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RESUMO 
 

O artigo trata da pesquisa sobre os efeitos dos excessos de atividades para os alunos da 
educação infantil. A escolha do tema justifica-se devido a crescente gama de atividades a qual 

os pais e responsáveis veem submetendo seus filhos. Foi traçado como objetivo esclarecer e 

conscientizar os leitores desse artigo a respeito dos perigos que uns montantes de atividades 
podem causar em crianças ainda na fase da educação infantil como também apresentar além dos 

efeitos disso também buscar apresentar sugestões para que se possa intervir de forma positiva e 

eficaz para corrigir ou mesmo prevenir as crianças dos efeitos dessas consequências. Para 

fundamentar esse estudo buscou-se pautar em vários teóricos como: Daniel Becker (2019), Ana 
Lúcia (2017), Marcela Lorenzoni (2015), Jaqueline Sordi (2015), e outros. A metodologia 

utilizada foi pesquisa bibliográfica e pesquisas em sites na Internet. Diante das leituras conclui-

se que os teóricos têm um olhar bastante sensível, apurado e atento sobre o assunto em pauta 
aqui trabalhado, onde ficaram evidenciados diversos transtornos de ordem cognitivas, 

emocionais e mesmo orgânicos que podem ser gerados nas crianças submetidas aos excessos de 

atividades escolares no ensino infantil. 
 

Palavras-chave:  Educação Infantil. Excesso de atividades escolares. Consequências. Sintomas. 

 

ABSTRACT 

 
The article deals with research on the effects of excessive activities for early childhood students. 

The choice of theme is justified due to the growing range of activities to which parents and 

guardians are submitting their children. It was designed to clarify and raise the awareness of the 
readers of this article about the dangers that a number of activities can cause in children still in 

the early childhood stage, as well as presenting, in addition to the effects of this, also seeking to 

present suggestions so that they can intervene positively and effective to correct or even prevent 
children from the effects of these consequences. To support this study, we sought to rely on 

several theorists such as: Daniel Becker (2019), Ana Lúcia (2017), Marcela Lorenzoni (2015), 

Jaqueline Sordi (2015), and others. The methodology used was bibliographic research and 
searches on Internet sites. In view of the readings, it can be concluded that theorists have a very 

sensitive, refined and attentive look on the subject at hand here, where it was evidenced several 

cognitive, emotional and even organic disorders that can be generated in children submitted to 

excessive school activities in early childhood education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho teve por objetivo geral esclarecer e conscientizar os 

leitores desse artigo a respeito dos perigos que uns montantes de atividades 

podem causar em crianças ainda na fase da educação infantil como também 

apresentar além dos efeitos disso também buscar apresentar sugestões para 

que se possa intervir de forma positiva e eficaz para corrigir ou mesmo prevenir 

as crianças dos efeitos dessas consequências.  

Como objetivo específico tem os seguintes: buscou-se observar as 

consequências do excesso das atividades escolares para as crianças na 

Educação Infantil. Em seguida tratou-se de identificar os sintomas que podem 

se manifestar nas crianças pelo excesso das atividades escolares nesta 

modalidade educacional. Na parte última, tratou-se de estimular a reflexão dos 

leitores por meio da apresentação de estratégias que podem ser adotadas para 

amenizar os efeitos dos excessos das atividades nas crianças que cursam o 

Ensino Infantil.  

A escolha pelo tema se deve a observação de estar havendo uma 

quantidade cada vez mais crescente das atividades que as crianças em 

particular da Educação Infantil, estão submetidas. São muitas as tarefas e 

obrigações escolares, inclusive, participando de atividades extracurriculares. 

Foi percebido a necessidade de haver por parte dos responsáveis, no caso, os 

pais, uma reflexão para que essa realidade seja percebida e que se chegue à 

compreensão do quanto essa prática pode ser prejudicial para seus filhos. 

Sendo assim, buscou-se um conhecimento a mais sobre o assunto e, ao 

mesmo tempo, compreender como se pode intervir de forma antecipada para 

que as crianças possam ter seu tempo para desfrutar uma infância de forma 

saudável. 

Tais reflexões leva-nos as seguintes perguntas: quais são as 

consequências negativas nas crianças pelo excesso das atividades no ensino? 

Quais os sintomas que as crianças do ensino infantil podem manifestar quando 

são expostas aos excessos de atividades escolares? Quais as possíveis 

orientações que podem ser seguidas para diminuir ou sanar as consequências 

negativas do excesso de tarefas e obrigações dos alunos do ensino infantil?  



