
ARTIGO PARA MEDICINA PEDAGÓGICA 
 
“Alguns pais estão reclamando do volume de lição de casa que as crianças recebem e eles 
têm de administrar. Até que ponto isto é saudável?” 
 
A pergunta é formulada sobre a quantidade de lições. Entretanto, proponho ampliá-la para 
abarcar a qualidade do processo, pois muitas vezes, o problema está menos no quanto se 
recebe de tarefas e sim em como nos relacionamos com elas. 
 
Gostaria de tomar esta questão para uma reflexão breve que espero, possa ajudar os pais em 
seu acompanhamento dos filhos em sua jornada escolar. É certo que o contexto em que tal 
questão se levanta é inteiramente novo, e tem exigido muito dos adultos que não raro se 
sentem sobrecarregados, visto que acumulam não apenas as demandas profissionais 
habituais, mas ainda afazeres domésticos, o estabelecimento  de  rotinas para os filhos, e tudo 
isso num ambiente de confinamento que potencializa  questões eventualmente não resolvidas 
e latentes, que trazemos em nós ou nos nossos relacionamentos. 
 
Fato é que se não guardarmos momentos em que possamos cultivar a calma interior e nos 
quais sejamos senhores de nossos pensamentos ou do conteúdo que esteja no centro de nossa 
atenção, nesta mesma medida nos sentiremos tanto mais vítimas das circunstâncias, 
frustrados e impotentes diante de coisas ora mais, ora menos importantes. Em outras 
palavras, é preciso observar e refletir sobre o que acontece; fazer sentido de nossas próprias 
experiências para que possamos assumir uma postura proativa diante dos eventos e não nos 
deixar determinar por eles. 
 
Voltando à pergunta, que indaga até que ponto tanta lição é saudável, gostaria de lembrar 
uma referência dada por Steiner aos professores como um critério para avaliação de sua 
própria performance junto aos alunos ao final de uma aula. Se ao término da aula a criança 
tivesse a face corada e uma expressão vital, isto indicaria que o professor logrou cativar sua 
atenção e suscitou nela suficiente entusiasmo pelos conteúdos e a forma como foram 
tratados. Se ao contrário, a criança se mostrasse pálida, e desvitalizada, isto provavelmente 
apontaria para um possível desgaste, talvez por apelo excessivo e unilateral aos sentidos e ao 
intelecto, ou ainda por não conseguir movimentar suficiente interesse e calor pelo tema e sua 
abordagem. 
 
Vemos aqui, por um lado, uma relação entre o amor por aquilo que se tem de fazer e uma 
sensação de nutrição e vitalidade, enquanto que o desinteresse, que esfria alma,  por não 
gerar vínculo com a tarefa, nos aliena fazendo com que seja significada como obrigação a 
cumprir—o que pesa e desgasta. 
 
Vale a pena fazer uma retrospectiva de nossa própria relação com os estudos e as tarefas 
escolares em nossa infância e juventude. Como nos sentíamos com as tarefas recebidas? Havia 
alguma satisfação ou senso de realização ao experimentar-se a capacidade de resolver um 
problema corretamente ou pesquisar um assunto?  Ou eram sempre como uma obrigação e 
um fardo do qual se queria ver livre o mais rápido possível? 
 
É bem provável que nos tenhamos sentido estimulados em relação às matérias com cujos 
professores desenvolvemos uma relação de admiração e afeto. Isto porque é na medida em 
que participamos com interesse em algo que o podemos conhecer. O amor é uma força 
cognitiva. No fim das contas, aprendemos por afeto. 
 



Quando pequena, uma criança é capaz de realizar com a maior seriedade e senso de 
compromisso uma pequena tarefa a ela designada e ainda sentir nisso alegria e gratificação. O 
resultado pode não ser perfeito aos olhos do adulto, mas é inegável a satisfação com que ela é 
capaz de se dedicar a ela. Mais tarde, aquilo que ela aprendeu por meio da brincadeira, ou do 
faz de conta, se metamorfoseia em trabalho ou tarefa escolar.  Esta passagem deveria poder 
ser vivenciada, idealmente, com a mesma alegria. Se na relação com o professor experimenta-
se um vínculo afetivo sólido, e se ele mesmo ama aquilo que faz enquanto o faz perante a 
criança, suscita nela a força de devoção que se associa ao que se está oferecendo no processo 
de aprendizado. O interesse evocado aquece a alma e o corpo, aguça a vontade de aprender, e 
por isso, movimenta integralmente e de forma harmônica as forças cognitivas, uma vez que 
neste caso, participam do processo, não somente o pensar, mas o sentir e o querer. 
 
Considerando-se que no atual contexto as crianças estão privadas em boa parte da presença 
viva do professor, e têm de ser acompanhadas pelos pais, seria importante examinar com que 
disposição anímica eles se entregam a isto. 
 
Muitos de nós crescemos ouvindo frases do tipo “primeiro o dever, depois o lazer”, referindo-
se à necessidade de ter primeiro as tarefas feitas para só depois brincar ou fazer o que se 
queira. Nisto há uma clara dicotomia entre o que deve ser feito e o que nos apraz fazer.  
Será que temos alegria e entusiasmo por aquilo que fazemos? E quando estamos junto às 
crianças oferendo a moldura, os limites e referências a partir dos quais devem exercitar-se 
através de seu trabalho escolar? 
 
Acontece que as crianças vivem embebidas no ambiente anímico que criamos, e nossos 
pensamentos, convicções e sentimentos atuam como influência invisível manifestando-se, 
porém, em efeitos visíveis. Que referência ou exemplo elas recebem dos adultos quando estes 
estão empenhados em suas próprias tarefas? 
 
Quando era menina, na época do ensino fundamental, lembro-me de ter visitado meu pai em 
seu local de trabalho. Sua sala tinha uma escrivaninha e uma máquina de escrever cujas teclas 
ele me permitira tocar para produzir um suposto documento que ele ditava. A atenção 
amorosa daquele homem pela criança que eu era naquela cena imprimiu em minha alma 
marcas muito positivas. Em casa, na volta da escola, eu gostava de fazer lição pois na minha 
fantasia, ao sentar-me para as tarefas, era como se eu fosse alguém de grande 
responsabilidade trabalhando em meu escritório e resolvendo coisas importantes.  
 
Para concluir, o que estou propondo é um exame de nossa consciência e motivações neste 
acompanhamento de nossos filhos, pois esta atitude pode ser a chave de uma mudança de 
impacto sobre eles. Afinal, nossos atos mais livres são aqueles cuja motivação está no amor à 
própria ação, no amor ao propósito e no amor àqueles aos quais tal ação servirá. 
 
Se, no entanto, verificarmos que há de fato, um volume de tarefas que nos parece demasiado 
para a criança em questão, reconhecido por evidências concretas, e descartados outros 
possíveis fatores, sempre é possível dialogar com o professor e dar-lhe conhecimento de 
nossas observações buscando um acordo que seja justo e bom para todos. 
 


