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RESUMO 

 
A partir da compreensão da importância dos Movimentos Sociais na vida 

dos acadêmicos de Educação Física, tivemos o interesse em realizar essa 

pesquisa, que teve como objetivo investigar se dentre os ingressos da 

Faculdade de Educação Física no campus de Jataí se estão alheios ou não ao 

tema Movimento Sociais. Outro objetivo também pesquisado foi se os 

acadêmicos participam ou não de Movimentos Sociais e se compreendem a 

ligação dos Movimentos Sociais com a Educação Física. Entende-se que os 

Movimento Sociais são relevantes na formação de Professores de Educação 

Física e que esse temática só venha a contribuir de maneira significativa na 

formação do profissional, atentos as realidades que estamos inseridos. Sendo 

assim desenvolvemos uma pesquisa qualitativa descritiva para buscarmos 

respostas indagadoras que guiaram esse estudo. Fizemos também uma 

pesquisa bibliográfica para nos fundamentarmos sobre o tema abordado. 

Nossos dados foram retirados de questionários que foram utilizados como 

coleta dos mesmos. Participaram como sujeitos 82 alunos matriculados e que 

freqüentam regularmente o curso de Educação Física. Os instrumentos como 

já mencionamos foi um questionário, e a partir desta consulta observamos que 

há certa confusão do que é Movimento Social e da sua importância. Através 

deste trabalho, verificamos que existem dúvidas em relação aos Movimentos 

Sociais e também descobrimos que há um número baixo de participação dentre 

os acadêmicos nos movimentos. Percebemos ainda que a maioria dos 

acadêmicos acreditam na relação Movimentos Sociais e Educação Física. Mas 

que muitos não participam justamente por não compreenderem o que 

realmente são os movimentos e suas complexidades. É por meio desse estudo 

que pretendemos demonstrar à comunidade acadêmica a relevância da 

informação e da participação nos movimentos. 