Partimos da hipótese de que as crianças veem sofrendo um bombardeio 

de obrigações seja no âmbito escolar e como também através de atividades 

extras impostas pelo pais e responsáveis na qual pensam ser essa a solução 

ou um caminho para que no futuro elas seja adultos saudáveis e promissores 

como profissionais porém isso os priva de vivenciar uma  infância de forma 

saudável, natural e criativa, o que é pressuposto fundamental para o seu 

desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social e cognitivo adequado. 

Este trabalho utilizou como metodologia a pesquisa bibliográfica e 

também pesquisas em fontes eletrônicas como sites da internet no intuito de 

descobrir o que se pode aprender com os teóricos que tratam e estudam a 

temática desses fenômenos tão atuais vivenciados pelos estudantes que 

cursam a educação infantil. Dentre os autores que fundamentam estas 

pesquisas podemos citar Daniel Becker e também Marcela Lorenzoni, autores 

e profissionais que tratam dessa temática com muita propriedade, sensibilidade 

e extremos profissionalismo. 

No capítulo introdutório, é observado as consequências que podem 

atingir em cheio as crianças que frequentam as escolas na fase da educação 

infantil. O que pode ser acarretado para um ser em formação tendo que 

vivenciar uma rotina repleta de tarefas, deveres e responsabilidades onde nem 

sequer sobra tempo para brincar e ser criança ou mesmo desfrutar de um 

momento sem fazer nada. 

O segundo capítulo trata a respeito da identificação dos sintomas que 

podem acometer e se manifestarem de forma visível nessas crianças que estão 

sujeitas a uma carga excessiva de tarefas escolares e também submetidas as 

mais diferentes responsabilidades antes da fase certa em suas vidas. 

O terceiro capítulo destaca algumas sugestões para que os pais 

promovam na vida dos seus filhos uma mudança de hábitos ou mesmo para 

que se encontre uma tomada de direção contrária aos excessos e 

consequentemente, que se tenha como resultado o encontro do equilíbrio para 

que os alunos da educação infantil consigam, mesmo não podendo fugir das 

tarefas ou obrigações estudantis ainda conseguirem manter em suas vidas a 

ludicidade, alegria, brincadeiras e a infância significativamente feliz. 

Esperamos com este estudo contribuir para se tornar possível esclarecer 

aos pais, leitores em geral e a sociedade  a respeito das consequências 



danosas e nocivas que as crianças, desde cedo, principalmente os alunos do 

ensino infantil podem vir a sofrer com o exagero de atividades, tarefas e 

obrigações em sua rotina e que se possam também refletir sobre alternativas 

onde seja possível agir e mesmo intervir para que os impactos dos excessos 

das responsabilidades na vida dessas crianças sejam atenuadas e se possível, 

solucionadas. Sendo assim, são essas as maiores contribuições que podemos 

apresentar aos leitores desta pesquisa.  

 

2 AS CONSEQUÊNCIAS DO EXCESSO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 

PARA AS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Nos dias atuais, uma enorme parte das crianças que cursam a educação 

infantil encontram-se sobrecarregadas com uma excessiva gama de 

obrigações no tocante ao seu tempo. Elas encontram-se ocupadas com uma 

variedade muito grande de tarefas e obrigações escolares que, muitas vezes, 

incluem aulas de línguas estrangeiras, ballet, caratê, e outras atividades mais.  

Segundo Poli (2015), nos dias atuais é muito comum a maioria das 

crianças se envolverem em uma tão grande diversidade de atividades a ponto 

de até esquecerem que elas são apenas crianças e que a sua prioridade 

também é o brincar. Porém, até que ponto a carga excessiva de atividades 

pode auxiliar, em que momento pode ser prejudicial? 

Entende-se que através da execução de atividades extras na escola os 

alunos, mesmo nas idades do ensino infantil consigam o desenvolvimento do 

senso de responsabilidade e organização nos pequenos, inclusive ajudar na 

socialização dos mesmos, mas a que ponto isso poderá refletir de forma 

saudável e equilibrada em suas vidas?  

Mas, e quando os excessos de atividades escolares ultrapassam um 

limite considerável saudável para as crianças dessa categoria educacional, o 

que isso pode acarretar no desenvolvimento dessas crianças em todos os 

aspectos citados acima? 

De acordo com Lúcia (2017), é como se a Educação Infantil se tornasse 

semelhante ao ensino fundamental, pois dá demasiada importância a 

alfabetização dos alunos sem sequer se preocupar com a grande quantidade 

das atividades escolares que se passa para os alunos. 



Em um mundo cada vez mais frenético e permeado pela disseminação 

de informações que viajam de um lado para o outro com uma velocidade 

vertiginosa, as crianças se encontram cada vez mais bombardeadas e 

cobradas a se encaixarem nesse ritmo louco e muitas vezes são elas as 

principais vítimas do sistema, presas as cobranças do mundo pós-moderno 

onde já na educação infantil se deparam com os excessos e cobrança dos pais 

e da sociedade. 

