, possivelmente, 

planejem a forma de realizá-la.  
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Ciente do objetivo o aluno já é capaz de formular um caminho para 

chegar a tal finalidade proposta, ―se um aluno sabe antecipar e planejar as ações, é 

capaz de representar mentalmente aquelas que deve realizar para ter êxito na 

resolução das tarefas propostas ou na aplicação dos conceitos e teorias aprendidas‖ 

(JORBA E SANMARTI, 2003, p.37). 

O aluno D dá um exemplo de estratégia utilizada para a resolução 

das tarefas ao dizer: ―primeiro eu olho, os que eu não sei [exercícios] vou pulando, aí 

depois eu dou mais uma olhada no livro, dou uma lida, e volto fazendo‖. Este é o 

caminho por ele traçado e pelo qual obtém êxito no final. A principal estratégia 

utilizada pelos alunos para realizar as tarefas é o apoio na internet e livros. Segundo 

o aluno F porque a ―Internet é mais fácil, mas uso o livro também‖. 

Além disto, a tarefa deve conter aspectos relevantes para o aluno 

para que se sinta motivado a realizá-la. Megliato (2001) diz que se o professor tem 

por objetivo ensinar a ler, por exemplo, deve propor leitura de textos, revistas, etc, 

que sejam populares entre os alunos. 

Um impasse que se chega é com qual nível de dificuldade o 

professor deve elaborar uma tarefa, assim sendo,  

 

atividades excessivamente difíceis, isto é, que estejam muito acima 
das reais capacidades dos alunos, causam alta ansiedade, sensação 
de fracasso e frustração e, possivelmente, crenças de baixa eficácia, 
pois levam o aluno a crer que é incapaz de resolvê-las. Já as tarefas 
fáceis demais tendem a causar tédio e apatia, visto que não 
oferecem estímulo para que o aluno desenvolva suas habilidades na 
medida em que podem ser resolvidas com pouco esforço, sem ter 
que buscar ou melhorar seus recursos cognitivos. Em ambos os 
casos, a motivação está comprometida (BZUNECK, 2010; DECI; 
RYAN, 1985 apud MEGLIATO, 2011, p.62). 

 

Desta forma, saber a opinião dos alunos sobre como veem as 

tarefas que recebem tornou-se pertinente. Para o aluno B elas são ―fáceis‖ e ―nem 

precisa pensar muito para fazê-las‖, diferente do aluno C que as consideram ―boas‖.  

Diante da contradição entre ser fácil ou difícil outra pergunta foi 

proposta a fim de conseguir respostas mais claras e completas, sendo ela: ―Como a 

tarefa deveria ser para que você aprendesse mais?‖. O aluno C colaborou dizendo: 

―ah, aí eu já não sei, porque eu acho que elas já estão ótimas assim‖. O aluno D 

aprofunda mais na resposta dando uma sugestão: ―na verdade elas são boas, mas 

acho que deveria ter algo de diferente além de escrever e procurar resposta. Tipo 
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atividades práticas‖. O aluno F se justifica dizendo ―Talvez um pouco mais legal, 

porque tem umas que são chatas‖.  

Cada aluno tem uma concepção diferente sobre como é ou como 

deveria ser a tarefa, portanto, para a elaboração da tarefa devem-se considerar 

todos os educandos, seus conhecimentos e dificuldades, pois, ―os alunos não 

aprendem todos ao mesmo ritmo nem da mesma forma‖ (SILVA, 2004, p.46). Para 

isso uma das estratégias que pode ser usada pelos professores é a individualização 

das tarefas, ou seja, prepará-las de acordo com a dificuldade e conhecimento do 

aluno.  

Esta é uma estratégia que permite àquele aluno que tem mais 

dificuldades condições de superá-las e ir aos poucos avançando e aos alunos que 

estão mais avançados condições de seguir o processo e consolidando novas 

aprendizagens. Em relação a isso Marchesi (2006, p. 74) destaca que o trabalho 

pedagógico deve ―conduzir-se pelo que o aluno necessita em um determinado 

momento, quer dizer, aquilo que vai ajudá-lo a resolver sua situação ou vai lhe 

permitir recuperar [...]‖. 

