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RESUMO 
 

O presente trabalho monográfico visa apresentar dados da pesquisa realizada para a 
conclusão do curso de graduação em Educação Física, na Universidade Federal de 
Goiás-  Campus  Jataí.  Foram  analisados  a  organização,  sociabilização, 
intencionalidade  e  o  desenvolvimento  da  Olimpíada  Interna  da  Faculdade  de 
Educação Física (OLIMFEF).  Buscou-se compreender o que vem a ser a olimpíada, 
indagando  a  respeito  de  sua  importância  e  objetivos,  identificando  os  principais 
desafios  enfrentados  para  a  realização  desse  evento.  Investigou-se  os  principais 
fatores que influenciam a realização deste evento. Para tanto, buscou-se conhecer o 
contexto  histórico  em que  surgiu  o  esporte  como  um todo.  De  acordo  com os 
objetivos estabelecidos,  utilizou-se de alguns percursos metodológicos e pesquisa 
bibliográfica, em que foi feito um levantamento e análise de produções sobre o tema 
utilizado na pesquisa, e, concomitantemente, realizou-se uma pesquisa documental 
com aplicação de questionários aos alunos do curso. Analisou-se a forma em que tem 
sido trabalhada essa olimpíada e em que ela tem contribuído para a formação dos 
acadêmicos  do  curso  de  Educação  Física  da  Universidade  Federal  de  Goiás  – 
Campus  Jataí.  Documentou-se  a  participação  dos  alunos  e  alunas  neste  evento 
esportivo através da prática de algumas modalidades esportivas. Percebeu-se que os 
sujeitos da pesquisa se identificam com o lugar em que são realizados os jogos e a 
confraternização de final de curso. Concluiu-se que essa olimpíada “OLIMFEF” tem 
contribuído de alguma forma específica, na vida de cada acadêmico. Assim, na busca 
da construção de  uma identidade,  como sujeito  de  ações,  reflexões  e  de cultura, 
tentou-se compreender o que é prática esportiva que promove a percepção do sujeito 
consigo e com a sociedade. Cidadãos conscientes de seus desejos de mudança para a 
promoção de um futuro melhor. 
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