Para Vajman (2015), as pessoas estão vivendo tempos frenéticos e a 

cada década os estilo e modo de vidas das pessoas mudam radicalmente e 

com as crianças não é diferente pois elas e as novas gerações em nada se 

parecem com as gerações anteriores. 

Apesar da educação ser imprescindível para o seu desenvolvimento a 

imposição não é a melhor maneira para que ela se sinta convencida disso. Mas 

a busca em se argumentar, aliada ao prazer da criança oportuniza uma decisão 

que pode contemplar um acordo em comum. 

Para criança em idade de educação infantil, é preciso buscar atividades 

voltadas a ludicidade, aprendizagem de uma segunda língua, recreação, arte, 

música, dança, ou seja, atividades prazerosas e que consigam prender a 

atenção das crianças nessa faixa etária. Atualmente, grande parte das crianças 

tem seus dias completamente ocupadas com inúmeras tarefas que incluem 

aulas de inglês, violão, natação, entre outras. 

De acordo com Lorenzoni (2015), a grande gama de obrigações como 

por exemplo o excesso de atividades escolares e variados estímulos de forma 

exagerada se torna algo comprovadamente nocivo ao desenvolvimento das 

crianças em geral e sua inserção em uma rotina muito agitada pode trazer 

prejuízos na sua aprendizagem, no seu desenvolvimento emocional e mesmo 

orgânico. 

Porém, até que ponto a carga excessiva de atividades pode auxiliar, em 

que momento pode ser prejudicial? Nota-se que atividades extras geralmente 

promovem melhorias para a vida das crianças em idade da educação infantil e 

que ajudam a desenvolver o senso de responsabilidade e maior organização 

da criança, isso pode também promover a socialização. Um dos cuidados que 

devem ser tomados pelos pais é que tipo de atividades é indicada para cada 

faixa etária. Segundo Vygotsky (1994), crianças expostas a rotinas onde existe 



o excesso de atividades escolares ou não tende a reagir de uma maneira muito 

semelhante com os adultos, desenvolvendo um visível e danoso sintoma de 

estresse. 

O estresse é uma doença que pode, inclusive, desencadear problemas 

de saúde com consequências danosas para o organismo de qualquer pessoa 

independentemente da idade e isso com certeza trará prejuízos para uma 

criança de forma mais acentuada, comprometendo seu desenvolvimento físico, 

cognitivo, emocional e intelectual pelo resto de sua vida. 

Observa-se que muitos os pais não param, geralmente eles acreditam 

que os filhos também não precisam de uma pausa. Embora sabendo que seu 

filho tem apenas cinco anos e mesmo assim o pai quer deixa-lo para o 

competitivo mercado de trabalho. Mais o que seria é essa preparação? Tem a 

idade de a criança aprender e ela com certeza irá ter que priorizar alguma 

coisa, mais não precisa ser a partir do momento que nasce. 

Nota-se a existência de uma certa ansiedade dos pais em relação aos 

filhos, eles querem dar tudo, tanto em tarefas quanto em bens materiais e essa 

ansiedade, muitas vezes é causada pela culpa da ausência e o problema é que 

muitos pais ainda conseguem se orgulhar disso. Do fato de suprirem seus 

filhos tanto com brinquedos caros, quanto submetendo-os a uma infinidade de 

tarefas e obrigações escolares.  

 
Precisamos pausar. Parar e olhar em volta. Colocar a mão na 
consciência, tirá-la um pouco da carteira, do telefone e do volante: 
estamos enlouquecendo nossas crianças, e as estamos impedindo de 
entender e saber lidar com seus tempos, seus desejos, suas 
qualidades e talentos. Estamos roubando o tempo precioso que 
nossos filhos tanto precisam para processar a quantidade enorme de 
informações e estímulos que nós e o mundo estamos lhes dando. 
(VAJMAN, 2015, Online) 

 
Parece existir componente de ter que dá uma certa satisfação à 

sociedade, sem prazer em dizer que o meu filho faz isso ou tem aquilo, a minha 

filha faz ou tem isso. Está parecendo que ninguém mais sabe a razão ou 

verdadeiro objetivo de se fazer alguma coisa e isso só reforça uma noção de 

desorientação cada vez mais percebida na sociedade atual. 

Percebesse também haver a existência de uma confusão com entre a 

ausência que se faz necessária no horário do expediente do trabalho diário, e a 

falta de presença no relacionamento embora nos momentos em que se está 



presente. Se encontrar fora de casa trabalhando pode ser considerado normal, 

e se os pais não conseguem entender essa situação, os filhos irão entender 

então, mesmo sem maiores traumas para elas. 

