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Tarefa, dever, lição ou simples-
mente “para casa”. O nome va-
ria em cada região do País, mas 

o significado é o mesmo. O dever de 
casa ocupa espaço importante na ro-
tina de qualquer escola, seja pública 
ou particular. Muitas práticas pedagó-
gicas evoluíram ou foram substituídas 
ao longo tempo, mas o dever de casa 
permanece há gerações. Diversas pes-
quisas comprovam que, se aplicado de 
maneira correta, ele pode ser ferra-
menta importante no processo de ensi-
no-aprendizagem. Mas se for “mal re-
ceitado” pode ter efeito contrário: criar 
indisposição nos alunos ao estudo, di-
ficultar a relação com o professor e até 
mesmo com a família. 

Os dados referentes à edição de 2007 
da Prova Brasil apontam que entre os 
alunos do 5º ano que “quase nunca” ou 
“nunca” fazem o dever de casa, apenas 
8% têm desempenho adequado em ma-
temática e português. Já no grupo da-
queles que dizem fazer as tarefas “sem-
pre” ou “quase sempre”, esse percentual 
fica entre 25% e 30%. As informações fo-
ram analisadas pelo economista Ernesto 
Faria, do portal Estudando Educação 
(http://estudandoeducacao.com/), para a 
Gestão Educacional. Ele destaca que outras 
características afetam o bom desempe-

Dever de casa exige 
planejamento e orientação

Especialistas apontam o papel dessas tarefas no processo de aprendizagem 
e alertam: nem sempre a escola dá a devida importância ao assunto

nho escolar, mas que o dever de casa é re-
conhecido por diversos estudos como uma 
ferramenta importante para o sucesso. 

O que os números tentam demons-
trar, o dia a dia de uma escola com-
prova na prática. No colégio Ciman, de 
Brasília (DF), o dever é encarado como 
parte importante não apenas do apren-
dizado, mas da formação do aluno. Para 
a coordenadora dos anos iniciais do en-
sino fundamental, Suzy Willik, a tare-
fa escolar, ao longo dos anos, evoluiu 
não tanto no seu formato, mas princi-
palmente na compreensão do seu pa-
pel. “Mudou o olhar do professor para a 
intencionalidade do dever de casa. Não 
é uma burocracia da escola ter dever to-
dos os dias para o menino estar ocupa-
do em casa de tarde. Ele é intencional 
no processo de aprendizagem e por isso 
precisa ser planejado”, explica. 

A professora Tânia Resende, da 
Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), aponta 
que as funções do dever de casa são múl-
tiplas: fixar os conteúdos aprendidos em 
sala, desenvolver hábito de estudo e, in-
clusive, estimular a autonomia do aluno. 
O formato e a forma como a tarefa será 
conduzida dependerão do objetivo que a 
equipe pedagógica pretende alcançar. No 
colégio Ciman, um dos principais focos 

do trabalho está no desenvolvimento da 
autonomia do aluno. A lição é pensada de 
forma que possa ser feita pelo aluno sem 
a ajuda de adultos. “A nossa orientação é: 
‘o dever de casa é seu’. A gente procura 
passar uma tarefa que a criança seja ca-
paz de fazer sozinha. Claro que pode ter 
uma dúvida que o pai pode tentar ajudar 
ou ele traz no dia seguinte para a sala de 
aula. Mas para que o aluno alcance esse 
objetivo, ele precisa ser planejado. Senão, 
além de ser um trabalho frustrante, 
gera uma dependência de que ele 
[o aluno] não é competente para 
fazer a tarefa sozinho”, aponta a 
coordenadora.

Outro papel importante dessa ferra-
menta é permitir que o educando se au-
toavalie. É no momento do dever de casa 
que o estudante poderá identificar quais 
são suas dificuldades e indicá-las ao pro-
fessor. “Na escola estou estudando os as-
suntos em um contexto, em casa o cená-
rio é outro. Quando o aluno está sozinho 
é o momento de perceber suas dúvidas. 
Por exemplo, ele estava conversando com 
o colega e achava que não tinha nenhu-
ma dúvida, mas na hora do dever ele viu 
que não entendeu”, afirma Suzy. 

Tânia ressalta que as atividades pre-
cisam ser coerentes com o que foi tra-
balhado em sala de aula. O tipo de ta-
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refa deverá variar com a realidade de 
cada escola. “A função da lição de ca-
sa não é algo definido a priori. Cabe à 
equipe pedagógica e ao professor ques-
tionarem-se a respeito da pertinência e 
da função da tarefa de casa no contex-
to específico em que atuam. Isso consi-
derando diversas variáveis como o nível 
de aprendizagem e a idade dos alunos, 
suas condições de realização da ativida-
de em casa e mesmo o tempo diário de 
jornada escolar”, afirma Tânia.

