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                  O jogo “Chicotinho queimado” é típico da cultura infantil, e tem entre seus objetivos 

problematizar as noções de espaço vividas pela criança. O jogo tem inicio com um objeto escondido 

em um determinado lugar e deve ser encontrado pela criança.  Este simples jogo lúdico, para ter 

sucesso, necessita da construção de estruturas representativas das noções de espaço. Piaget afirma que 

a criança do período da educação infantil, possui o pensamento centrado impossibilitando-a de 

orientar-se no espaço como um todo (ubiqüidade). Este pensar limitado, não permite a criança  

representar o espaço vivido.  Percebido por partes (individuais) e não pela totalidade (um conjunto) o 

espaço é assim, para a criança. Desta forma, a criança centrada apenas no seu ponto de vista, percebe o 

espaço de forma heterogenia. As ações, de acordo com Manoel (2008), possuem significado e são 

realizadas em um contexto (histórico, social). O jogo por si só, proporciona ações significativas e 

respeita a criança no seu contexto, e ainda, problematiza as situações vivenciadas por ela. Mas, quando 

o professor intervém permitindo a reflexão destas ações é provável que a criança construa com 

qualidade os seus modos de ação. Com o intuito de verificar a influência do comportamento centrado 

no jogo “Chicotinho Queimado” e assim, o professor de Educação Física saber o significado deste 

jogo para com a construção dos modos de ação, foi oferecido este mesmo jogo para 20 crianças, de 

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

cidade de Muzambinho – MG. Para observar o comportamento da criança durante a realização da 

tarefa, elas foram filmadas. Depois por meio de um chek-list criou-se um texto descritivo sobre este 

comportamento. Verificou-se que ao jogar, todas as crianças, quando procuravam o objeto escondido 

pela segunda tentativa, direcionaram imediatamente (espontaneamente) para um mesmo lugar, onde 

foi encontrado o objeto pela primeira vez.  Concluiu-se que todas as crianças ao realizarem esta tarefa 

manifestaram o comportamento centrado em um único espaço, como afirma Piaget. Assim sendo, 

quando o professor de Educação Física oferecer jogos para os seus alunos, precisa ir além da 

explicação de “como” devem ser as regras do jogo, e preocupar-se, também com “o que está por trás 

deste contexto”, de como este simples jogo pode oferecer uma problematização das noções espaciais, 

permitindo o fazer e o compreender. Acredita-se que ao resgatar os jogos da cultura infantil 

possibilitará a construção do modo de ação com qualidade. Passo a passo, com a variabilidade de 

brincar explorando os modos de ações, a criança construirá um pensamento dinâmico, proporcionando 
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as representações espaciais, assegurando-se que ela aprenderá a englobar a totalidade e adaptar-se 

harmoniosamente ao meio. 
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