 

No mundo competitivo que a gente vive, é natural ver muitos pais e 
mães preocupados em oferecer uma infinidade de cursos para a 
criançada já na primeira infância. É inglês, música, robótica, reforço 
escolar, enfim, tudo para capacitá-los a encarar os desafios 
profissionais que aparecerão lá na frente. No entanto, especialistas 
são cada vez mais taxativos: brincar ainda é o maior catalisador das 
competências humanas. É nas pequenas distrações cotidianas que 
os pequenos aprendem habilidades importantíssimas para a carreira 
que vem anos mais tarde. (BECKER, 2019, Online) 

 

Compreendeu-se que oferecer tarefas em grandes proporções ou bens 

materiais de consumo nunca é jamais poderá substituir a atenção nas horas 

em que a família está junta, seja nas horas das refeições ou no momento de 

colocar as crianças para dormir. Não é interessante e nem saudável buscar 

preencher a ausência dos pais tentando justificar através da tentativa de 

encher a rotina dos filhos com atividades escolares ou suprindo com bens 

materiais. 

 

[...] O tédio não é um monstro terrível que deve ser evitado – ele é 
fonte de inspiração. Pesquisas já mostraram que famílias super 
protetoras ou que vivem com horários apertados costumam ter 
crianças mais apáticas. Isso porque elas estão tão acostumadas a ter 
cada momento do seu dia controlado que não conseguem inventar 
uma brincadeira espontaneamente. (LORENZONI, 2015, Online) 

 
Os pais querem ocupar a rotina das crianças porque, por algum motivo, 

não poderão estar com eles, desta forma coloca-os em atividades em demasia 

ou talvez por não confiarem em quem os cuide ou muitas vezes também a 

cuidadora ou babá terá outras atividades no cuidar da casa e muitas vezes 

pode deixar as crianças largadas, assistindo televisão o dia todo. Desta forma 

busca-se preencher o tempo das crianças buscando coloca-las em espaços 

coletivos na ânsia de preservá-las. Eles se tranquilizam por acreditar que vai 

ter gente por perto e assim, as crianças irão estar preservadas da possibilidade 

de haver algum abuso ou agressão, porém o importante nesses casos é buscar 

sempre um equilíbrio por mais que seja difícil, é necessário tentar.  

Verifica-se assim, o quão danoso é para uma criança, sentir-se 

pressionada com tantas pressões, cobranças e expectativas dos adultos onde 



para qualquer criança e aluno da educação infantil, além de ter que  ir à escola 

é importante ter também, tempo livre, cheio de oportunidades para fazer o que 

quiser, mesmo o fato de não fazer nada, pois são nesses momentos onde a 

criança pose sentir e conhecer a si mesma, seu corpo, sentir melhor sua 

respiração e perceber-se em um mundo físico ainda tão desproporcional as 

suas limitações físicas. 

A sociedade e os pais devem, de uma vez por toda, eliminar qualquer 

resquício de uma época na humanidade onde as crianças eram encaradas 

como adultos em miniatura e que para se ter uma sociedade futura melhorada, 

equilibrada e produtiva se faz necessários que ele seja o resultado de, no 

passado, ter havido uma geração de pessoas que puderam vivenciar sua 

infância de forma saudável e feliz.  

 

3 OS SINTOMAS QUE PODEM SE MANIFESTAR NAS CRIANÇAS PELO 

EXCESSO DAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

O estresse é um dos principais sintomas que pode acometer e se tornar 

visível em uma criança na educação infantil quando exposta ao excesso de 

atividades escolares. Sem tempo livre suficiente para brincar ou mesmo se 

beneficiar de um ócio saudável com certeza ela estará sujeita à essa doença 

considerada a doença do século. 

O organismo de uma criança estressada tentará se adaptar a 

sobrecarga e caso não conseguia, o estresse terá a possibilidade de evoluir 

para problemas de maiores proporções como por exemplo depressão e 

transtorno de ansiedade, tais manifestações podem auxiliar os pais a 

identificarem se a criança está passando por um sintoma de estresse.  

Alguns sintomas podem se manifestar tais como dor de cabeça, 

estômago, febre e vômito, queda de desempenho escolar, choro frequente, 

apatia, ansiedade elevada com falas que manifestam preocupações com o 

tempo, desempenho ou problemas futuros, roer unhas, medos excessivos, 

alterações no sono ou alimentação, alterações de humor como tristeza, 

irritabilidade, agressividade, regressões no comportamento, xixi na cama, fala 

infantilizada, ranger os dentes, gagueira etc.  

