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RESUMO 

A presente pesquisa tem como principal objetivo retratar como se dá o 

processo de reabilitação dos portadores de necessidades especiais através da 

atividade física, em uma escola de ensino especial de Jataí. Pretendemos 

verificar como é a atuação do profissional de Educação Física trabalhando com 

a reabilitação dos deficientes na escola, observando os processos utilizados 

pelos professores de Educação Física na fase reabilitadora, além de analisar 

se o trabalho do profissional de Educação Física é integrado com os 

fisioterapeutas. No que se refere à metodologia, segundo a natureza dos 

dados, a pesquisa é do tipo qualitativa descritiva, em que realizamos uma 

pesquisa bibliográfica e de campo. Após o término da coleta de dados 

iniciamos a etapa de classificação e organização das informações coletadas. 

Tendo em vista os objetivos do trabalho, a análise dos dados se configurou em 

duas categorias. Na primeira, abordamos o processo de reabilitação na escola, 

como é o processo da Educação Física ao trabalhar com a reabilitação e se a 

atividade física é voltada para reabilitação. Verificou-se que a reabilitação é 

importante nessa escola, mas que o trabalho da Educação Física visa somente 

o lado educacional e de socialização, além de trabalhar com atividades de vida 

diária que possam melhorar o equilíbrio, a lateralidade, a expressão corporal da 

criança. Na segunda categoria, abordamos a importância da Educação Física 

no processo reabilitacional, como ocorre a associação do trabalho do 

fisioterapeuta com o professor de Educação Física e qual a diferença do 

trabalho desses profissionais. Os dados mostram que estes profissionais não 

trabalham juntos, sendo que o trabalho do professor de Educação Física visa 

atividades esportivas e recreativas, enquanto que os fisioterapeutas trabalham 

mais a parte clínica e fisiológica que o exercício pode proporcionar. 

Percebemos ainda, através destas categorias, que a Educação Física é de 

grande importância para o desenvolvimento motor, da alta estima, do 

fisiológico, do psicológico de uma pessoa com necessidades especiais, no 

entanto, é de grande relevância que outras áreas reconheçam essa 

importância. 

 


