IDADE IDEAL PARA SE COLOCAR NA CRECHE
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A escola é uma instituição que insere o ser humano numa sociedade cada vez mais complexa,
com profundas transformações econômicas, sociais e culturais. Ainda que a escola esteja
sofrendo um histórico e contínuo processo de desvalorização, ela é, ainda, o que de melhor
podemos oferecer à criança, ao adulto.

O importante é escolher uma escola, no início da aprendizagem, que se afine com a
subjetividade, com a identidade da criança em questão. O desenvolvimento das ciências
humanas, no século XVIII, trouxe a descoberta da infância como uma fase de características
próprias e de enorme importância para o seu desenvolvimento. Educar a criança desde
pequena passou a ser preocupação das famílias, do Estado. Influenciadas pela valorização da
escolaridade, muitas famílias passaram a querer que seus filhos se alfabetizassem o mais cedo
possível. A alfabetização precoce tornou-se desejo generalizado, embora a literatura afirmasse
que a forma própria de aprender da criança é a brincadeira, o jogo.

As atividades de caráter lúdico devem povoar a educação infantil. A leitura e a escrita devem
entrar na vida da criança como lazer antes de qualquer processo formal de alfabetização; é o
lazer que deve proporcionar o ambiente da educação infantil.

As crianças pequenas têm direito à educação infantil, mas deve ser observado o período inicial
de colocarem-nas em creches. Crianças que entram nas creches muito cedo começam a
apresentar uma doença atrás da outra, dizem os pediatras. A licença maternidade de apenas 4
meses leva os bebês a freqüentarem as creches com 4, 5 ou 6 meses de idade.

Quanto mais cedo a criança entra na creche, maior a probabilidade de contrair e desenvolver
doenças e nos bebês mais novinhos costumam ser mais sérias. O organismo mais novo tem
poucas defesas, menos anticorpos e na convivência com outras crianças e com adultos ele fica
em contato com vírus e bactérias em grande quantidade. Adquirem doenças, especialmente,
respiratórias: sinusites, otites, resfriados, gripes e doenças virais.
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A entrada precoce do bebê na creche apresenta aspectos orgânicos, como os já citados e
aspectos emocionais, psicológicos que acabam influenciando os orgânicos. Os
psicopedagogos esclarecem que dos 6 meses aos 2 anos de idade, aproximadamente, a
criança passa pela chamada fase da ansiedade de separação. É um período de
individualização, em que ela começa a se reconhecer como pessoa e a identificar os outros.
Nesse período, a criança deve ser afastada gradativamente e por pouco tempo da mãe para
não criar uma ansiedade de separação prolongada e difícil.

Ainda, entre pais, permanece o mito da socialização precoce, de que a criança que entra na
creche cedo passaria a ser menos mimada e mais social. Isso absolutamente não acontece,
porque a criança de berço quase não interage e precisa brincar sozinha. Começa haver alguma
interação depois de 1 ano e meio. Depois dos 2 anos, a creche passa a ser um bom lugar, um
lugar interessante pelos estímulos que propicia à socialização. Afirmam os pediatras que antes
disso a criança não precisa de creche e sim de alguém, de preferência a mãe, que lhe dê
atenção e carinho. Por volta dos 2 anos de idade, a criança está pronta para iniciar seu ciclo
escolar.

O horário que a criança permanece na escola deve ser aumentado progressivamente, na
medida em que ela vai se acostumando com a nova rotina. A educação infantil é importante
porque a criança pequena precisa de estimulação adequada e a escola propicia isso. Ela é
essencial, pelo menos a partir dos 4 anos.

A educação infantil, que vai de 0 aos 6 anos e inclui desde a creche até a pré-escola, foi
definida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 como a primeira etapa da
educação básica no Brasil. A neurociência já mostrou que a maioria das conexões cerebrais é
formada no período entre o nascimento e os 3 anos, pela interação do bebê com os estímulos
do ambiente. Estudos provam que crianças que cursam educação infantil são alfabetizadas
com mais facilidade.

Segundo o Ministério da Educação há no Brasil cerca de 7 milhões de crianças matriculadas na
educação infantil. Enquanto os mais pobres sofrem com a falta de vagas em creches públicas,
muitas escolas particulares têm pediatras, enfermeiras, nutricionistas, além de professores à
disposição dos alunos. Atualmente, está-se entendendo a importância da educação para
crianças de 0 a 6 anos, a importância da educação infantil para o seu desenvolvimento.
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