
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUTINHONHA E MUCURI 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

O EDUCADOR FÍSICO EM UM CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO: 

Um relato de experiência 

 

 

 

Thamires Pereira Matos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantina 2013



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUTINHONHA E MUCURI 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

O EDUCADOR FÍSICO EM UM CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO: 

Um relato de experiência 

 

 

 

Thamires Pereira Matos 

Orientadora: Profa. Sandra Regina Garijo de Oliveira 

Co-orientadora: Profa. Flávia Gonçalves da Silva  

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Departamento de Educação Física, como parte 

dos requisitos exigidos para a conclusão do curso 

de Licenciatura em Educação Física. 

 

 

Diamantina 2013  



 
 

 

O EDUCADOR FÍSICO EM UM CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO: 

Um relato de experiência 

 

THAMIRES PEREIRA MATOS 

Orientadora: Profa. Sandra Regina Garijo de Oliveira 

Co-Orientadora: Profa. Flávia Gonçalves da Silva 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Departamento de Educação Física, como parte 

dos requisitos exigidos para a conclusão do curso. 

 

APROVADO em: ... /... /... 

 

__________________________________ 

Claudia Mara Niquini UFVJM 

__________________________________ 

Walter Luis Silva UFVJM 

__________________________________ 

Sandra Regina Garijo de Oliveira UFVJM 

 

  

http://lattes.cnpq.br/7951679377385818


 
 

AGRADECIMENTOS: 

Agradeço a Deus por me iluminar e guiar meu caminho, Sua presença me fortalece... 

A professora Sandra pela orientação e suporte, sempre me incentivando, me fez acreditar que 

seria possível concluir o nosso trabalho.  

Aos amigos do grupo AMO, aprendi muito com vocês e sem nossas vivências esse relato não 

faria sentido. Nossas reuniões no departamento e encontros sempre divertidos acrescentaram 

muito a mim. À professora e coordenadora do projeto Flávia, pelas conversas, dicas e apoio 

nesse trabalho e em todo o curso. 

Aos professores do Departamento de Educação Física por me iniciarem no trajeto desse curso 

de graduação, com muitos ensinamentos. 

Ao Paulo Victor meu amor, velho amigo, companheiro! As madrugadas na escrita dos nossos 

trabalhos valeram a pena. Mais uma etapa vencida! 

Aos familiares queridos e amigos que fiz em Diamantina que estiveram presente nesse 

processo de formação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO........................................................................................................   8 

2 SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL............................................................................   8 

3 ATIVIDADES LÚDICAS.......................................................................................  11 

4 RELATO DE EXPERIÊNCIA...............................................................................  15  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................  19  

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS...................................................................  21  

7 ANEXOS..................................................................................................................... 24 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

O educador físico em um centro especializado em reabilitação: 

Um relato de experiência 

The physical education teacher at a Specialized Rehabilitation Centre: an experience report 

 

 

 

 

Resumo 

Objetivou-se nesse estudo apresentar um relato de experiência do grupo Ação 

Pelo Movimento (AMO), no projeto de extensão “Atividades Lúdicas no 

processo de (re) habilitação de crianças com comprometimento 

neurofisiológico” desenvolvido por 7 discentes e coordenado por 2 docentes do 

curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). O grupo realiza atividades lúdicas na 

sala de espera de um Centro Especializado em Reabilitação (CER) na cidade de 

Diamantina (MG). O embasamento teórico deste estudo aborda as atividades 

lúdicas tendo como base a Psicologia Histórico Cultural e a Saúde Pública no 

Brasil, em que situa o CER no Sistema Único de Saúde. Dentre os profissionais 

que atuam nesse local estão fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, médicos, 

psicólogos, dentre outros, porém o Educador Físico não faz parte da equipe de 

trabalho nesse local. A partir desse contexto surgiu a necessidade de discutir a 

importância do Educador Físico neste espaço, que tem papel fundamental na 

inserção das práticas corporais lúdicas no processo de reabilitação, a fim de 

auxiliar na promoção do desenvolvimento integral dos pacientes atendidos no 

CER. O relato descreve a organização e a execução das atividades tanto no 

CER quanto nos encontros semanais do grupo, os problemas e dificuldades 

enfrentados, as propostas desenvolvidas e os reflexos destas atividades na 

rotina diária dos participantes e acompanhantes e dos discentes envolvidos no 

projeto. 

