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INTRODUÇÃO
Educação Física com a Educação Infantil: Embora o campo da Educação Física contemple diversas
possibilidades de atuação do professor com a cultura do movimento, as mediações com a Educação
Infantil têm se caracterizado, em sua maioria, por práticas pedagógicas que oferecem pouca margem para
a participação ativa das crianças em seus processos de aprendizagem e desenvolvimento (MARTINS,
2018).
Abordagem desenvolvimentista: Essas práticas estão alicerçadas sobre um viés biológico e universal, cuja
ênfase recai sobre os fatores maturacionais do desenvolvimento infantil, colocando em plano secundário
a dimensão sociocultural presente nesse processo (MELLO et al., 2020).
O objetivo deste trabalho é analisar uma experiência que mobilizou pressupostos da Sociologia da
Infância e do Desenvolvimento Motor nas aulas de Educação Física em um Centro Municipal de Educação
Infantil (CMEI) de Vitória/ES. O foco de nossa análise incidiu sobre a postura da professora, que buscou
superar o seu olhar adultocêntrico para valorizar as agências e as produções culturais das crianças em
suas mediações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisamos uma experiência pedagógica que mobilizou pressupostos da Sociologia da
Infância e do Desenvolvimento Motor, buscando reconhecer e valorizar as agências e as
práticas autorais das crianças. Nesse processo, superar o olhar adultocêntrico da
professora foi o maior desafio. O olhar atento e a escuta sensível para as enunciações
infantis e para as suas diferentes linguagens, sobretudo, a corporal, se revelaram potentes
para o desenvolvimento de práticas pedagógicas centradas nos interesses, necessidades e
subjetividades das crianças.
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