
Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2009 

A  FALA  E  O  PENSAMENTO  EGOCÊNTRICO  INFANTIL 
                                    

Ana Paula da Silva & Lucas Emanuel Ramos & Rafael Macedo Sulino & Tiago de Oliveira  

Escola Superior de Educação Física de Muzambinho, MG 

 
 
                 A criança, ao falar, acompanha a sua ação, como se estivesse dando ordem para si mesma, 

reforçando ou suplantando o que faz (PIAGET). Ela não demonstra preocupação se está sendo ouvida 

ou compreendida. A interferência do professor na sua fala causa  apenas uma excitação e não provoca 

o diálogo. O autor ainda afirma que a fala infantil é um processo que permite fixar uma idéia para se 

tornar concreta. Desta forma, a criança em uma aula de Educação Física poderá acompanhar sua 

atividade motora falando em voz alta (para si mesma), independentemente do professor estar 

participando ou não. Alega o autor que esta forma de falar representa o planejamento de uma 

seqüência de ações a ser seguida, como também, uma forma de solucionar os problemas encontrados. 

Neste sentido, este estudo teve o intuito de verificar como é manifestado o egocentrismo na fala de 25 

crianças, de ambos os sexos, na faixa etária de 5 anos, da Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus, 

da cidade de Muzambinho- M.G. Durante as atividades realizadas na aula de Educação Física,  as 

crianças foram filmadas, para posterior análise, em forma de check-list, dos comportamentos 

pertinentes. O resultado encontrado reafirma os estudos de Piaget (2008), já que todas as crianças 

manifestaram a fala egocêntrica, como no caso de uma criança que estava segurando um brinquedo 

(foguetinho, brinquedo apropriado para lançar), quando o professor aproximou-se e questionou: “ 

Como você pode brincar com este objeto?”. A criança, que estava sentada em uma cadeira,  levantou-

se rapidamente e começou a brincar  lançando-o para o alto, e ao mesmo tempo, respondeu: “Jogando 

assim!”. Ao invés de explicar   apenas verbalmente o que pretendia fazer com o brinquedo, respondeu 

em ação. Isto explica que para assimilar o ponto de vista de outra pessoa, como o que ocorre em um 

diálogo verbal ou em uma conversa, a criança precisa descentrar seu pensamento. Para auxiliar o 

processo de comunicação verbal das crianças, torna-se fundamental que o professor de Educação 

Física, responsável pela formação de indivíduos sociáveis, compreenda a criança no seu modo de 

ação, tanto nas ações não verbais, como nas verbais. Ao planejar as tarefas o professor deve levar em 

consideração o modo de ação que é influenciado pelo egocentrismo. Assim sendo, sugere-se maior 

atenção e  mais estudos envolvendo os  modos de ação e o egocentrismo infantil.  
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