 

Palavras Chave: Atividades Lúdicas; Saúde Pública; Reabilitação 

  



 
 

Abstract 

This paper aims to present an experience account of Action for Movement 

Group (AMO), in the extension project “Ludic Activity in the (re) habilitation  

process in children with neurological compromising” developed by 7 

undergraduate students and 2 graduated teachers in the Teaching 

Undergraduate Physical Education Course of Federal University of Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). The group does ludic activity in the waiting 

room of a Specialized Rehabilitation Centre (CER) in Diamantina (MG).  The 

theoretical approach is on ludic activities based on Historical Cultural 

Psychology theory and the Public Health System in Brasil, in which the CER is 

placed. Among the professionals that work in this place are physiotherapists, 

occupational therapists, doctors, psychologists, and others, but there´s no 

Physical Education teachers in this place.  From this context we found the 

necessity to discuss the importance of Physical Education professional in this 

space, which has special role in the corporal ludic practice insertion in this 

space, to promote the integral development of the patients attended at the CER.  

The account describes the activities organization and execution as at CER as 

at weekly group meetings, the problems and difficulties faced, the proposals 

developed and the reflexes of these activities in diary routine of the 

participants life and their companions as in the undergraduate students 

evolved in the project. 

 

Key words: Ludic Activities; Public Health; Rehabilitation 
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1 Introdução 

 

Esse estudo traz um relato de experiência das atividades lúdicas desenvolvidas pelo grupo 

Ação Pelo Movimento (AMO), que está dentro de um projeto de extensão do curso de 

Educação Física da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), 

essas realizadas em um Centro Especializado em Reabilitação (CER).  

O relato de experiência é entendido como um estudo descritivo com fundamentação 

bibliográfica e se caracteriza por não envolver uma hipótese, nem tampouco a relação de 

variáveis. A pesquisa descritiva tem como objetivo a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno, ou então o estabelecimento de relações de variáveis. 

(GIL, 2008) 

Com um breve estudo teórico sobre a trajetória da Saúde Pública no Brasil, situa o CER no 

atual Sistema Único de Saúde, dentro do nível de alta complexidade, que atende pessoas com 

diversos comprometimentos neurofisiológicos, seja por deficiência, lesões ou amputações. As 

práticas oferecidas aos pacientes são atividades lúdicas, sendo assim necessário um 

embasamento teórico sobre as mesmas e a vertente escolhida para o trabalho foi a Psicologia 

Histórico Cultural. 

As atividades são realizadas no CER de Diamantina, pelo grupo AMO que atualmente é 

composto por 7 discentes do curso de Educação Física da UFVJM e coordenados por 2 

professoras, neste espaço são realizadas atividades lúdicas e educativas com os pacientes 

atendidos. A equipe multiprofissional que atua no CER é composta por médicos, 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, dentre outros. 

Entretanto, o Educador Físico não faz parte do grupo. A partir daí, surge a necessidade de 

discutir a importância da atuação do Educador Físico nesse local, que tem papel fundamental 

na inserção das atividades lúdicas no processo de reabilitação, a fim de auxiliar na promoção 

dos desenvolvimentos cognitivo, motor, afetivo e social das crianças atendidas. 

O presente trabalho discute o papel do profissional de Educação Física em um CER e através 

de um relato de experiências das atividades realizadas pelo grupo AMO, apresenta o papel das 

atividades lúdicas nesse ambiente, bem como sua importância no desenvolvimento integral 

das crianças atendidas no local. 

