Infância
Uma criança é um ser humano no início de seu desenvolvimento. São chamadas recém-nascidas do nascimento
até um mês de idade; bebê, entre o segundo e o décimo-oitavo mês, e criança quando têm entre dezoito meses
até doze anos de idade. O ramo da medicina que cuida do desenvolvimento físico e das doenças e/ou traumas
físicos nas crianças é a pediatria. Os aspectos psicológicos do desenvolvimento da personalidade, com presença ou
não de transtornos do comportamento, de transtornos emocionais, e/ou presença de neurose infantil - incluídos
toda ordem de carências, negligências, violências e abusos, que não os deixa "funcionar" saudavelmente, com a
alegria e interesses que lhes são natural - recebem a atenção da Psicologia Clínica Infantil (Psicólogos), através da
Psicoterapia Lúdica. Os aspectos cognitivos (intelectual e social) é realizada pela Pedagogia (Professores), nas
formalidades da vida escolar, desde a pré-escola, aos cinco anos de idade, ou até antes, aos 3 anos de idade.
A infância é o período que vai desde o nascimento até aproximadamente o décimo-segundo ano de vida de uma
pessoa. É um período de grande desenvolvimento físico, marcado pelo gradual crescimento da altura e do peso da
criança - especialmente nos primeiros três anos de vida e durante a puberdade. Mais do que isto, é um período
onde o ser humano desenvolve-se psicologicamente, envolvendo graduais mudanças no comportamento da
pessoa e na adquisição das bases de sua personalidade.

Pré-adolescência
Faixa etária que vai desde o décimo ano de vida é época de intensas mudanças físicas e psicológicas: é a chamada
pré-adolescência. Nesse período da vida as crianças passam a ter mais responsabilidades (deveres), ao mesmo
tempo em que passam a querer e exigir mais respeito de outras pessoas - particularmente dos adultos. A criança
nesta faixa etária passa a compreender mais a sociedade, ordens sociais e grupos, o que torna esta faixa etária
uma área instável de desenvolvimento psicológico.
A participação num grupo de amigos que possuem gostos em comum passa a ser de maior importância para a
criança, onde o modelo dado pelos amigos começa a obscurecer o modelo dado pelos pais. Começam as
preocupações como a expectativa de ser aceito por um grupo, ou certas diferenças em relação a outras crianças
da mesma faixa etária se agravam aqui, e são um aspecto de maior importância na adolescência. Muitas vezes,
pré-adolescentes sentem-se rejeitados pela sociedade, podendo desencadear problemas psicológicos tais como
depressão ou anorexia.
A pré-adolescência é marcada pelo início das intensas transformações físicas que transformam a criança em um
adulto; é o início da puberdade, marcada principalmente pelo aumento do ritmo de crescimento corporal e pelo
amadurecimento dos órgãos sexuais.
A puberdade para as meninas chega entre o 10º e o 12º ano de vida, onde os primeiros pelos pubianos e nas
axilas aparecem, vem a primeira (os quadris começam a se formar e depois vem os seios e depois o ciclo da
menstruação). Neste período, as meninas passam, em média, a ser mais altas e mais pesadas que os meninos,
onde a puberdade ainda não começou. O amadurecimento dos órgãos sexuais inicia-se geralmente depois, no 11º
ao 14º ano de vida. Somente mais tarde, no 11º ao 14º anos de vida, a puberdade começa para os meninos,
começo de um alto crescimento físico (em altura, peso e força muscular), crescimento de pelos pubianos e nas
axilas e engrossamento do timbre de voz. Com o pico do crescimento físico da maioria das meninas já havendo
terminado, os meninos passam à frente das meninas, definitivamente, em peso, altura e força muscular. O
amadurecimento dos órgãos sexuais dá-se geralmente depois, no 14º ao 15º ano de vida.
Alguns grupos de pessoas não aceitam essa classificação, colocando os pré-adolescentes já como adolescentes.

Adolescência
Adolescência é a fase que marca a transição entre a infância e a idade adulta. Com isso essa fase caracteriza-se
por alterações em diversos níveis - físico, mental e social - e representa para o indivíduo um processo de
distanciamento de formas de comportamento e privilégios típicos da infância e de aquisição de características e
competências que o capacitem a assumir os deveres e papéis sociais do adulto.
Adolescência é uma etapa intermediária do desenvolvimento humano, entre a infância e a fase adulta. Este
período é marcado por diversas transformações corporais, hormonais e até mesmo comportamentais. Não se pode
definir com exatidão o início e fim da adolescência (ela varia de pessoa para pessoa), porém, na maioria dos
indivíduos, ela ocorre entre os 10 e 20 anos de idade (período definido pela OMS – Organização Mundial da
Saúde).

