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RESUMO 

         Os jogos cooperativos oferecem à criança a oportunidade para pensar junto, criar estratégias e 

regras coletivas. Para Piaget, (1994)o termo cooperação, quer dizer “co-operar” operar (raciocinar) 

juntos, ou negociar para chegar a um acordo que seja adequado a todos os indivíduos. Isto implica 

 em troca  de idéias e conseqüentemente colocar-se no lugar do outro. Como a criança, neste 

período, possui o pensamento centrado e pouco flexível fica limitada a sua capacidade para 

cooperação. Desta forma, o professor de Educação Física não pode esperar que ela jogue com 

outras e obedeça as regras e ainda,  coopere. O que a criança faz é centra-se no seu “eu”, mas sem 

o poder de consciência desta individualidade. O presente estudo relata uma experiência realizada 

durante uma aula de educação física escolar, na Escola Municipal Frei Florentino, da cidade de 

Muzambinho – M.G.. Nesta aula foi oferecida para as crianças uma atividade típica da cultura infantil 

(Escravo de Jó). Participaram 25 alunos, de ambos os sexos, na faixa etária de 5 anos. A aula 

enfatizou uma situação problema que exigia a capacidade de jogar cooperativamente. A atividade 

exigia que a criança passasse  e recebesse um objeto do colega, e ao mesmo tempo, acompanhasse 

um ritmo determinado. Para realização da tarefa  o grupo deveria estar interagindo adequadamente. 

Entretanto o resultado demonstrou comportamentos desarticulados do grupo e conseqüentemente, 

não se obteve sucesso com a tarefa. A criança quando recebia o objeto do companheiro, não 

conseguia passá-lo ao outro, como determinava a regra. Mesmo com várias intervenções do 

professor, diminuindo o ritmo da brincadeira ou esclarecer melhor as regras  as crianças não 

conseguiram atingir o objetivo proposto. A criança por possuir o pensamento centrado em apenas um 

dos traços dos acontecimentos, manifestou dificuldades em relacionar-se coletivamente. Sugere-se 

novos estudos e reflexões sobre a influência do comportamento centrado nas atividades motoras e 

nos jogos típicos da cultura infantil.  
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 INTRODUÇÃO 
 
 

         Os jogos cooperativos oferecem à 

criança a oportunidade para pensar junto, criar 

estratégias e regras coletivas. Para Piaget, 

(1994) o termo cooperação, quer dizer “co-

operar” operar (raciocinar) juntos, ou negociar 

para chegar a um acordo que seja adequado a 

todos os indivíduos. Isto implica  em troca  de 

idéias e conseqüentemente colocar-se no 

lugar do outro. Como a criança, neste período, 

possui o pensamento centrado e pouco flexível 

fica limitada a sua capacidade para 

cooperação. 

 

 
 Justificativa 
 
              O professor de Educação Física não 

pode esperar que ela jogue com outras e 

obedeça as regras e ainda, coopere. O que a 

criança faz é centra-se no seu eu,  mas sem o 

poder de consciência desta individualidade. 

 
 
 Objetivo Geral 
 
 
       Verificar a influencia do comportamento        

egocêntrico nos jogos cooperativos 

 
 
 Objetivos Específicos  

 

 

     Verificar a influencia do comportamento 

egocêntrico no jogo escravo de Jô em crianças 

do sexo masculino e feminino com faixa etária 

de cinco anos da Escola sagrado coração de 

Jesus. 

 

     Verificar a capacidade de jogar 

cooperativamente, através de uma aula de 

Educação Física.  

 

  

 Revisão de literatura 
 
 

             A educação infantil é a primeira etapa 

da educação básica com a finalidade do 

desenvolvimento integral da criança de zero a 

seis anos, nessa etapa o professor de 

Educação física tem papel fundamental, 

criando meios desequilibradores que 

estimulem a investigação, a indagação e o 

raciocínio este processo desequilibrador 

possibilita à criança pensar por si mesma e a 

construir o seu próprio conhecimento, o que 

deverá encaminhá-la para a habilidade de 

pensar com autonomia. Para os autores 

interacionistas-construtivistas o valor do 

raciocínio é fundamental para atingir os 

objetivos da educação, para Piaget (1972) o 

egocentrismo se refere a ausência de 

diferenciação em certas áreas da interação 

sujeito-objeto. Em cada estágio do 

desenvolvimento cognitivo, essa ausência de 

diferenciação assume uma forma nova e se 

manifesta através de um novo conjunto de 

comportamentos. Tanto os adultos quanto as 

crianças precisam dar sentido e organização 

às suas experiências, mas são limitados pelas 

ferramentas intelectuais de que dispõem. 