 



[...] Crianças obrigadas a decorar conteúdos e copiar atividades sem 
se apropriar do conhecimento dificilmente irão pensar fora da caixa, 
gerar ideias originais ou construir algo fora do padrão. [...] Crianças 
que possuem horários rígidos e todas as horas do dia programadas 
desenvolvem menos independência, autonomia e criatividade. A 
longo prazo, a rotina frenética ainda está relacionada a uma série de 
outros males, como a depressão e a obesidade infantil. 
(LORENZONI, 2015, Online) 

 

 Seria indicado tomar a decisão para nesse momento, parar com a 

quantidade excessiva das atividades escolares e procurar prestar mais atenção 

para ouvir as crianças, procura indagá-las para saber se estão satisfeitas, se 

desejam seguir adiante ou escolher fazer outras atividades e talvez assim, 

conseguir diminuir as sobrecargas de tarefas e atividades. Segundo Meneses 

(2006), a criança precisa de um tempo pois devido a grande quantidade de 

atividades que elas têm o grande esforço que eles precisam realizar com o 

intuito de acompanhar o ritmo dos pais os deixam extremamente cansados. 

Percebe-se que se uma pessoa oferece uma gama muito grande de 

atividades, a criança desenvolve sintomas de ansiedade devido a perca do 

hábito de relaxar, conseguir ficar tranquila pois os excessos de atividades 

conseguem estressar as crianças sim e os pais devem estar atento e ter 

cuidado com esse problema. 

Também conforme cita Lipp & Novaes (1998), o quadro de estresse 

infantil também pode ser causado por fatores como a separação dos pais, 

falência de familiares, evento de internação hospitalar e até mesmo por uma 

mudança de escola ou cidade. 

Verifica-se assim, que o excesso de atividades nas crianças pode 

sobrecarrega-las a ponto de manifestarem também cansaço contínuo e as 

dificuldades que, por ventura, elas apresentarem, podem ser os efeitos 

indesejados da grande quantidade de responsabilidades. 

Seria muito importante conceder a oportuna atenção para os alunos da 

educação infantil, deve-se buscar entender que a educação infantil propicia o 

desenvolvimento da socialização entre as crianças, desenvolve sua identidade 

por meio de diversas atividades que são vivenciadas em momento de total 

interação e o excesso de tarefas e responsabilidades pode ser prejudicial para 

o bom andamento desses processos. 



 Não fazer nada no para a criança é algo muito salutar e importante, pois 

este é um tempo que ela inventa, cria, solta a imaginação, propicia 

brincadeiras, elabora seus brinquedos.  Esse é um tempo mágico e muito 

necessário para ela entrar em contato com sigo mesma e se situar no seu 

tempo e espaço, liberando a criatividade e fazendo novas descobertas. 

O estresse é um veneno que pode trazer graves consequências para o 

seu desenvolvimento e que pode trazer problemas sérios para a criança na sua 

adolescência e em toda a sua vida adulta e o excesso de atividades escolares 

pode se tornar uma ameaça para a vida de uma pessoa e mesmo impedir que 

ela possa se tornar um adulto saudável, feliz e equilibrado. 

De acordo com Lorenzoni (2015), o grande número de atividades pode 

fazer com que a criança sinta -se sem controle da rotina em sua vida pois 

mesmo sendo ela ainda uma criança, sua opinião deve ser levada em 

consideração e que ela também possa ter o poder de escolha na hora de 

querer exercer alguma atividade. 

As crianças desde muito cedo possuem seu ambiente natural próprio, na 

qual elas se familiarizam, e nestes ambientes elas encontram os estímulos 

suficientes para seu desenvolvimento. Ao se sujeitar a estímulos externos 

criados de forma artificial pelos mais velhos com a intenção de acelerar o 

próprio desenvolvimento, anularia o que a criança possui de mais valioso que 

se chama motivação interior, o que é algo que alimenta seu senso de 

curiosidade natural. 

 

4 ESTRATÉGIAS QUE PODEM SER ADOTADAS PARA AMENIZAR OS 

EFEITOS DO EXCESSO DAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL. 

 

Para as crianças até aos dois anos de idade algumas atividades extras 

não deveriam ser utilizadas. Na idade que compreende dos 3 aos 5 anos de 

idade, indica-se o uso de atividades lúdicas que podem auxiliar na expressão 

de fantasias, o que é algo próprio da idade. Pode-se fazer também o uso da 

música, contação de estórias e brincadeiras que estimulem o desenvolvimento 

físico. 



Verificou-se que proporcionar momentos livres por parte dos pais é 

fundamental para o equilíbrio e desenvolvimento saudável de uma criança, pois 

segundo Lorenzoni (2015), é nos momentos livres, de brincadeira e descanso, 

que o aprendizado se consolida. Retirando esses períodos do dia a dia da 

criança, ela não tem tempo de processar as informações às quais é exposta – 

o que tem o efeito contrário ao desejado pelos pais: ela se torna infeliz, 

estressada e menos produtiva. 