No entanto para que isso se concretize de maneira efetiva, este 

mesmo autor adverte que é preciso levar em conta três condições básicas: ―os 

deveres devem ser a sua idade, têm que estar coordenados entre os professores de 

modo que o tempo necessário para realizá-la seja razoável e devem contribuir para 

que o aluno aplique ou generalize o que aprendeu‖ (MARCHESI, 2006, p. 74). 

Isso seria o mais adequado e considerado por alguns o ideal, no 

entanto nem sempre é a melhor estratégia para o professor, que apesar das 

atividades iguais propostas para todos requererem mais tempo dos alunos com mais 

dificuldades, a forma individualizada requer um tempo considerável para construir e 

monitorar por parte do professor além da reorganização das aulas. Importante 

também neste contexto levar em consideração que em algumas salas de aula há um 

grande número de alunos, e isso se tornaria inviável, além de mais trabalho para o 

professor.  

Assim, Silva (2004, p.54) em sua investigação ―aconselha apenas a 

individualização, afirmando-a como mais eficaz, para certas disciplinas e com alguns 

subgrupos de alunos‖, ainda em situações em que o professor tem um tempo maior 

com o seu grupo de educandos. 
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Rosário et al. (2005, p.345) especifica que outro componente 

essencial e positivo que torna a tarefa ferramenta autorregulatória é a verificação e 

monitorização das tarefas com feedback ao aluno.  

Com o feedback o erro tem uma ―segunda chance‖, ou seja, ele ―não 

é uma  resposta não certa, algo falso que deve ser corrigido, é o culminar de um 

raciocínio com lógica própria, e que há que compreender para procurar ultrapassar‖ 

(M. BALDY, 1987, p. 15 apud ABRECHT, 1994, p.133). Assim, consciente de seu 

erro o aluno pode retomar suas estratégias, refletir sobre suas ações, pensar sobre 

seu processo de realização, e claro, repensar sobre sua resposta e os caminhos que 

precisam ser modificados para que tenha êxito em suas ações. Além de que ―em 

sala de aula, o professor pode ainda ter um papel fundamental na determinação dos 

efeitos do TPC2, nomeadamente, através do controlo, correcção e tipo de feedback 

prestados aos trabalhos prescritos‖ (CARVALHO & BURITY, 2006; PAIK, 2003 apud 

ROSÁRIO et al, 2008, p.31). 

Desta forma, o erro não é punido como sinônimo de incapacidade ou 

falta de vontade, mas um fator favorável ao processo de autorregulação, já que dá 

pistas para o aluno se autoavaliar e formular outro caminho para se chegar a uma 

resposta correta.  

Com a entrevista foi possível analisar como os alunos se manifestam 

e lidam com o erro, as respostas foram as seguintes: ―Apago e copio a resposta do 

quadro‖ (aluno A), ―Eu apago e corrijo‖ (Aluno B), ―Apago e arrumo‖ (Aluno C), ―Eu 

apago e respondo de acordo com o professor‖ (Aluno D), ―Peço ajuda para a 

professora, falo para ela dar uma ideia do que eu errei e qual a parte errada‖ (Aluno 

E), ―Ah, eu busco achar onde está o erro para consertar‖ (Aluno F). 

Conclui-se com as respostas acima que quando a tarefa é corrigida 

e o educando percebe que sua resposta não condiz com a do professor, ele apaga e 

copia tal qual como está no quadro, ou seja, na maioria das vezes, por insegurança 

e falta de autonomia, não sabe gerir seus próprios erros e preferem apagar a buscar 

entender os motivos destes, por isso ―nem todas as intervenções cuja intenção é 

reguladora estimulam da mesma maneira e no mesmo grau os mecanismos de auto-

regulação do sujeito‖ (PERRENOUD, 1999, p.97). 

Ou seja,  

                                                 
2
 ROSÁRIO et al. utiliza da sigla TPC se refererindo a esta atividade como “Trabalho para casa”.  
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a orientação por parte do professor deve atender a certos aspectos, 
como seja, não identificar o erro, nem tão pouco corrigi-lo, mas sim 
questionar ou apresentar pistas de orientação da acção a 
desenvolver pelo aluno que o leve à identificação e correcção do 
erro. Um feedback, que vá de encontro a estes objectivos, deve ser 
descritivo, específico, relevante, periódico e encorajador, 
imediatamente utilizável, oral ou escrito, privado ou público, dirigido a 
um indivíduo ou grupo de indivíduos (NCTM, 1999 apud SANTOS, 
2002, p. 3). 
 