Mas para a professora Benigna 
Villas Boas, da Faculdade de Educação 
da Universidade de Brasília (UnB), a 
prática das tarefas para casa persiste 
ao longo de gerações porque “a esco-
la não se atualiza”. “O ritual do dever 
de casa tem passado por poucas mu-
danças. A escola quer manter seu po-
der sobre os estudantes. Embora o de-
ver de casa seja largamente utilizado, 

há pouquíssimos estudos e pesquisas 
sobre este tema”, critica. 

Efeito contrário
Assim como um remédio mal prescrito, a 
tarefa de casa sem objetivo e sem a orien-
tação adequada pode ter efeitos negativos 
na aprendizagem. É fundamental que se-
ja compatível com o estágio de aprendi-
zagem do aluno naquele momento. “Se 
a criança está com dificuldades no pro-
cesso e a tarefa vem com atividades que 
estão muito além daquele momento, isso 
vai ser motivo de estresse em casa e o de-
ver não vai ter significado para ela. A gen-
te vê muita criança de 5 anos estressada 
que não quer ir para a escola, ou o adoles-
cente que desenvolve uma relação negati-
va com a escola”, aponta Tânia.

Suzy dá um exemplo prático: “Se a 
criança ainda não domina a divisão e 
eu passo dez exercícios de divisão com 

dezena, isso não ajuda porque 
ela vai fazer dez exercícios de di-
visão errados.” Para Benigna, a 
lição vira um momento de ten-
são quando a criança percebe 
sua incapacidade de desenvol-
vê-la. “Ela sabe que, em muitos 
casos, o não atendimento às exi-
gências dos professores pode in-
clusive trazer penalidades e situ-
ações constrangedoras. Quando 
é possível, ela recorre à ajuda dos 
pais, mas nem sempre eles têm 
condições de oferecer essa aju-
da. Minimizar ou eliminar isso 
requer que o grupo de professo-
res e a coordenação pedagógica da 
escola se fundamentem teo-
ricamente sobre esse tema 
e planejem o seu uso de 
forma a se comprometer 
com as aprendizagens”, 

1) Estimule a autonomia: a complexidade da tarefa deve levar em conta o nível de aprendizagem 
dos alunos. O exercício deve ser planejado para que a criança consiga realizá-lo sozinha. Caso 
contrário, são altas as chances de que a criança se sinta incapaz e frustrada.

2) Tenha clareza nos comandos: entregar simplesmente uma lista de exercícios ao fim da aula não é a 
maneira correta de conduzir o processo. O professor deve explicar qual é o objetivo daquele dever 
e, no caso dos mais novos, é interessante ler a tarefa para sanar as dúvidas ainda na sala de aula.

3) Trabalhe com a medida correta: mais dever de casa não é sinônimo de mais aprendizado. É ne-
cessário dosar a quantidade de tarefas para que o aluno não fique sobrecarregado. A medida de-
verá ser estabelecida pelo professor a partir do diagnóstico da turma.

4) Lembre-se: o dever é do aluno, não dos pais: é importante estabelecer uma parceria com a família 
para que ela não interfira em excesso no processo. Se os pais passarem a fazer o dever pelos filhos, 
a escola não conseguirá identificar quais dificuldades de aprendizagem precisam ser trabalhadas.

5) Nunca deixe de corrigi-lo: se o aluno não tem o feedback das atividades que desenvolveu em casa, 
aos poucos a tarefa perde o significado para ele. O professor pode optar por correções coletivas ou 
individuais (ou a combinação delas), mas não deve deixar um exercício sem algum tipo de tratamento.

Os cinco mandamentos do dever de casa

Fontes: Benigna Villas Boas, professora da Universidade de Brasília (UnB); Tânia Resende, professora da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG); e Suzy Willik, coordenadora pedagógica do colégio Ciman, de Brasília (DF).
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aponta a professora que também pes-
quisa o tema. 

O ideal seria que o dever de casa 
fosse quase personalizado, acompa-
nhando o nível de desenvolvimento 
de cada aluno. Mas se é difícil garan-
tir esse atendimento, uma prática im-
portante para minimizar os efeitos ne-
gativos é garantir a orientação correta 
sobre cada tarefa. “O dever não pode 
ser uma coisa que vai deixar a criança 
sem saber o que fazer, por isso nenhu-
ma tarefa vai para casa sem orienta-
ção, sem a leitura prévia. Algumas pa-
lavras diferentes que podem provocar 
dúvida sobre o comando eu peço para 
eles circularem e a gente explica – pa-
ra que possam, em casa, fazer a ativi-
dade da melhor maneira possível”, ex-
plica Lívia Tomázia, professora do 1º 
ano do ensino fundamental do colé-
gio Ciman.