Seria interessante aliar atividades extras com brincadeiras e até mesmo 

permitir as crianças terem um tempo de ociosidade e ficarem sem fazer nada. 

Da mesma forma não é bom exigir que as crianças pratiquem atividades que 

não fazem parte de sua natureza. Certas crianças, infelizmente, são vítimas 

dos desejos dos pais por não puderam fazer suas próprias escolhas. Segue 

aqui algumas sugestões no intuito de diminuir o excesso de atividades para as 

crianças: 

 

Organize a rotina de seu filho e supervisione as informações que 
recebe; 
Esteja presente na vida dele, participe mais de sua infância; 
Não exija demais dele, não imponha compromissos excessivos; 
Não compare seu filho com outras crianças, respeite sua 
individualidade; 
Estimule seu filho a brincar bastante e participe das brincadeiras; 
Estimule seu filho a cooperar com a família sem sobrecarregá-lo; 
Vista-o com trajes adequados à sua idade e não como um miniadulto; 
Elogie seu filho em cada conquista e acerto; 
Veja seu filho como uma criança e respeite-o como tal. (POLI, 2015, 
Online) 

 
Não é segredo que os pais, na maioria das vezes quando a criança é 

uma menina sonha que ela seja uma bailarina ou no caso, se a criança for um 

menino, que ele se torne, no futuro um jogador de futebol e em seguida, 

independentemente da idade, matrícula essa criança em uma escolinha de 

futebol, mas é importante frisar que essa escolha seja da criança e não dos 

pais dela. 

Verifica-se desde muito tempo situações onde os filhos se tornaram 

quando chegam à idade adulta, pessoas vazias e seres humanos infelizes por 

terem suas vidas moldadas a imagem e semelhança dos sonhos suprimidos 

dos seus pais. Os pais, muitas vezes buscam a realização e cumprimento dos 



seus ideais materializados nas vidas dos filhos sem ao menos levar em 

consideração ou respeitar os verdadeiros anseios dos mesmos. 

Todo indivíduo é um ser único, portanto, sente e interpreta o mundo de 

uma forma subjetiva e própria, de maneira que se torna inviável encontrar a 

felicidade e realização pessoal ou profissional levando em consideração as 

escolhas de uma outra pessoa, por mais que elas sejam os entes que nos 

deram a vida. 

Muitas ideias e desejos são suplantadas nas crianças onde os excessos 

de atividades e ocupações parecem ser uma receita infalível de que o sucesso 

e a felicidades estarão definitivamente garantidos quando na verdade, o mais 

sensato seria deixar a própria criança seguir suas inclinações naturais e 

descobrir brincando o que mais lhe atrai e traz um verdadeiro e duradouro 

significado de auto realização na vida. 

 Sordi (2015) sugere que uma criança precisa ter uma certa autonomia 

para dizer não quero fazer isso ou aquilo, quero brincar daquilo e expressar 

seus anseios. Pois ela já tem a pressão de ir para o colégio para estudar, quer 

queira ou não, isso se torna uma exigência que pode ser danoso para a sua 

estabilidade emocional, psíquica, mental e física. 

 Sobrecarregar as crianças em idade escolar infantil com excessos de 

atividades, regras e horários apertados, pode provocar um sintoma estres 

bastante cedo em suas vidas e de forma desnecessária. Indica-se que os pais 

possuam bom senso e procurem indagar para a criança se ele ou ela se 

encontra verdadeiramente feliz com tanta tarefa para fazer, ou se essa 

atividade se tornou um fardo para ele.  

 

É possível que um de seus alunos (ou de seus filhos) de fato esteja 
pronto para ler e escrever mais cedo – isso não significa que todas as 
outras crianças estejam atrasadas ou recebendo estímulos pobres. 
Estimular corretamente tem a ver justamente com reconhecer as 
facilidades e os potenciais de cada criança e ajudá-las a chegar lá em 
seu próprio ritmo, sem competições. (LORENZONI, 2015, Online) 
 

 

Seria indicado que antes dos seis anos de idade as crianças em idade 

de educação infantil, deveriam desenvolver tarefas que não exijam normas 

exaustivas. Em casos assim é aconselhável que elas façam desenho, pintura, 

dança e etc. interessante também seria não buscar utilizar essas atividades 



como uma forma para estar premiando ou castigando seu filho. Também seria 

indicado que a partir de seis anos, poderia ser aconselhável que os pais 

valorizem o gosto dos seus filhos, e da mesma forma também a sua 

capacidade e inclinação.  Então, depois de se ter iniciado a atividade escolhida, 

esperar um tempo buscar saber se seu filho está gostando.  