Durante a correção, o professor deve motivar no aluno uma auto-

avaliação de sua aprendizagem, formulando perguntas do tipo: Que conclusão tirou 

com sua resposta? Sua resposta se adéqua a pergunta? Entendendo que o 

estudante seja ―capaz de fazer a sua autocorrecção, sendo para isso necessário 

compreender o erro para criar condições para o ultrapassar (Hadji, 1997 apud 

SANTOS, 2002, p. 3), o que só vai ocorrer se durante a correção  o professor ajudar 

seu aluno a ter consciência de seus erros  e identificá-lo por si próprio. Assim a 

tarefa terá condições de contribuir para a construção da aprendizagem. 

Contudo, quando é perguntado se repensam sobre os erros eles se 

manifestaram dizendo: ―repenso‖ (aluno A). O aluno B diz que quando está 

corrigindo ―pensa em outra resposta‖, já o aluno C se justificou ao dizer: ―não, eu 

coloco de acordo com o que o professor colocou no quadro‖. O aluno E se explicou 

melhor exemplificando as estratégias que utiliza para administrar sobre seus erros, 

expressando-se: ―eu procuro no livro e também de acordo com a resposta da 

professora, porque não pode ficar igual um do outro, todo mundo copiar igual da 

professora não dá muito certo‖.  

Este educando apresenta certa autonomia, mesmo que ainda 

predomine a dependência da resposta do professor como base para reformular por 

si uma resposta adequada, porém diferente de seus amigos que apenas copiam tal 

qual está no quadro. 

Considerando que há durante a correção uma retomada por parte do 

aluno de suas respostas e de suas estratégias para se chegar a tal resposta, 

entende-se que há questionamentos do educando ao educador, o que define mais 

uma estratégia de autorregulação, em que o aluno pode interrogar da seguinte 

forma: Há outras maneiras de se chegar a tal resultado? Como chegou a tal 

resposta? Além de que o professor também ―poderá aproveitar mais uma ocasião 

para construir contextos favoráveis ao desenvolvimento de uma postura 
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autorreflexiva nos seus alunos (por exemplo, ‗o que te levou a escolher esta 

estratégia? ‘, ‗Por que é que a solução a que chegaste não responde ao problema 

inicialmente colocado? ‘)‖ ao invés de dar respostas evasivas como ―‗confuso‘, 

‗excelente‘, ‗vago‘, ‗não responde ao pedido‘‖ (SANTOS, 2002, p. 3). 

O que ficou evidente também, é que os alunos pensam que a própria 

tarefa é uma estratégia para estudar para as provas. O aluno D cita a prova como 

motivo para refletir sobre seus erros, ―penso, porque daí para a prova eu vou estudar 

pelo caderno, aí se estiver errado eu conserto e fica melhor para estudar‖. O aluno E 

se expressa dizendo: ―é bom sim, porque a maioria do que as professoras passam é 

o que cai na prova, isso ajuda nos estudos e a passar com uma nota boa‖. 

Essas respostas revelam que os alunos se sentem inseguros com 

suas respostas e para tal copiam o que o professor escreve no quadro, garantindo 

assim possíveis êxitos na prova, como expressa o aluno E ao dizer que consegue 

aprender mais com a tarefa ―porque nas provas não tem como estudar, daí estudo 

pela tarefa, aprendo e depois faço a prova‖. Segundo Perrenoud (1999, p.72)  

 

é por esta razão que, na maioria das aulas, os exercícios propostos 
nas provas assemelham-se, como duas gotas d‘água, ao trabalho 
escolar cotidiano. A única diferença é que neste último não é 
avaliado, que ―não conta‖, ao passo que no momento da avaliação 
introduz-se um pouco mais de cerimônia, de estresse e de eqüidade. 