O momento da prescrição é quase tão 
importante quanto o da correção, apon-
ta Tânia. Em suas pesquisas, ela entre-
vistou alunos, professores e famílias so-
bre a importância das tarefas, e não raro 
ouviu dos pais que nem eles mesmos ti-
nham compreendido o comando da ta-
refa. “Dever com ordem mal elaborada, 
com signos que a criança não consegue 
entender, isso acontece muito”, diz. 

Feedback
Quando o dever de casa retorna para a 
sala de aula, o tratamento que ele vai 
receber também é determinante pa-
ra o processo de aprendizagem. Não 
apenas porque a correção permitirá ao 
professor identificar as dificuldades de 
sua turma, mas também porque o alu-
no precisa do feedback para que a ati-
vidade ganhe um significado para ele. 
“O trabalho pedagógico adequado com 
os deveres de casa envolve todas as eta-
pas: o planejamento, a adequação des-
se dever à realidade do aluno, como ele 
vai ser prescrito e o momento do retor-

no. A gente vê tarefas que não são reto-
madas de forma nenhuma e, aos pou-
cos, para o aluno, fazer o dever perde o 
sentido”, alerta Tânia. 

Ela aposta na correção coletiva co-
mo uma maneira positiva de conduzir 
o processo. Essa é a tática geralmente 
adotada pela professora Andrea Regina 
da Silva, que dá aula para alunos do 5º 
ano do colégio Ciman. A docente pro-
cura diversificar as tarefas a partir do 
assunto trabalhado e acredita que, du-
rante a correção coletiva, os alunos po-
dem compartilhar as diferentes res-
postas encontradas. “Às vezes o dever 
pode ser uma pesquisa, um exercício 
do próprio livro ou mesmo um desa-
fio. A gente precisa fazer com que seja 
um momento também agradável para 
ele [aluno]. Eles gostam muito de fazer 
pesquisa e, às vezes, se durante a aula 
aparece uma palavra que eles não co-
nhecem, eu lanço o desafio para que 
eles procurem em casa o significado e 
tragam no dia seguinte”, conta. 

A coordenadora da escola, Suzy, 
aponta que os alunos, desde pequenos, 
são orientados a marcar com um aste-
risco ou um ponto de interrogação as 
questões que tiveram dúvida. Assim, no 
momento da correção, o professor pode-
rá identificar quais são as falhas no pro-
cesso de aprendizagem de cada um. 

Mas se o dever de casa veio incom-
pleto ou não foi feito, qual deve ser o 
procedimento adotado pela escola? 
Tânia defende que o professor deve ter 
um controle de quem fez ou não a tare-
fa, já que há um “contrato pedagógico 
implícito” entre as partes. Mas a ma-
neira de avaliar e encaminhar o pro-
blema precisa ser cuidadosa. 

A professora Benigna alerta que 
o contexto social da criança necessi-
ta sempre ser levado em consideração 
e rechaça medidas punitivas, como a 
suspensão do recreio ou a criação de 
uma lista de “inadimplentes” (com o 

nome dos que não cumpriram o de-
ver). “As tarefas de casa são dos es-
tudantes e para os estudantes e 
espera-se que eles as desenvol-
vam. O dever serve para que o 
professor conheça o que cada 
um aprendeu e o que ainda não apren-
deu para que, na sala de aula, lhe seja 
oferecida a intervenção necessária. Por 
isso não é desejável que, por meio da 
avaliação informal, anunciem-se pu-
blicamente os nomes dos que não fize-
ram as atividades em casa ou não as fi-
zeram corretamente. Infelizmente, há 
escolas que não refletem sobre o papel 
do dever de casa e o adotam de manei-
ra inadequada”, aconselha. 

O dilema da quantidade
Não existe uma medida exata da quan-
tidade de tarefas que deve ser passada 
ao aluno para que ele tenha mais su-
cesso no processo de aprendizado. De 
um lado, sempre haverá famílias que 
não têm tempo de acompanhar a ta-
refa e acham que a escola passa “de-
ver demais”. Do outro lado, há aque-
les pais que associam, erroneamente, 
a quantidade de atividades para 
casa à qualidade do ensino ofe-
recido pela escola. No Ciman, a 
orientação aos professores é de que a 
tarefa seja programada para ser feita 
em até uma hora. “Alguns vão cumprir 
aquela tarefa em 20 minutos, outros 
vão levar duas horas. Cada um tem seu 
ritmo, mas essa é a nossa medida”, ex-
plica a coordenadora Suzy. Para os pais 
mais exigentes, a escola disponibiliza 
tarefas extras no blog que mantém na 
internet. São exercícios que não serão 
corrigidos pelo professor e tratam dos 
temas abordados em sala de aula.

