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RESUMO

O referido projeto de pesquisa visa discutir conceitos, contribuições e conflitos em relação ao Dever de Casa, pois apesar do mesmo ser considerado uma prática pedagógica

com fins de contribuir com a aprendizagem do aluno, tem sido eliciador de conflitos entre escola/família/aluno.  De acordo com os estudiosos, sobre o assunto, é apontado que o

dever de casa se constitui problemática pouco pesquisada, ausente na formação do professor e planejamento pedagógico, justificando a importância dessa pesquisa. A

metodologia se subdivide em três momentos: 1) revisão da literatura sobre o Dever de Casa do ponto de vista pedagógico, psicológico e sociológico; 2) Investigação empírica

junto ao professor da escola pública e privada na elaboração do dever de casa para discutir o sentido deste no processo pedagógico, seu planejamento e os conflitos existentes

no cotidiano educacional; 3) Investigar junto aos pais e alunos os conflitos existentes ao realizar o dever de casa e seus efeitos na motivação e aprendizagem do aluno. Até o

momento, cumpriu-se o primeiro item da pesquisa, sendo os demais a serem realizados no 2º semestre de 2016. A literatura encontrada aponta discussões sobre a origem do

dever de casa, questões referentes a sua aplicabilidade pedagógica e visões da família, afirmando que o dever de casa provoca tensões afetivas, aborrecimento, discórdia, medo,

é estressante, irritante, frustrante. Muitos alunos sentem-se forçados, angustiados, reclamam, resistem e choram porque não sabem fazer o dever. Certamente, a proposta de

pesquisa confirmará muitos dos aspectos já descortinados, mas trará questões de abertura como o ponto de vista do aluno sobre o dever de casa e seus efeitos psicológicos para

a aprendizagem. 
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