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 O desenvolvimento envolve múltiplos fatores importantes para todos nós. Fatores 

biológicos, ambientais e comportamentais, aliados a uma gestação cuidada e sem 

intercorrências, contribuirão para o crescimento, a linguagem, cognição e até mesmo para a 

autonomia da criança. 

 O crescimento de uma criança vai muito além do crescimento físico; ela cresce, 

desenvolve-se e aprende desde que nasce. Seu desenvolvimento pode ser acompanhado 

observando a forma como brinca, aprende, fala e se comporta. 

 É importante ressaltar que cada criança tem um ritmo próprio de desenvolvimento, às 

vezes mais rápido, outras vezes mais lento, mas ainda dentro de um padrão considerado 

normal para sua idade. A vantagem de se conhecer as fases do desenvolvimento infantil é 

estar preparado para as mudanças que ocorrem no comportamento da criança e estimular seu 

desenvolvimento. 

O desenvolvimento motor implica mudança no comportamento, relacionado com a 

idade, tanto na postura quanto no movimento da criança, bem com em alterações complexas 

e interligadas que envolvem todos os aspectos de crescimento e maturação de todo o 

organismo.  

O estudo e a atenção dos marcos motores nos trazem informações importantes sobre 

o desenvolvimento global da criança. Alterações, mesmo que sutis, em alguma das etapas 

devem ser avaliadas e cuidadas a fim de diminuir os danos e favorecer a autonomia e a 

independência posteriormente. 

A linguagem surge como um meio organizado de combinar as palavras a fim de se 

comunicar. Contudo, vale lembrar que a comunicação não se constitui unicamente num 

processo verbal. As formas não verbais, como gestos ou desenhos também são capazes de 

transmitir ideias e sentimentos.  

Tal como o desenvolvimento motor, a linguagem envolve fases importantes que 

dependem da maturação biológica e de estimulação adequada: para cada faixa etária existem 

avanços e necessidades diferentes para que se alcance sua máxima expressão. 

Neste ínterim, o desenvolvimento cognitivo se constitui num processo pelo qual os 

indivíduos adquirem conhecimento sobre o mundo ao longo da vida, mostrando co-

dependentes de fatores como ambiente, afeto e maturação biológica. 



Contudo, vale estar atento às condições atípicas que a criança possa nos  apresentar: 

dificuldades motoras (não sustenta o pescoço, não engatinha, não fica sentada, etc.), mostra-

se muito irritada (choro frequente) ou apática demais, não fala e/ou não possui mecanismo de 

comunicação, mostra-se uma criança diferente em comparação com outra da mesma faixa 

etária. 

Caso haja alguma dúvida e/ou questionamento quanto ao desenvolvimento da criança, 

é importante e necessário buscar ajuda com profissionais habilitados: médicos, 

fonoaudiólogos, psicopedagogos, neuropsicólogos, etc., a fim de que se houver um atraso no 

desenvolvimento desta criança que o diagnóstico e as intervenções sejam imediatamente 

implementados a fim de diminuir as sequelas do mesmo. 

Um atraso de desenvolvimento é quando a criança não alcança as metas esperadas à 

mesma época que outras crianças da mesma idade. Se a criança não se desenvolve 

normalmente, existem intervenções que podem ser feitas para  ajudá-la.  

Na maioria dos casos, um problema de desenvolvimento não é algo que a criança 

possa “ultrapassar” sozinho. Contudo, com ajuda adequada, ela pode desenvolver todo o seu 

potencial!  

Neste sentido, a avaliação do desenvolvimento da criança é um exame para verificar se 

a criança aprende, fala, reage e se desloca como o esperado. Como não existem análises 

laboratoriais ou sanguíneas que possam revelar se a criança tem um atraso, a avaliação de 

desenvolvimento serve como triagem e poderá determinar se a mesma precisará de um 

especialista. 

Há pessoas capacitadas para avaliar uma criança. Inicialmente converse com o pediatra 

se tiver dúvidas sobre o desenvolvimento dela. Se houver alguma dúvida sobre o 

desenvolvimento, procure ajuda especializada o mais rápido possível! A Neuropsicologia pode 

ajudar tanto na avaliação e definição de diagnósticos, como no tratamento e/ou reabilitação. 

Mas independente se a criança tem ou não um atraso em seu desenvolvimento, todos 

nós podemos contribuir para que ela cresça feliz e saudável: oferecendo uma nutrição 

adequada, incentivando Atividade física adequada à idade, estimulando-a sensorial e 

cognitivamente, favorecendo sua qualidade no sono, propiciando um lar seguro e afetuoso e, 

sobretudo, dedicando-nos às nossas crianças! 

Podemos fazer muito mais por elas! 
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