Adolescência e puberdade : Muitas pessoas confundem adolescência com puberdade. A puberdade é a fase
inicial da adolescência, caracterizada pelas transformações físicas e biológicas no corpo dos meninos e meninas. É
durante a puberdade (entre 10 e 13 anos entre as meninas e 12 e 14 entre os meninos) que ocorre o
desenvolvimento dos órgãos sexuais. Estes ficam preparados para a reprodução.
Durante a puberdade, os meninos passam pelas seguintes mudanças corporais e biológicas: aparecimento de
pêlos pubianos, crescimento do pênis e testículos, engrossamento da voz, crescimento corporal, surgimento do
pomo-de-adão e primeira ejaculação.
Entre as meninas, as mudanças mais importantes são: começo da menstruação (a primeira é chamada de
menarca), desenvolvimento das glândulas mamárias, aparecimento de pêlos na região pubiana e axilas e
crescimento da região da bacia.

Desenvolvimento cognitivo: O desenvolvimento cognitivo é, ao lado das mudanças corporais
tratadas mais abaixo, uma das características mais marcantes da adolescência. Tal desenvolvimento se mostra
sobretudo através:
• do aumento das [[operações mentais]];

•
•

da melhora da qualidade no processamento de informações e
da modificação dos processos que geram a consciência.
Dessa maneira o adolescente adquire a base cognitiva para redefinir as formas com que lida com os desafios do
meio-ambiente, que se torna cada vez mais complexo, e das mudanças psicofisiológicas. As principais
características desse desenvolvimento são:
1. Pensar em possibilidades - ou seja, o pensamento não se limita mais à realidade, mas atinge também
hipóteses irreais e permite ao indivíduo gerar novas possibilidades de ação;
2. Pensamento abstrato - a capacidade de abstrair se desenvolve, pemitindo ao indivíduo compreender não
somente conceitos abstratos, mas também estruturas complexas, sobretudo sociais, políticas, científicas,
econômicas e morais;
3. Metacognição - o próprio pensamento é alvo de reflexão, permitindo o direcionamento consciente da
atenção, a reflexão e a avaliação de pensamentos passados, abrindo assim caminho para as capacidades
de autoreflexão e introspecção;
4. Pensamento multidimensional - o indivíduo torna-se capaz de levar em conta cada vez mais aspectos dos
fenômenos. Essa capacidade permite ao indivduo compreender a interdependência de fenômenos de
diferentes áreas e argumentar a partir de diferentes pontos de vista;
5. Relativização do pensamento - o indivíduo se torna cada vez mais capaz de compreender outros pontos de
vista e sistemas de valores.

Puberdade
Mudanças corporais
Apesar das muitas diferenças individuais no crescimento e no desenvolvimento sexual, o processo de
amadurecimento sexual apresenta uma certa sequência, comum tanto aos rapazes como às moças. Para as
moças, no entanto, esse processo tem início, em média, dois anos mais cedo do que nos rapazes.
Desenvolvimento dos caracteres sexuais primários e secundários nas mulheres
1. 10-11 anos: Início da formação dos quadris com a acumulação de gordura, primeiro crescimento dos
seios e dos mamilos;
2. 11-14 anos:
1. Surgem os pelos pubianos (lisos), a voz torna-se mais grave, rápido crescimento dos ovários, da
vagina, do útero e dos lábios da genitália;
2. Os pelos pubianos tornam-se crespos
3. Idade do "salto de crescimento" (ver acima), os seios começam a tomar forma (estágio primário),
amadurecimento dos óvulos: menarca (primeira menstruação):
3. 14-16 anos: Crescimento dos pelos axilares, os seios adquirem a forma adulta (estágio secundário

Desenvolvimento dos caracteres sexuais primários e secundários nos homens
1. 12-13 anos: Surgem os pelos pubianos (lisos); início do crescimento dos testículos, do escroto e do
pênis, mudanças temporárias no peito; formação de esperma
2. 13-16 anos:
1. Início da mudança de voz, crescimento acelerado do pênis, dos testículos, do escroto, da próstata
e da vesícula seminal, primeira ejaculação
2. Os pelos pubianos tornam-se crespos
3. Grande "salto de crescimento"
4. Crescimento dos pelos axilares
3. 16-18 anos: aparecimento da barba, início das "entradas" no contorno dos cabelos, marcante mudança
de voz.

Idoso
Idoso é uma pessoa considerada de terceira idade. A Organização Mundial da Saúde classifica cronologicamente
como idosos as pessoas com mais de 65 anos de idade em países desenvolvidos e com mais de 60 anos de idade
em países em desenvolvimento.
As pessoas idosas têm habilidades regenerativas limitadas, mudanças físicas e emocionais que expõem a perigo a
qualidade de vida dos idosos. Podendo levar à síndrome da fragilidade, conjunto de manifestações físicas e
psicológicas de um idoso onde poderá desenvolver muitas doenças.
O estudo a respeito do processo de envelhecimento é chamado de gerontologia, e o estudo das doenças que
afetam as pessoas idosas é chamado de geriatria.