 

2 Saúde Pública no Brasil 

 

A saúde pública no Brasil sofreu diversas modificações ao longo da história, recebendo 

influência de cada governo vigente da época. Com os avanços tecnológicos e científicos no 

período contemporâneo, o ser humano passa a ter visão de saúde de uma forma integral, com 

foco a atender a promoção, proteção e recuperação da saúde, com ênfase nos hábitos 

saudáveis, como meio preventivo para a melhoria na qualidade de vida. 

Seguindo uma trajetória sobre a saúde no Brasil, Bertolli Filho (2006, apud Viera, Reis e 

Santos, 2010) afirma que, no período colonial, as primeiras ideias eram de um paraíso terreno, 

já na sociedade européia, as enfermidades arruinavam a vida da população e logo essa 
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concepção de paraíso brasileiro mudou e foi substituída devido ao dilema sanitário, em que 

colonizadores brancos e os escravos africanos tinham poucas chances de sobrevivência.  

Para Finkelman (2002) durante um bom tempo, a saúde pública no Brasil passou por uma 

caminhada contra os surtos epidêmicos em áreas urbanas e as denominadas endemias rurais, 

como a doença de chagas, malária e ancilostomose. Além da epidemia de febre amarela, que 

atacava negros e brancos sendo apontada como a principal causa para a estagnação do 

trabalhador, surge então a necessidade de buscar a mão de obra estrangeira, ocorrendo nesse 

período, a “nacionalização” do imigrante europeu. A busca pelo saneamento das áreas rurais e 

pela reforma da saúde pública atingiu repercussão nacional com a publicação de vários artigos 

de Belisário Penna no jornal Correio da Manhã, em 1917, reunidos mais tarde no livro 

Saneamento do Brasil em 1918. 

Após a proclamação da república em 1889, o país passa por um processo de modernização e a 

medicina passa a ser o guia para os assuntos sanitários comprometendo-se com a saúde 

individual e coletiva da população. Nesse período inicia-se uma nova área do conhecimento, 

voltado para o estudo e a prevenção de doenças e procuravam desenvolver formas de atuação 

nos surtos epidêmicos. A partir daí surgiu uma área científica chamada medicina pública, 

sanitária ou até mesmo saúde pública (Vieira et al., 2010). 

Nos primeiros anos de república, foi necessário um movimento de educação voltada para 

saúde, visando que a população entendesse a necessidade de mudar os hábitos anti-higiênicos, 

uma vez que facilitava a disseminação de doenças infectocontagiosas. 

Segundo Bertolli Filho (2006 apud Vieira et al., 2010), no período da República Velha (1889 

– 1930) o país foi governado pelas oligarquias dos estados mais ricos, principalmente por 

Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Na ‘era Vargas’ (1930 – 1945) a área sanitária 

passou a compartilhar com o Ministério da Educação, Ministério da Saúde Pública e com um 

setor educacional, um ministério próprio. No campo da saúde dos trabalhadores representou 

um avanço em relação ao período anterior. 

Após a promulgação da nova constituição federal de 1988, o sistema de saúde público 

brasileiro passa a ser um Sistema Único de Saúde (SUS), instituído no país a partir de 1990 

com a publicação da Lei Orgânica da Saúde (LOS), devendo realizar ações para promoção, 

proteção e recuperação da saúde. “A saúde é direito de todos e dever do Estado. As ações e 

serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único.” (Brasil, 1988) 

No Brasil, esse sistema foi criado para atender de forma integral a população. A OMS 

(Organização Mundial de Saúde) apud Lunarde (1999 p. 27) define saúde como “um estado 

de completo bem estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença e de 

enfermidade”. Esse conceito alcança dimensões mais amplas, em que fatores sociais, 

econômicos, comportamentais, culturais, dentre outros, podem alterar a saúde do individuo. 