Desta forma, muito dos comportamentos 

infantis refletem a sua ânsia ao enfrentar 

intelectualmente o mundo. Isto exige que os 

professores levem em conta estas atitudes das 

crianças nas suas formas peculiares de 

entender o mundo, para que possam 
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realmente ajudá-las no processo de 

aprendizagem. 

           Ainda, segundo Piaget (1972), cada 

estágio de desenvolvimento cognitivo 

apresenta diferenças quanto ao 

comportamento egocêntrico, durante o período 

pré-escolar, a principal tarefa cognitiva da 

criança é a conquista do símbolo. Nesse 

período a função simbólica torna-se ativa, 

proporcionando o desenvolvimento da 

linguagem, a brincadeira simbólica e as 

primeiras lembranças de sonhos. Esta 

capacidade é denominada de inteligência 

representativa que permite a criança perceber 

o mundo não apenas pela percepção direta 

(sensorial) mas sim pela abstração, o que 

permite o reconhecimento do objeto, mesmo 

na sua ausência. Agora a criança torna-se 

capaz de reproduzir um modelo não 

necessariamente na presença do mesmo, 

mas, após um intervalo longo de tempo, 

propiciando-lhe a capacidade de representar 

internamente o mundo externo. 

                A criança do período infantil de 

acordo com Kamii e Devries, Mantovani e 

Piaget e outros, ela manifesta o 

comportamento heterotonômo, incapaz de 

diferenciar o seu “eu” do outro. Submissa ao 

adulto necessita urgentemente de se libertar. 

A conquista da autonomia, diferentemente da 

heteronomia, exige da criança a capacidade 

de compreender o seu “eu”, a sua 

individualidade.   Com seu pensamento pouco 

flexível, prendendo-se apenas em um dos 

aspectos dos acontecimentos, a criança fica 

impossibilitada de tomar consciência das suas 

ações, apesar de se fixar nelas. Essa 

manifestação  é denominada de egocentrismo,  

comportamento típico da criança do período 

pré-operatório do desenvolvimento cognitivo, 

que tem sua origem no pensamento  centrado 

a educação, preocupada em desenvolver um 

ser capaz de saber pensar sobre  

o “que quer”, “por que quer” e “como quer”, 

valoriza a construção da autonomia. Um ser 

autônomo conhece o seu eu em uma 

totalidade, não é manipulável e nem submisso, 

e pode fazer intervenção social com 

sabedoria. Assim sendo, um dos objetivos da 

Educação Infantil é criar condições para que a 

criança passe da heteronomia para a 

autonomia desenvolvendo a capacidade de 

libertar-se do adulto e de possuir  um 

pensamento descentrado. Para tanto, os que 

estão envolvidos com a educação precisam 

conhecer como ocorre o processo de 

descentralização, fundamentando-se que para 

descentrar é necessário que a criança 

caminhe da inteligência prática para a 

representativa. 

         A interação entre o sujeito e o meio, não 

ocorre apenas em um sentido, mas sim 

reciprocamente. Quando a criança interage 

com o meio cria a possibilidade de construir 

novos conhecimentos sobre o seu “eu” (um 

sentido) e o mundo que a rodeia os novos 

conhecimentos têm sua origem nos diferentes 

modos de ações que a criança utiliza para 

explorar o meio. Como as ações são 

carregadas de significados, valores e 

sentimentos , elas estão relacionadas com o 

estado emocional da criança. Esta afetividade 

faz com que a construção do “eu” seja também 

impregnada de significados.  

              O exercício de ir até a realidade e 

voltar ao seu eu possibilita o ato de fazer 

relações. Quando ocorre a relação, ocorre 

também o movimento de ir e vir, um 

movimento dinâmico, propiciando a 

flexibilidade do pensamento. Desta forma, 
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entende-se a necessidade do jogo cooperativo 

para a descentração do pensamento e, um 

pensamento descentrado, permite a criança 

diferenciar o seu “eu” do não “eu” para a 

autonomia.  

