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Resumo: 

O conhecimento de cor, forma e tamanho de crianças de 03 a 05 anos é um processo 

construtivo, que acontece no interior do indivíduo, por meio da interação com o meio 

ambiente, agindo sobre os objetos, e suas próprias experiências. A construção desse 

conhecimento depende de situações que permitam as crianças pensarem sobre coisas 

que sejam significativas para ela e que pertençam ao seu contexto. Visto que 

percepção infantil é o processo pelo qual a criança obtém consciência imediata, do que 

está acontecendo no meio a qual a mesma está inserida e aos estímulos 

proporcionados, ou seja, a criança na faixa-etária entre 03 a 05 anos de idade tem suas 

funções cerebrais caracterizadas por capacidade de processamento sensorial básico, 

onde o desenvolvimento em si, propriamente dito permite análise de cenas visuais, 

objetos e suas especificidades. Contudo o intuito desse presente estudo será 

caracterizar: noções de cores, formas e tamanhos com crianças da faixa- etária já 

mencionada. A fim que esse estudo nos tragam resultados segundo o que lhe esperado 

pela literatura. 

Introdução: Considerando algumas teorias científicas são produzidas a partir de certas 

condições de possibilidades (políticas, econômicas, culturais) que favorecem sua 

difusão, podendo sofrer alterações com o passar do tempo. E falar sobre o 

desenvolvimento infantil é um grande desafio, pelo fato de tratar-se de uma totalidade 

crescente de múltiplos elementos que ao longo do tempo vão se modificando e se 

transformando. E por ser tão complexo e abranger diversos conceitos, envolvem muito 

conhecimento sobre o homem. O desenvolvimento infantil é um verdadeiro caos 

conceitual (JERUSALINSKY, 1989). Uma criança de (três aos seis anos 

aproximadamente) realizam inúmeras construções da sua própria consciência através 

de interações sociais, dominando as relações afetivas, dirigindo a seu próprio interesse 

e através desta mistura afetiva, que refaz o plano de pensamento, a diferenciação 

inicial entre inteligência e afetividade (JERUSALINSKY, 1989). Todavia o conhecimento 

de cores, formas e tamanhos, é noção desenvolvida em crianças em estágio simbólico, 

na faixa etária dos 03 a 05 anos, é um processo construtivo, que acontece no interior do 



indivíduo, por meio de interação com o meio, agindo sobre os objetos, e por suas 

próprias experiências. A construção desse conhecimento depende de situações que 

permitam que a criança pense sobre coisas que sejam significativas para ela, ou seja, 

que pertençam ao seu contexto (JERUSALINSKY, 1989). 

Visto que, antigamente o que era considerado banal, hoje vem refletindo no 

comportamento da criança como exemplo dos pais e estímulo de atividades para que 

cada vez mais cedo as crianças possam se desenvolver com o máximo de qualidade. 

(JERUSALINSKY, 1989). A criança aprende de acordo com as novas experiências 

vividas nos primeiros anos de vida (LELOUP, 1998). 

Cada indivíduo passa por experiências particulares que afetam o seu meio social, 

emocional e afetivo (LELOUP, 1998).A partir do quarto ano de vida a criança começa a 

fazer identificações e esta etapa vai até o quinto ano de vida. 

Todos os estímulos devem ser aproveitados, para que com isso a criança desenvolva 

melhor as suas habilidades motoras. 

Na pré-escola, a criança, transpondo o limiar da família, convive com outras de sua 

idade e descobre, à sua maneira, um novo centro social e intelectual. (FERREIRA; 

CALDAS, 1985). Há influências dos fatores ambientais familiares, físico, social, cultural 

e escolar no desenvolvimento infantil. Pois há diversos fatores que agem para facilitar 

ou contrair o desenvolvimento humano. E, contudo, a escola é o principal participante 

em toda vida social e cultural como um todo (LURIA, 1994). O modo pela qual as 

formas das atividades mentais humanas historicamente estabelecidas se correlacionam 

com a realidade passaram a depender cada vez mais de práticas sociais complexas 

(LURIA, 1994). 

Objetivo: Caracterizar as noções de cor, forma e tamanho entre crianças de 03 a 05 

anos de idade. Método: Será recolhida autorização prévia de uma instituição de ensino 

infantil privado, após essa autorização os responsáveis pelas crianças participantes, 

assinarão o TCLE, pois trata-se de um estudo exploratório. Será também utilizada uma 

folha de registros. Participarão desta pesquisa 90 indivíduos que serão divididos em 

três grupos de acordo com suas faixas etárias, sendo 30 de 03 anos, 30 de 04 anos e 



30 de 05 anos e 11 meses completos. A inclusão destes indivíduos nos grupos terá por 

critério o fato de possuírem a faixa etária entre 3 a 5 anos de idade e 5 anos e 11 

meses e sem queixas cognitivas e sensoriais (deficiência visual, deficiência auditiva e 

deficiência física). Os procedimentos para abordagem serão divididos em três provas.  

A primeira prova será de mudanças de critérios com os blocos lógicos, nessa primeira 

prova será solicitado e orientado individualmente que a criança explore o material, olhe 

e manuseie, em seguida, será pedido que a criança arrume os blocos lógicos como 

quiser e explique o que fez. Será solicitado que ela repita a tarefa mais duas vezes e 

explique novamente o que fez. Na segunda prova, a criança será orientada a 

reconhecer e nomear os diferentes atributos das formas geométricas. Na terceira prova, 

serão apresentadas pranchas com cores primárias e secundárias e a criança será 

orientada a nomear a cor na medida que a examinadora apontar. Depois serão ditas as 

cores para que a criança as localize na prancha. A examinadora pegará um quadrado 

médio e pedirá que a criança pegue um maior que aquele e um menor que aquele. 

Resultados preliminares: Os achados preliminares revelam que a maiorias das 

crianças entrevistadas conseguiram reconhecer e nomear cores, formas e tamanhos 

progressivamente, segundo a idade, pois conforme menor as crianças maiores eram 

suas dificuldades, no entanto foi observado que as crianças sem isenção tiveram 

dificuldade de nomear e atribuir à forma geométrica triângulo.  

Unitermos: Desenvolvimento infantil; comportamento; desempenho da criança. 
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