Nesse sentido, a saúde se caracteriza também com um caráter educativo, uma vez que 

contribuirá para o processo de conscientização da população, e consequente promoção da 

saúde.  

Conforme o Ministério da Saúde (Brasil, 2002, p. 22-23): 

Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para 

atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação 
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no controle deste processo. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental 

e social os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer 

necessidades e modificar favoravelmente o ambiente. A saúde é um conceito positivo, 

que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a 

promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de 

um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global. 

O SUS, apesar do pequeno curso histórico, é entendido como a principal política pública para 

o setor de saúde e o maior projeto de movimento sanitário brasileiro (Elias 2004, apud Vieira 

et al., 2010). 

O SUS encontra-se organizado em três níveis de atenção que são: básica, média e alta 

complexidade. Essa organização acontece para facilitar o planejamento, a programação e a 

avaliação do sistema de saúde.  Segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

(2008, apud Vieira et al., 2010), a atenção básica, deve promover ações de saúde individual e 

coletiva, realizando o tratamento, reabilitação e manutenção da saúde, prevenção de agravos, 

diagnóstico, proteção e promoção de saúde. A atenção básica é tida como a “porta de entrada” 

para o SUS. 

A média complexidade compõe-se por ações e serviços que visam atender problemas de saúde 

e agravos da população, composta por uma equipe especializada, com recursos tecnológicos 

para apoio diagnóstico e terapêutico. Já a alta complexidade, envolve procedimentos de alta 

tecnologia e alto custo.  

Não se deve, contudo, considerar um nível de atenção mais importante que o outro, pois a 

atenção à Saúde deve ser integral. Nem todo município atende a todos os níveis de atenção. 

Em casos de pequenos municípios são feitos pactos regionais que garantam a tal população ter 

acesso a todos os níveis de complexidade. (Brasil, 2009) 

O SUS é composto por diversos programas para atender a saúde da população. Segundo 

Sousa (2007) a Estratégia Saúde da Família (ESF) é a principal estratégia do governo federal 

para a reorganização da atenção básica de saúde. A principal estratégia da ESF é orientar as 

práticas da atenção à saúde de uma nova forma e substituir o modelo tradicional, levando a 

saúde para as famílias. O mesmo alia-se aos ACS (Agentes Comunitários de Saúde) e aos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). O processo de implantação do NASF surge 

com a proposta de ampliar e melhorar a ação da Estratégia Saúde da Família, que abrange a 

proteção e promoção da saúde, seja individual ou coletiva. Poderão compor os NASF as 

seguintes ocupações do Código Brasileiro de Ocupações (CBO): Médico acupunturista; 

assistente social; profissional/professor de educação física; farmacêutico; fisioterapeuta; 

fonoaudiólogo; médico ginecologista/obstetra; médico homeopata; nutricionista; médico 

pediatra; psicólogo; médico psiquiatra; terapeuta ocupacional; médico geriatra; médico 

internista (clínica médica), médico do trabalho, médico veterinário, profissional com 

formação em arte e educação (arte educador) e profissional de saúde sanitarista, ou seja, 

profissional graduado na área de saúde com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou 

graduado diretamente em uma dessas áreas. (Brasil, 2013a) 

A portaria Nº 256 de 11 de Março de 2013 determina novas regras para o cadastramento das 

equipes que farão parte dos NASF e o Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (SCNES). (Brasil 2013b) estabelece, no: 
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Art. 6º Fica incluído, na Tabela de Classificação Brasileira de Ocupações utilizada no 

SCNES, a CBO provisório 2241-E1 - PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA NA 

SAÚDE. Parágrafo único. Entende-se por PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 

NA SAÚDE, o profissional de nível superior, graduado em Educação física em 

quaisquer das duas modalidades de curso existentes, a saber: licenciatura e bacharelado 

em Educação Física. (Brasil 2013b) 

A atuação desse profissional na área da saúde é imprescindível para auxiliar a população na 

conquista de uma boa qualidade de vida, além de contribuir para a preservação e promoção da 

saúde. 