 

Ao que tudo indica, são as tarefas pensadas para a prova que levam 

o aluno a prestar atenção e dedicar-se à correção como salienta o aluno D ao dizer: 

―ah, a gente revisa tudo em casa, aí dá para memorizar melhor, porque o professor 

passa aí você treina e acaba entendo‖, com isso, 

 

estudar apenas para a prova é uma maneira honesta, mas simplória, 
de se tornar capaz de um ―desempenho de um dia‖. Isso não constrói 
uma verdadeira competência, mas permite iludir, durante uma prova 
escrita ou oral. Em uma noite, um aluno que não compreendeu nada, 
não trabalhou antes e nada sabe não pode se tornar um bom aluno, 
mas isso basta, às vezes, para salvar as aparências‖. 
(PERRENOUD, 1999, p.69) 
 

Portanto, realizam tarefas mecânicas, reprodutivas e com respostas 

prontas tendo como objetivo final ―treinar‖ para a prova. Tal prática induz somente à 
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memorização e não possibilitam desenvolver a capacidade se autoavaliar e se 

autorregular. 

Ao contrário, ―por que não pensar que avaliar é conhecer a 

estratégia utilizada pelo aluno na resolução de uma determinada tarefa e 

compreender as causas de suas dificuldades?‖ (JORBA & SANMARTÍ, 2003, p. 43), 

e não apenas limitar o trabalho, seja a tarefa ou a avaliação, a copiar a resposta 

correta, sem permitir a autonomia do aluno em pensar, questionar, refletir e, 

principalmente, a ter a chance de errar e criar estratégias de resolução. 

Cada aluno tem sua individualidade e especificidade, porém, todos 

são capazes de se autorregularem, basta que seja oferecido a oportunidade, além 

disso, para um sujeito aprendiz, o professor ―pode servir de parceiro para ele, de 

pessoa-fonte para clarear suas idéias e colocá-las em ordem‖, pois ―nenhuma 

intervenção externa age se não for percebida, interpretada, assimilada por um 

sujeito‖ (PERRENOUD, 1999, p.100).  

Assim, a verificação e monitoramento por parte do professor nas 

tarefas vão além do passar visto nos cadernos e, posteriormente, as respostas 

corretas no quadro para que todos copiem, pois,  

 

os alunos, entregues a si próprios e sem orientações e apoio 
apropriado, facilmente vacilam. A ausência de apoio e de adequada 
monitorização do TPC realizado pelos alunos, faz desperdiçar 
ocasiões de reforço e modelação da sua aprendizagem. (ROSÁRIO 
et al, 2005, p. 345) 

 

Outro aspecto considerado como uma ―condição necessária para 

desenvolver a auto-regulação‖ (SANTOS, 2002, p. 3) é a apropriação dos critérios. 

Isso significa que quando o professor aponta os objetivos que pretende obter com a 

tarefa proposta também deve explicar os critérios que terá para a avaliação, pois 

com esse planejamento ele poderá ver se ―um aluno entendeu um conceito, se 

soube fazer determinado trabalho e em que grau, se conhece certo procedimento ou 

se sua atitude é esperada‖ (JORBA E SANMARTÍ, 2003, p.38), e para o aluno isso 

representa mais informações que o ajudarão a formular estratégias e metas para sua 

tarefa, pois os ―estudantes que obtêm melhores resultados, são aqueles que sabem 

intuir as intenções dos professores e as suas exigências‖ (JORBA & SANMARTÍ, 

2003, p.38). 
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E na terceira fase na qual Rosário (2005, p.345) se refere, sendo ela 

denominada de intermediária, é quando se entende que é o aluno quem realiza a 

tarefa em seu momento em casa, é então quando este pensará nas estratégias de 

resolução e metas que pretende alcançar, esta prática o levará ―a desenvolver 

iniciativa, auto-disciplina, responsabilidade, independência e capacidade de gestão 

de tempo‖ (ROSÁRIO et al, 2008, p. 25). 

Portanto, pensar em ambientes adequados para a realização da 

tarefa também é importante, pois, ―o aluno auto-regulador vai se desenvolvendo, 

pelo que propiciar-lhe ambientes ricos em nutrientes auto-regulatórios‖ (ROSÁRIO et 

al, 2005, p. 345). Por isso, o professor ao propor tarefas, deve pensar no contexto 

social que seu aluno está inserido, por exemplo, se o educador sugere uma 

pesquisa que vá precisar da internet, este deve estar ciente se todos os alunos têm 

acesso a esta, se não, deve pensar em como possibilitar recursos para que efetive 

esta pesquisa sem prejudicá-lo, assim,  

 

os professores devem ajudar os alunos a lidar com o TPC, pedindo-
lhes que registrem em local apropriado as tarefas e trabalhos a 
realizar. Nos primeiros anos de escolaridade, os professores podem 
alertar os pais da importância de providenciarem um espaço 
adequado para a realização do TPC em casa, minimizando os 
distractores e mantendo-se, sempre que possível, disponíveis para 
as questões e problemas que possam surgir. (ROSÁRIO et al, 2005, 
p. 349) 

