Entrevista com Érica Hobold –
Desenvolvimento infantil
Você já reparou como as crianças
pequenas, e até mesmo os bebês, estão
sempre querendo aprender? De uma
maneira geral, as crianças costumam ser
muito curiosas: olham com atenção para as
pessoas e para os objetos, pegam,
colocam na boca, amassam, rasgam,
jogam longe e mais tarde, quando já falam,
perguntam tudo.
Para entender melhor como uma criança se
desenvolve, leia a entrevista com a
educadora Érica Hobold.

A Pastoral da Criança
trabalha para que as
crianças se desenvolvam
de maneira integral. O
que significa este
desenvolvimento integral?
Significa vários aspectos: relacionados à saúde da criança, à nutrição, à higiene;
também, a movimentos, à comunicação e à parte de relacionamento.

Como os pais podem perceber se a criança está
se desenvolvendo bem?
Para saber se a criança está se desenvolvendo, os pais observam principalmente, se
ela tem apetite, se está com saúde, se não perde peso, se é esperta, ativa e mostra as
coisas que sabe e que faz. As mães e pais se interessam pelo desenvolvimento dos
seus filhos, eles ficam atentos quando a criança muda de humor, muda o jeito de ser.

O que a Pastoral da Criança faz para ajudar as
famílias no desenvolvimento das crianças?
A Pastoral da Criança entende que o desenvolvimento está relacionado com a condição
de vida da criança. Ela orienta a família que as crianças precisam de outros cuidados,
que são as relações que as crianças têm com outras pessoas de sua família e de sua
comunidade. Esse relacionamento faz com que a criança aprenda o modo de falar, as
atividades, os valores. E, para orientar os pais, a Pastoral da Criança usa indicadores,
que começam a ser observados desde que o bebê nasce e vão até os seis anos de
idade. Eles apontam para situações de vida da criança e se relacionam com o seu
desenvolvimento integral: os principais aspectos de saúde, amamentação, peso e
altura, doenças, vacinas, acesso ao serviço de saúde e, também, outros aspectos que
falam da questão de relacionamento e de aprendizagem.

O ambiente ou lugar onde a criança vive influencia
no seu desenvolvimento?
O ambiente é muito importante. A criança nasce com um corpo e uma bagagem
genética, ela é cheia de potencialidades e possibilidades. Essas possibilidades que a
criança tem para se desenvolver só acontecem se ela encontrar oportunidades no
ambiente em que vive. Então, é o tipo de ambiente em que a criança vive que promove
essa aprendizagem.

A criança na fase dos quatro anos aos cinco anos
e 11 meses, por exemplo, está fazendo muitas
descobertas sobre o mundo a sua volta. É,
também, curiosa e faz muitas perguntas. Quais são
as orientações que a Pastoral da Criança dá às
famílias que têm crianças nessa faixa etária?
A Pastoral orienta que os pais leiam para a criança. Nessa idade, a criança já se
comunica usando frases pequenas para dizer o que deseja e sente, dá opiniões e
escolhe o que quer. A brincadeira de “faz de conta” ajuda a desenvolver o pensamento
da criança, que agora se apoia em mais ideias e palavras. Ela já é capaz de imaginar
além do que está vendo. A criança faz muitas perguntas e tem curiosidade. Por isso, os
pais devem escutar o que a criança fala e procurar responder. Ela já pode desenhar
formas que parecem com o sol, bonecas, casas. E aprende que pelo desenho ela pode
contar suas histórias.

Qual é a importância da criança desenhar?
O desenho ajuda muito no desenvolvimento da criança. Por meio do desenho, ela
expressa o que ela vê e, também, o que ela sente. Desenhar ajuda a criança a, mais
tarde, aprender a ler e a escrever. Quase todas as ideias das crianças podem ser
expressas através dos desenhos. E a maioria das crianças adora desenhar. Além de

usar o lápis, a criança também pode desenhar usando giz de cera, pedra, carvão e, até
mesmo, usar o dedo para pintar. Estimule a criatividade do seu filho. Quando se
estimula a criança a desenhar, você está ajudando que ela se desenvolva na sua
percepção, emoção e inteligência.

Por que é necessário que a família mostre e
convide a criança a participar de suas atividades?
A criança aprende observando e participando das atividades dos adultos e das crianças
mais velhas. Ela aprende e se desenvolve observando e fazendo junto com os adultos,
até ela conseguir fazer sozinha.
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