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Introdução: O envolvimento e a importância da família no dever de casa, suas
influências no desenvolvimento integral do aluno estabelecem vínculos de parceria
entre educadores e pais. O dever de casa faz parte de nossa cultura educacional e no
cotidiano das relações família escola. O ensino tem evoluído e o dever de casa
continua firme em nossa sociedade. Visto pela maioria dos educadores como um
componente escolar, ele é importante para a aprendizagem significativa do aluno. A
atuação da escola e da família como parcerias são indispensáveis para o
ensino-aprendizagem, tornando mais eficiente a aprendizagem do aluno. Objetivo:
Apresentar a origem do dever de casa.
Investigar e descrever o papel da família no processo de desenvolvimento e de
aprendizagem dos filhos.
Analisar a relação da família na execução do dever de casa e sua repercussão na
aprendizagem do aluno.
 Metodologia:  Buscando atingir o objetivo principal, a pesquisa foi baseada em dados
bibliográficos, com embasamento teórico, cujos autores discutem a temática, com
apresentação de técnicas que professoras e escola devem buscar para o processo de
ensino-aprendizagem dos alunos, mostrando aos pais o verdadeiro significado dessa
preciosa parceria.Por meio de artigos acadêmicos, autores como Jesus Maria
Souza(2003),Marta Guanaes Nogueira(2002), Paulo Freire(1991), Maria Eulina Pessoa
de Carvalho,(2009)Eliane Palermo Romano(2008), Philippe Meirieu(1998), esta
discussão foi    aprofundada. Por meio do método  dialético,após as leituras,resumos e
análises do material teórico documentado, passou-se à construção do texto. Resultados:
A participação dos pais nas escolas mostra possibilidades para uma relação de
desenvolvimento dos alunos buscando sempre estimulá-los, tendo um papel importante
no processo de desenvolvimento da autonomia, encorajando-os, elogiando-os sempre
independente do resultado obtido. Devem estar atentos às dificuldades não só
cognitivas, mas também comportamentais; a família deve sempre estar junto dos filhos
e a escola deve criar mecanismos para que a família acompanhe a vida escolar de seus
filhos, trazendo-os para dentro da escola, ambas orientando se para a  construção da
identidade social a contribuir no desenvolvimento integral do educando. O dever de
casa tem objetivos teóricos muito bem definidos, tanto para professores como para pais
e alunos: fixar conteúdos, desenvolver hábitos de estudo, ajudar na aprendizagem,
desenvolver senso de responsabilidade.
 Conclusão: O dever de casa tem sido conceituado como uma prática imprescindível,
que  contribui para o processo ensino–aprendizagem. Além disso, deve ser um
momento prazeroso e enriquecedor da aprendizagem, quando bem planejado. Para que
isso aconteça, é necessário que o dever de casa seja repensado quanto a sua teoria
eprática.
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