               De acordo com Popper; Eccles 

(1992), o homem cria a si próprio e, segundo 

Piaget, a criança para construir a sua 

individualidade e se conhecer precisa 

distinguir. Nas aulas de Educação Física na 

Educação Infantil os professores deveriam se 

preocupar em ajudá-las na construção do seu 

“eu”, como um ser  capaz de sentir-se 

significante no mundo com significado. Para 

tanto, não basta ensinar “como” dominar os 

movimentos e sim, criar possibilidades para a 

criança pensar sobre os diferentes modos de 

ação e os significados que eles possuem 

quando realizados,sendo que os jogos 

cooperativos oferece esse estimulo para que a 

criança possa   se compreender para a 

conquista da autonomia. Quanto aos jogos em 

grupos ou cooperativos, são importantes por 

oferecerem enormes possibilidades de se 

pensar junto com o colega e de criar 

estratégias e regras que, conduzem ao 

desenvolvimento do respeito mútuo. Para 

Piaget (1972), o termo cooperação, indica “co-

operar”, operar junto, negociar para chegar a 

um acordo.adequado à maioria ou a todos os 

indivíduos,.Esta ação envolve e depende da 

troca de idéias com os colegas e conduz, 

conseqüentemente, ao ato de colocar-se no 

lugar do outro. Com o pensamento centrado a 

criança tem dificultando de colocar-se no lugar 

da outra e, quando está jogando não se pode 

esperar que a ela obedeça as regra e coopere 

pois, o que faz realmente, é imitar seus 

colegas, brincar sozinha e não se preocupar 

em ganhar . A tendência para a imitação nesta 

fase, está relacionada aos poucos esquemas 

interiorizados que ela possui, dificultando a 

sua capacidade de ser criativa. 

 

              Como o jogo depende da capacidade 

de comparação entre a performance de quem 

joga e a coordenação das intenções dos 

adversários, a criança centrada no seu eu não 

poderá ter sucesso nestes jogos em grupo. 

Apesar desta constatação, Kamii e Devries 

(1985) alertam os professores para a 

necessidade de oferecerem, assim mesmo, 

estes tipos de jogos, embora sabendo, 

antecipadamente, que as crianças 

terão.sucesso nos acertos. O mais importante 

é que elas, por meio dos jogos em grupo, 

terão a possibilidade de escolher, tomar 

decisões e caminhar rumo à descentração de 

seu pensamento. Nesta fase, nos jogos 

receber e passar a criança insiste em segurar 

o objeto  o tempo todo do jogo. Ela entende o 

jogo por partes e não como um todo e como,  

não consegue colocar-se no lugar do outro, . O 

tempo de elaborar estratégias, para passar o 

objeto e receber o objeto do colega é muito 

demorado. O professor, dotado deste 

conhecimento, deve utilizar os jogos em 

grupos que necessitam cooperação, 

acompanhados com música ou diálogos da 

cultura infantil, o que irá proporcionar um 

tempo mais longo para a elaboração de 

estratégias. 

        A importância do jogo como ferramenta 

que provoca o desequilíbrio e ajuda no  

processo de descentração, para que a criança 

consiga jogar cooperativamente jogo ela 

necessita passar por um processo de tomada 

de consciência partindo de uma ação gerando 

um desequilíbrio levando a investigação que 

fará ela pensar e refletir levando a fazer e 
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compreender a  criança ao relacionar com os 

objetos, pessoas e consigo mesma o  jogo 

cooperativo  proporciona “relações” e as 

relações originam as coordenações mentais 

(descentração)a partir da reflexão que está 

interligada com a relatividade intelectual e a 

reciprocidade moral que da origem a 

autonomia levando a criança a saber pensar e 

conviver,  no comportamento centrado a 

criança não consegue se identificar no 

contexto do jogo o seu “eu”está fora da 

totalidade,a partir do momento que a criança 

consegue fazer as relações ela consegue  se 

perceber  dentro da totalidade, organização do 

eu e realidade. 

               O jogo deve proporcionar alguma 

coisa interessante e desafiadora,permitindo 

que todos participem ativamente, do começo 

ao final com elaboração de estratégias que 

envolvam raciocínio e  troca de idéias 

prevalecendo o respeito mutuo e a 

cooperação,o jogo deve também estar de 

acordo com o desenvolvimento da criança 

sendo que o professor deve ajudar as crianças 

a elaborar as regras ao invés de impor. 