Seria verdadeiramente importante que os pais procurem saber 

claramente o pelo qual estão inscrevendo seus filhos, mesmo ainda em idade 

onde ainda frequentam a educação infantil, em atividades extraescolares. Seria 

também necessário se perguntarem, se existe uma real necessidade, ou 

mesmo se essa criança está preparada ou interessada, ou se essa atitude é 

apenas uma forma de preencher o tempo ou sair da aula. Infelizmente muitos 

pais acreditam que as atividades que são promovidas fora da sala de aula irão 

ajudar seu filho a relacionar-se melhor e fazerem novas e boas amizades, ou 

seja, a socializar-se melhor. Todavia, entende-se que estas atividades não 

deveriam ser concebidas como uma obrigação para as crianças em tão pouca 

idade. 

 

A solução não é cancelar todas as matrículas das crianças; algumas 
horas de atividades extracurriculares por semana podem ser bem 
aproveitadas. Contudo, garanta que elas estão participando de aulas 
que as interessam genuinamente (quem gostaria de ser um violinista 
famoso, o pai ou a filha?). Algumas disciplinas – como o inglês – não 
são negociáveis? Deixe que a criança escolha o esporte ou 
instrumento musical que quer praticar. [...] Acima de tudo, tenha 
tempo disponível para conversar, brincar ou não fazer nada juntos. 
Na escola, garanta o tempo no pátio, no parque, na sala sem um 
exercício pré-definido: deixe as crianças se organizarem, interagirem, 
inventarem. Em casa, reserve momentos para dormir até mais tarde, 
cozinhar juntos ou escolher a programação do fim de semana. 
(LORENZONI, 2015, Online) 

 

Se faz lembrar que elas também precisam de tempo livre para 

compartilhar, desfrutar e estar em família, com seus pais, ou irmãos e da 

mesma forma também para brincar ou não fazer nada. Crianças que não estão 

inscritas em atividades extraescolares não estão desperdiçando tempo e nem 

mesmo oportunidades de se prepararem para o futuro. De fato, as crianças 

precisam ter o direito para decidir em que dedicará seu tempo de ociosidade, 

embora as orientações, conselhos e mesmo as experiências dos pais vão 

pesará muito nessa hora de escolha. 



 

Há algumas pesquisas que já estão avaliando que as crianças da 
geração Y, os millennials, que foram superprotegidas e foram vítimas 
desse excesso de escolarização, estão se tornando adultos 
narcisistas, incapazes de lidar com a frustração e com o conflito, 
tendem a fugir das intempéries… A criança tem que cair e ralar o 
joelho. Porque a vida dói, a realidade dói. Mas passa. E, no dia 
seguinte, o machucado ganhou uma casquinha, o corpo está 
reagindo e fazendo alguma coisa. [...] (BECKER, 2019, Online) 

 
Seria interessante que mesmo antes de inscrever seu filho em alguma 

modalidade de atividade, seria bastante apropriado, levar em consideração 

algumas considerações, procurar motivar seu filho a praticar alguma atividade, 

sem que ele se sinta obrigado e que os gostos dos pais sejam de alguma forma 

imposto. Deve-se propor que se faça uma aula que ele escolheu para saber se 

vai realmente gostar. Seria bom levar em conta a idade, os gostos, o caráter, 

as inclinações das crianças, isso antes de escolher ou propor tal atividade. 

Indica-se que, caso os pais já pratiquem alguma modalidade de esporte 

ou mesmo um hobby, que ele possa servir de exemplo ou mesmo de estímulo 

para seus filhos. Mesmo assim, caso a criança não esteja tendo um boa noite 

de sono ou se mostra constantemente cansado dando constantemente 

desculpas para não querer praticar alguma atividade, seria bom não insistir. Tal 

insistência, sem levar em consideração a vontade da criança não seria salutar. 

É possível que, quando a criança crescer um pouquinho ela buscará 

ocupar mais responsabilidades ou mesmo a prática de algum hobby. Deve-se 

não procurar inscrever as crianças em muitas atividades do que ela se sinta ou 

esteja realmente preparada para praticá-las pois cada criança tem um ritmo 

próprio e apresenta capacidades distintas das demais, isso poderia, inclusive, 

fazer com que se sinta esgotada.  