 

Portanto, conclui-se que ao realizar a tarefa de casa, o aluno deve 

ser capaz de 

 

gerir o tempo, verificar o trabalho, hierarquizar as tarefas, 
desenvolver competências de estudo, promover a autonomia e 
fomentar uma aprendizagem ao longo da vida fora da educação 
formal que são alguns dos aspectos da aprendizagem auto-regulada 
que o trabalho  de casa pode ensinar (RIBEIRO, COSTA & CRUZ, 
2005, p. 794).  

 

Por fim, para que a tarefa de casa seja utilizada como ferramenta 

que desenvolva a autorregulação é necessário ―que na marcação dos trabalhos de 

casa os professores planejem tarefas que permitam aos alunos definir objectivos 

pessoais, controlar a sua realização e avaliar o seu desempenho‖ (ROSÁRIO, 2004 

apud RIBEIRO, COSTA & CRUZ, 2005, p. 794). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pesquisar sobre tarefa de casa é de grande valia para a prática 

docente, ela está posta na vida escolar e torna-se difícil encontrar um professor que 

não a tenha utilizado em sua experiência docente. Assim, esta pesquisa possibilitou 

identificar que poucas são as discussões e problematizações acerca do assunto e 

que nas escolas sua prática ocorre de forma natural, sem muita preocupação e 

reflexão sobre a forma como é praticada. 

Porém, a tarefa de casa, se bem utilizada, pode ser considerada 

como um importante recurso na construção das aprendizagens dos estudantes 

colaborando para que o aluno aprenda a se autorregular, praticando, desta forma, 

―bons hábitos de estudo, a organização e gestão do tempo, a responsabilização 

pessoal, a promoção da autonomia e do controlo autorregulatório‖ (ROSÁRIO et al, 

2005, p. 344). 

Contudo, com esta pesquisa foi possível perceber que poucas foram 

às mudanças ocorridas nas formas de atividades propostas por Comenius até os 

dias de hoje, pois ainda o que se faz presente no contexto escolar são tarefas mais 

relacionadas à memorização e fixação em detrimento das tarefas que provoquem 

um exercício mental. Além de constatar também que aspectos importantes como a 

autonomia do aluno e a reflexão não são focos do trabalho escolar, fatores 

necessários para que ocorra a autorregulação. 

As informações obtidas com as coletas de dados na pesquisa de 

campo permitiram verificar que, apesar dos alunos perceberem os benefícios que a 

tarefa pode proporcionar para seu aprendizado, para estes as tarefas são 

consideradas ―chatas‖ e acabam não a realizando por interesse, mas por obrigação 

para ―ganhar vistos que valem nota‖, artifício usado por muito educadores como 

―chantagem‖ para que eles as realizem. 

São ações assim que acabam afastando o aluno da tarefa e os 

levam a construir uma representação negativa sobre a tarefa relacionando-a como 

obrigação, desnecessária, além de inoportuna para se realizar em casa. 

A pesquisa também permitiu constatar que, no contexto escolhido 

para a investigação, a tarefa de casa proposta não possibilita a autorregulação, pois 

se limita ao exercício mecânico de fixação do que foi ―dado‖ em sala e no dia 

seguinte ocorre a correção no quadro, no qual o professor passa sua resposta como 



 47 

a correta que deve ser seguida, seja por entender que esta é a melhor alternativa ou 

porque os discentes não tem autonomia para pensar em possibilidades de resposta. 

Outro agravante é o fato de que professores e alunos, em sua grande maioria, 

entendem que a função da tarefa de casa é a preparação para a realização das 

provas.  

Esse processo em que o professor propõe a tarefa e o aluno executa 

mecanicamente respondendo exercícios repetitivos ou de encontrar as respostas 

prontas no livro não levam o aluno ao exercício da autoavaliação que o ajude a se 

autorregular e não permitem o desenvolvimento da autonomia que o leve a 

aprendizagem, pois para ―[...] aprender deve chegar a saber como detectar suas 

dificuldades e incoerências, compreender por que as têm e tomar decisões com 

vistas a superação [...]‖ (SANMARTÍ, 2009, p. 66). 