 
 
 Metodologia 
 
 
 Classificação 
 
Pesquisa de caráter tecnológico,quantitativo, 

qualitativo e exploratório. 

 
 
 Sujeito 
 
O presente estudo relata uma experiência 

realizada durante uma aula de educação física 

escolar, na Escola Municipal Frei Florentino, 

da cidade de Muzambinho – M.G.. Nesta aula 

foi oferecida para as crianças uma atividade 

típica da cultura infantil (Escravo de Jó). 

Participaram 25 alunos, de ambos os sexos, 

na faixa etária de 5 anos. 

 

 
 Procedimento para colher os dados 
 
            A coleta de dados foi realizada no dia 

13/04/2009 no pátio da Escola Municipal Frei 

Florentino com inicio às 13h00min e término 

às 14h00min . Os alunos foram posicionados 

sentados em circulo no pátio da Escola onde 

foi realizada uma explicação de como era 

realizada a brincadeira Escravos de Jó pela 

professora Vânia Cristina Dípe . 

          - Por meio de um sorteio foi selecionado 

um grupo de crianças; 

- Realização da atividade; 

- Filmagens das crianças durante a 

realização da atividade motora (jogos 

em grupo); 

- Análise do filme por meio de chek 

list, observação do comportamento 

social infantil; 

 
 
 Resultados  
 
 
 
 Para realização da tarefa  o  grupo deveria 

estar interagindo adequadamente. Entretanto 

o resultado demonstrou comportamentos 

desarticulados do grupo e conseqüentemente, 

não se obteve sucesso com a tarefa. A criança 

quando recebia o objeto do companheiro, não 

conseguia passá-lo ao outro, como 

determinava a regra. Mesmo com várias 

intervenções do professor, diminuindo o ritmo 

da brincadeira ou esclarecer melhor as regras  

as crianças não conseguiram atingir o objetivo 

proposto 
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 Discussão 
 
 
           Para Piaget (1972) o egocentrismo se 

refere a ausência de diferenciação em certas  

áreas da interação sujeito-objeto,o resultado 

encontrado na presente pesquisa comprova a 

linha  teórica de Piaget e Kamii e Devries uma 

vez que a criança na faixa etária de cinco anos 

se encontra na fase do período pré-operatório, 

ela age mais do que pensa, portanto tem sua 

capacidade de raciocino limitada. 

          De acordo com Kamii e Devries,(1985) 

nos jogos receber e passar a criança insiste 

em segurar o objeto  o tempo todo do jogo. Ela 

entende o jogo por partes e não como um todo 

e como, não consegue colocar-se no lugar do 

outro, o tempo de elaborar estratégias para 

passar o objeto e receber o objeto do colega é 

muito demorado. 

 
  
 
Consideração final 
 
 
A criança por possuir o pensamento centrado 

em apenas um dos traços dos 

acontecimentos, manifestou dificuldades em 

relacionar-se coletivamente. Sugere-se novos 

estudos e reflexões sobre a influência do 

comportamento centrado nas atividades 

motoras e nos jogos típicos da cultura infantil.  



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2009 

 
Referências 

 

MANOEL, E.J. A abordagem desenvolvimentista da Educação Física Escolar – 20 anos uma visão 
pessoal. Revista da Educação Física/ UEM. Maringá, v.19,n.4,p.473-488,4 trim.2008. 

 
MANTOVANI de ASSIS; ASSIS, M. C. (Org.) Proepre: fundamentos teóricos. Campinas: 
UNICAMP/FE/LPG, 1999. 
 
 
KAMII, C.; DEVRIES, R. Jogos em grupo na educação infantil: implicações da teoria de Piaget. 
São Paulo: Trajetória cultural, 1991. 
 
PIAGET,J. Psicologia da Inteligência.Rio De Janeiro:Zahar,1997. 
 
 
POPPER, Karl R. e ECCLES, John C. O Cérebro e o Pensamento. Campinas. Papirus.1992 
 
KAMII, Constance e DEVRIES, RHETA. O conhecimento físico na educação pré-
escolar:implicações da teoria de Piaget. Porto Alegre. Artes Médicas, 1985. 
 
PIAGET, Jean. O Juízo Moral da Criança. São Paulo, Summus, 1994. 
 
 
PIAGET, Jean. Os estádios de desenvolvimento intelectual da criança e do adolescente. São 

Paulo: EDUSP, 1972. 
 


