
"Meu filho perdeu um ano da infância", diz psicóloga 
Ricardo Westin 
 
A psicóloga Simone Prado, 40, ainda se lembra da rotina do filho caçula, João Pedro, 7, no ano 
passado. Ele estudava numa escola particular de São Paulo que já havia ampliado o ensino 
fundamental de oito para nove anos. Em vez de estar na pré-escola, portanto, ele estava no 
novo primeiro ano. 
 
"Com seis anos, ele tinha dever de casa todos os dias, fazia provas. Se na minha época foi 
assim? Imagina! Nem mesmo meus filhos mais velhos [hoje com 15 e 12 anos] se 
preocupavam com prova [na pré-escola]. Percebo hoje uma correria para alfabetizar as 
crianças", ela diz. 
 
Antes de chegar ao primeiro ano, João Pedro tinha atividades frequentes fora da sala de aula, 
no parquinho da escola. "No começo [do primeiro ano], ele se queixou muito de que não 
brincava, mas acabou se acostumando. Hoje percebo que meu filho só teve cinco anos de 
infância. Ele perdeu um ano de ser criança." 
 
Para não correr esse mesmo risco, a advogada Andrea Lopes, 38, decidiu que Felipe, 6, seria 
matriculado numa escola particular, também em São Paulo, que tivesse um primeiro ano 
equilibrado entre atividades lúdicas e princípios de alfabetização. 
 
"Ele vinha de uma escola onde se brincava muito. Se houvesse uma mudança brusca, ele iria 
sofrer. Percebo que está feliz. É melhor deixar as exigências para o segundo, para o terceiro 
ano", afirma. 
 
A psicóloga e colunista da Folha Rosely Sayão explica que, ao brincar, a criança "produz 
conhecimento". "Experimenta e aprende a viver, a interagir com as pessoas e com as coisas. 
Tirar a brincadeira da infância é um absurdo." 
 
Outro problema é o risco de a criança de seis anos, enquadrada em aulas rígidas, perder de 
vez o gosto pelos estudos.  
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