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1 INTRODUÇÃO
Por diferentes motivos, a Educação Física Escolar (EFE) tem no esporte o
seu principal conteúdo. O movimento renovador destaca que, por muitos anos,
o desenvolvimento da técnica e do rendimento físico foram objetivos e critérios
de avaliação da disciplina, inclusive exigidos no processo de seleção nos cursos
superiores de educação física (PAIVA, 2004; GOIS JUNIOR et al., 2012).
Tem-se estabelecido que atividades oferecidas na Educação Física na escola
seguem a lógica esportivizante, sem adequar seus conteúdos às expectativas
da instituição de ensino, limitando as possibilidades de atividades que poderiam
ampliar o repertório motor e cognitivo dos estudantes (MARQUES, 2009). A partir
deste contexto, e acreditando no potencial da educação física escolar (EFE) como
um espaço-tempo de desenvolvimento motor, cognição e da promoção de saúde,
o estudo busca contribuir com o debate sobre a proposição de conteúdos para a
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EFE considerando um importante evento da área no Brasil: o Congresso Brasileiro
de Ciências do Esporte (CONBRACE).
Temos portanto, como objetivo da pesquisa, analisar os trabalhos apresentados
no Grupo de Trabalho Temático (GTT) Escola do CONBRACE de 2015 e discutir
possibilidades de conteúdos para a EFE numa perspectiva de fornecer alternativas
pedagógicas para o trabalho docente.
2 METODOLOGIA
Selecionamos a produção do GTT Escola do CONBRACE 2015 publicada nos
anais do evento. Dos 169 documentos encontrados, selecionamos 47 resumos
expandidos que debatiam o tema conteúdos para a EFE. Foi organizada uma
anterior categorização dos conteúdos recorrentes planilha Excel por título, autores
e por: jogos; esporte; dança; lutas; modalidades ao ar livre; circo; ginástica; outros.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
De acordo com a análise realizada, percebe-se que vêm sendo produzidos
trabalhos que propõem conteúdos alternativos em relação aos esportes tradicionais.
Entretanto, assim como Betti e colaboradores (2011) apresentaram, o binômio jogoesporte impera com mais de 40% dos temas trabalhados na escola com relação
às outras categorias. Todavia, identificamos também a proposição de conteúdos
alternativos ao esporte, demonstrando possibilidades para a escola para promover
novas práticas pedagógicas na EFE (OLIVEIRA, 2002). Salientamos que 10% dessas
proposições partem da iniciativa de graduandos do curso de educação física, que
em sua maioria participam do PIBID, revelando a importância deste programa para
o debate da prática discente bem como do debate na área.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a análise dos estudos produzidos nos GTT Escola do CONBRACE
identificamos esforços no sentido de repensar conteúdos para a EFE qualificando
o tema esporte, no sentido de trabalhar esse conteúdo sobre diferentes propostas
pedagógicas ou mesmo em observações e reflexões feitas por estudantes de
graduação sobre o assunto. Além de ampliar o oferecimento de atividades corporais
através de experiências motoras como circo, slack-line, danças e lutas.
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