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RESUMO 
 
 

O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados de um processo lúdico de avaliação do 
reconhecimento de formas geométricas e de cores em pré-escolares, comparando os 
resultados entre crianças nascidas a termo e pré-termo. O desenvolvimento intrauterino possui 
um período determinado de gestação para que o bebê possa adquirir um conjunto de 
componentes biológicos que o prepara para a adaptação após o nascimento. No caso de 
nascimentos pré-termo, há necessidade de atenção e cuidados especiais para que não sejam 
observadas dificuldades futuras. Nesse sentido, optou-se por investigar se existe alguma 
influência da prematuridade no processo de desenvolvimento das crianças. Participaram do 
estudo vinte crianças, com idade entre dois e três anos, sendo dez nascidas pré-termo e dez 
nascidas a termo. Não foram consideradas variáveis como gênero, pois esta não possui 
relação direta com o trabalho e optou-se por esta faixa etária, por ser próxima ao nascimento o 
que torna mais fácil a investigação de possíveis alterações no desenvolvimento inicial das 
crianças, além de poder indicar maior influência do nascimento sobre os aspectos psicológicos. 
Os dados foram coletados por meio de observação sistemática a partir de atividades lúdicas 
que envolveram um brinquedo de encaixe de formas geométricas e associação de encaixe de 
peças com cores. Após a coleta de dados observacionais, os dados das crianças nascidas a 
termo e pré-termo foram comparados, obtendo-se o seguinte: Considerando-se o número de 
tentativas para encaixe das peças de acordo com sua forma, observou-se que as crianças 
nascidas a termo indicaram mais facilidade no encaixe das peças com formato oval, circular, de 
triângulo isósceles, em cruz, em estrela e hexagonal; em contrapartida, as crianças nascidas 
pré-termo indicaram mais facilidade no encaixe das peças com forma de triângulo equilátero, 
de trapézio, octogonal e pentagonal. Assim, é possível observar discreta facilidade no encaixe 
de formas geométricas nas crianças nascidas a termo, mas que não diferencia a habilidade nos 
dois grupos de crianças. No que se refere à identificação visual da cor das peças, as crianças 
nascidas a termo indicaram mais facilidade no reconhecimento das peças em cor rosa e 
violeta; enquanto as crianças nascidas pré-termo indicaram mais facilidade na diferenciação 
das peças de cor azul (em tonalidade clara e escura) e amarelo; no caso do reconhecimento da 
peça de cor verde, o desempenho dos dois grupos e crianças foi igual. Dessa forma, os dados 
não revelam diferenças na habilidade do reconhecimento de cores nos grupos avaliados. 
Assim, para as crianças que compuseram os grupos estudados, é possível identificar pequena 
facilidade na aquisição do reconhecimento de formas geométricas em crianças a termo, 
quando se compara o desempenho das crianças nascidas pré-termo, o que não indica falha ou 
dificuldade no desenvolvimento de ambos os grupos. Como os dados aqui expostos referem-se 
ao grupo estudado e focado em um determinado conjunto de atividades, sugere-se a 
ampliação dos estudos para que seja possível algum tipo de generalização das informações. 