 

Esquecemos que elas desde cedo tem no próprio ambiente natural, 
familiar, estímulos suficientes para seu desenvolvimento. Os 
estímulos externos criados artificialmente pelos adultos com o intuito 
de acelerar o desenvolvimento, anulam o que a criança tem de mais 
precioso que é sua motivação interna, alimentada por sua curiosidade 
inata. O não fazer nada para a criança é muito importante, é o 
momento que ela faz de conta, inventa brincadeiras, faz seu 
brinquedo.  O tempo livre, o “tédio”, nada mais é que a oportunidade 
da criança entrar em contato consigo mesma, estimular o 
pensamento, a fantasia e a concentração. (LÙCIA, 2017, Online) 

 



O desenvolvimento de uma criança se faz na liberdade de programar 

cada etapa de sua ocupação de uma forma natural, sem a pressão para 

cumprimento de horários pré-estabelecidos. A noção de se ter um dia inteirinho 

para poder escolher as brincadeiras, os jogos, as aventuras e explorações dos 

ambientes que a cerca é algo fundamental para o seu progresso, crescimento e 

encantamento diante de uma infinidade de possibilidades na qual ela poderá 

ser capaz de escolher. É um momento de improvisar também, experimentar, 

saciar as curiosidades que a impulsiona a sempre querer mais vivenciar 

novidades e as aprendizagens que a vida lhe oferecer. 

Sendo assim, percebe-se que a fase da infância na vida de uma pessoa 

deve ser preenchida por momentos livres, cheio de possibilidades para 

aproveitar o tempo brincando, criando e recriando as brincadeiras, 

manuseando brinquedos, explorando suas funcionalidades e aprendendo sem 

perceber por meio da ludicidade e leveza das atividades mais simples, porém 

ricas em absorção de conhecimento. 

De outra forma, acarreta-se consequências para um adulto o fato de não 

ter vivido sua infância de forma natural, saudável e cheio de alegrias.  As 

causas podem inclusive trazer a esse adulto transtornos emocionais, de 

personalidades ou mesmo problemas de relacionamento com as outras 

pessoas e consigo mesma. Nota-se, assim, que toda e qualquer adulto feliz e 

de bem com a vida é simplesmente o reflexo da vivência de uma infância 

saudável e repleta de momentos de liberdade, brincadeiras e tempo onde 

pôde-se brincar, criar, experimentar e explorar o mundo a sua volta. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta obra acadêmica teve como objetivo esclarecer e conscientizar os 

leitores desse artigo a respeito dos perigos que uns montantes de atividades 

podem causar em crianças ainda na fase da educação infantil como também 

apresentar além dos efeitos disso também buscar apresentar sugestões para 

que se possa intervir de forma positiva e eficaz para corrigir ou mesmo prevenir 

as crianças dos efeitos dessas consequências. 



O excesso de atividades para os alunos da  educação infantil ,seja em 

escolas públicas ou particulares, trazem prejuízos não só no seu processo 

cognitivo mas também no desenvolvimento emocional e mesmo orgânico das 

crianças e por conta disso os pais e/ou responsáveis devem ficar atentos a 

sintomas que talvez seus filhos podem desenvolver e em seguida manifestar 

por estarem expostos a uma gama extrema de tarefas, atividades escolares ou 

mesmo extracurriculares em uma fase onde ter tempo para brincar é 

fundamental para o desenvolvimento de uma vida saudável e uma infância 

repleta de significado e ludicidade através da fantasia, criatividade e tempo livre 

para explorar o mundo a sua volta, pois são esses elementos importantes e 

necessários para o seu desenvolvimento integral tornando-os adultos 

saudáveis e sujeitos capazes de um pensamento autônomo, crítico, criativo e 

emancipado. 

Ao compreender esse fato os pais podem buscar uma mobilização no 

intuito de redirecionar a rotina do seu filho para que mesmo não deixando de 

ter seu inserção nas responsabilidades escolares também busquem, ao mesmo 

tempo, intercalar a rotina escolar das crianças com momentos de lazer e 

diversão, onde até mesmo a ociosidade faça parte do processo necessário 

para que a criança se perceba e conheça a si mesma através desse silêncio e 

reflexões sobre seus sentimentos e emoções. 

 Este estudo é apenas o começo para muitos outros e que não é 

pretensão minha esgotá-lo nessas poucas linhas. O tema, por si só, exige um 

olhar mais profundo a fim de buscar alternativas de moderação, maior equilíbrio 

e bom senso por parte dos pais e responsáveis dos alunos em idade infantil. 

Existem muitas lacunas ainda a serem explorados com relação ao tema que 

trata dos sintomas negativos nas crianças da educação infantil pela exposição 

ao excesso de atividades escolares, mas, com sensibilidade, bom senso e 

amor tudo isso pode ser combatido e solucionado.  

Para finalizar, como não existe no Brasil uma política de prevenção de 

saúde geral, este fato pode muitas vezes passar desapercebido, causando 

vários males às crianças, inclusive comprometendo o seu desempenho escolar, 

como procurou mostrar este estudo. Dessa forma, acredita-se que a 

informação e a conscientização de pais e professores sobre estes excessos, 

são extremamente importantes, para amenizar o sofrimento infantil 
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