Para ser um instrumento que possa colaborar com a prática da 

autorregulação e, consequentemente, com o desenvolvimento da autonomia, a 

tarefa de casa deve consistir em: objetivo estabelecido pelo professor que seja 

comunicado ao aluno, bem como os critérios de avaliação que serão utilizados, a 

correção deve ter como propósito o feedback, devendo o professor considerar todo o 

processo percorrido pelo aluno, pois só assim ele saberá avaliar se seu educando 

entendeu a atividade e se esta favoreceu para aprender mais. Ainda, diante do erro 

o educador deve permitir e estimular a reflexão de seu aluno para que retome sua 

estratégia e verifique se esta é a melhor para se chegar a resposta adequada. E por 

fim, a tarefa deve ser proposta a fim de provocar no aluno o exercício mental e 

desafiá-lo em realizá-la, pois assim ele poderá determinar seu objetivo pessoal, sua 

estratégia e avaliar seu desempenho.  

Enfim, o estudo evidenciou que a preocupação com o assunto ainda 

é pequena, porém, também mostrou as ―competências que o TPC pode ensinar, 

entre elas a gestão do tempo, da atenção, e dos recursos motivacionais‖ (ROSÁRIO 

et al, 2005, p. 349), e que portanto só tem a ajudar o aluno em uma aprendizagem 

significativa e autorregulatória. 
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APÊNDICE A 

Questionário aplicado para os alunos 

 

1 - O que você entende por ―Tarefa de casa‖? 
R: __________________________________________________ 
 
2- Com que freqüência você recebe tarefa? 
 
( ) Todos os dias                                     ( ) de 3 a 4 por semana 
( ) de 1 a 2 por semana                           ( ) nunca 
 
3 – Você faz a tarefa de casa por:  
 
( ) obrigação 
( ) valer ―visto‖ 
( ) para relacionar com o que foi visto em aula 
( ) Não faço tarefa – Por quê? __________________________________ 
 
4-  Quanto tempo você destina à realização da sua tarefa? 
R: _______________________________________________ 
 
5- Você percebe que os professores proporcionam retorno sobre as dificuldades 
encontradas durante a correção da tarefa? Dê um exemplo. 
R: ___________________________________________________________ 
 
6 – Na sua concepção, qual é a importância que a tarefa de casa traz ao seu 
aprendizado? 
 
( ) São indispensáveis                                   
( ) Importante para criar hábito de estudo   
( ) Pouco importante 
( ) Desnecessária  
Justifique a alternativa escolhida: _________________________________ 
 
7- Que disciplina propõe mais tarefa? 
R: _________________________________________________ 
 
8- Ao realizar a tarefa, você consegue: 
 
( ) aprender mais                                     ( ) tirar dúvidas 
( ) superar suas dificuldades                   ( ) Não colabora em nada 
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APÊNDICE B 

Entrevista com os alunos 

 

Como você realiza a tarefa de casa? 
 
E quando você a recebe, você pensa em como vai realizá-la? Como? 
 
Mas quando você realiza você faz por quê? 
 
Como você acha que você aprende mais com a tarefa? Dê que maneira? 
 
Quando você recebe uma tarefa, você pensa qual estratégia você vai utilizar para 
realizá-la? Qual? 
 
Quando você corrige sua tarefa, o que faz com seus erros? 
 
Você repensa sobre este erro? 
 
Como você acha que deveria ser uma tarefa de casa para te ajudar mais? 
 
Você busca algum instrumento de apoio para fazer a tarefa? Quais são eles? 
 
Mas, você corrige de acordo com as respostas da professora ou você pensa em uma 
nova resposta? 
 
Em sua opinião, como estão as tarefas de casa hoje? 
 
As tarefas de casa te ajudam a realizar as provas? 
 
Fazendo a tarefa o que você acha que beneficia para seus estudos? 
 
Então, para você a tarefa é mais memorização? 
 
Como você acha que deveriam ser as tarefas para que você aprendesse mais? 
 
Você busca as respostas para os exercícios em algum lugar? Utiliza de outras fontes 
além do livro? 
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APÊNDICE C 

Termo de consentimento da escola 

 