Para Tânia, há um exagero hoje na 
quantidade do dever prescrito, o que é, 
em parte, consequência do perfil com-
petitivo assumido por muitas famílias. 
No caso, por exemplo, de um aluno 
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que estuda em tempo integral, o ide-
al é que no turno contrário o momento 
para o dever de casa seja assumido pe-
la própria escola. “A ampliação do tem-
po escolar é uma tendência no País. As 
atividades devem ser feitas dentro do 
próprio período, mas muitas escolas 
resistem porque acham que estão li-
berando o aluno de estudar em casa”, 
aponta. 

Também é importante que, no caso 
dos últimos anos do ensino fundamen-
tal ou do ensino médio, os professores 
se organizem para não sobrecarrega-
rem o aluno com atividades de diferen-
tes disciplinas. “Isso é super viável da 
escola organizar e, muitas vezes, não 
é feito: pode-se ter um quadro na sa-
la dos professores para saber a quanti-
dade de dever que está sendo prescrita 
em cada turma”, recomenda a profes-
sora da UFMG.

Família-escola
Um dos papéis atribuídos à lição de ca-
sa é o de servir como uma ponte en-
tre a escola e a família. É por meio 
dele que pais e mães podem acompa-
nhar a vida escolar de seus filhos. Mas 
nem sempre essa relação ocorre de for-
ma harmoniosa. Em um extremo es-
tão aqueles que acham que devem fa-
zer o dever de casa pelo filho, no outro, 
as famílias que acreditam que a tare-
fa de ensinar cabe unicamente à insti-
tuição de ensino. “Para que essa ponte 
conduza ao ponto desejável, cabe à es-
cola como um todo ter clareza do pa-
pel do dever de casa. A escola precisa 
conhecer a realidade de cada família”, 
afirma Benigna. 

A lição pode perder sua função se 
tiver como pré-requisito a participa-
ção de adulto – seja pelo fato da famí-
lia não ter tempo ou por não ter ins-
trução adequada para dar suporte à 
criança. Apesar dessas tensões, em 
pesquisa aplicada em três colégios pú-

blicos e particulares de Belo Horizonte, 
Tânia identificou que o dever de casa 
é enxergado pelas famílias como mui-
to importante para o aprendizado de 
seus filhos. 

A secretária parlamentar Vera 
Boller, de Brasília, compartilha dessa 
visão. De noite, quando chega do tra-
balho, ela faz questão de supervisio-
nar o caderno da filha Anna Karolina, 
que tem 7 anos e está no 2º ano do en-
sino fundamental. “No último bimes-
tre, ela ficou doente e faltou por uma 
semana. Foi no dever de casa que eu 
identifiquei que ela estava com algu-
mas dificuldades e conversei com a 
professora para que desse uma orienta-
ção diferenciada para a Anna”, expli-
ca. A menina faz o dever de casa quan-
do a mãe está no trabalho e Vera conta 
que nunca tenta fazer o dever pela fi-
lha. O perigo dos pais que fazem o de-
ver de casa pelos filhos é que o pro-
fessor nunca conseguirá enxergar as 
lacunas no aprendizado. 

“Se o pai fizer a tarefa pelo filho, 
ele não sinaliza quais são as dificul-
dades e a leitura que a gente vai fazer 
é que está tudo bem. O dever de casa 
é uma medida diagnóstica muito im-
portante”, aponta a coordenadora do 
Ciman. Ela acredita que é importan-
te que um adulto esteja por perto pa-
ra oferecer o apoio caso seja necessário. 
“Mas nunca fazer aquilo que o filho é 
capaz de fazer sozinho”, ressalta. 

O importante é que a escola leve 
em consideração a realidade do públi-
co que atende. Para Tânia, não é pos-
sível dizer que há diferença entre o 
papel do dever de casa no colégio pú-
blico ou particular. “Mesmo na rede 
pública há uma diversidade enorme 
de projetos pedagógicos e da condi-
ção das famílias. O que eu diria é que 
a escola tem que buscar uma adequa-
ção à realidade que ela está atenden-
do”, afirma. G
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Vera Boller e a filha Anna Karolina: por meio da 
lição de casa, a mãe percebe as dificuldades da 
menina nos estudos

Para a professora Tânia Resende, da UFMG, no 
caso das escolas em tempo integral, as atividades 
que seriam dever de casa devem ser feitas dentro 
do próprio período escolar

A coordenadora Suzy Willik e a professo-
ra Andrea Regina da Silva, ambas do colégio 
Ciman, no qual o dever de casa é considerado im-
portante para a formação do aluno
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