A qualidade de vida numa proposta da Organização Mundial da Saúde (OMS) entra com um 

conceito baseado em cinco dimensões: saúde física, saúde psicológica, nível de independência 

(seja no aspecto de mobilidade, dependências de medicamentos e cuidados médicos, 

atividades diárias e capacidades laborais), relações sociais e meio ambiente. Essa é uma visão 

global que considera as várias dimensões do ser humano na determinação dos níveis de 

qualidade de vida de cada indivíduo. (Wilheim 1978 apud Souza e Carvalho 2003). Porém a 

qualidade de vida não deve ser tomada de um conceito geral, mas deve ser entendida a partir 

da experiência cotidiana e individual de cada um. 

São muitas as propostas e programas do SUS que procuram intervir positivamente nas 

condições de vida da população e dentro desse sistema também está inserido o CER (Centro 

Especializado em Reabilitação) que é um ponto de atenção ambulatorial especializado em 

reabilitação que realiza diagnóstico, avaliação, orientação, estimulação precoce e atendimento 

especializado em reabilitação, adaptação, concessão e manutenção de próteses, meios 

auxiliares de locomoção, e é visto como referência para rede de atenção a saúde no território. 

Pode ser organizado da seguinte forma: CER II que é composto por duas modalidades de 

reabilitação, CER III composto por três modalidades de reabilitação e CER IV composto por 

quatro modalidades de reabilitação, que são auditiva, visual, motora e psicomotora. (Brasil 

2013c) 

Na cidade de Diamantina-MG, em Maio de 2013 foi criado o CER IV, que antes era o Núcleo 

de Reabilitação Nossa Senhora da Saúde, onde são atendidos pacientes da cidade e região, 

com diferentes comprometimentos sejam eles, motor, psico-motor, visual, auditivo. O CER 

conta com a atuação de diversos profissionais como já citado anteriormente, porém nessa 

equipe não tem a atuação do Educador Físico, que com sua especificidade poderia contribuir 

para uma série de fatores, como melhora no desenvolvimento motor, social, afetivo, cognitivo 

e através da atividade lúdica, que é um dos conteúdos da cultura corporal do movimento, 

podendo proporcionar momentos de prazer, e consequentemente melhora na qualidade de 

vida, contribuindo também indiretamente para o progresso em outros atendimentos realizados 

nesse local.  

 

3 Atividades lúdicas 

 

A ludicidade e o brincar entram nesse contexto como uma forma de proporcionar vivências 

importantes na vida de qualquer indivíduo, uma vez que favorece ao desenvolvimento 

humano. Brincando, a criança entra em contato com o ambiente, se relaciona com o outro, 
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adquire habilidades para utilizar as mãos e o corpo, reconhece os objetos e suas 

características, cor, texturas, tamanho e som. (Bustamante, 2009). 

Este estudo compreende as atividades lúdicas a partir da perspectiva da psicologia histórico 

cultural. Desta forma a discussão da temática será embasada em autores como Vygotsky, 

Leontiev, Davidov, Mukhina, dentre outros.  

Estudar as atividades lúdicas através da psicologia histórico cultural traz implícita a 

necessidade de uma busca sociológica e histórica. As ocorrências feitas pelas mãos humanas, 

quais sejam, a cultura, o trabalho, a linguagem, a sociedade, o jogo, têm uma história que se 

compõe a partir da inter-relação realizada entre o homem e a sociedade (Piccolo 2010). Ou 

seja, o desenvolvimento humano depende da história do indivíduo, bem como as suas relações 

sociais, tendo na atividade a sua forma de se apropriar do mundo. 

Leontiev (1988 apud Piccolo 2010 p. 190) destaca que: “o conceito de atividade pode ser 

entendido como um tipo de mediação concretizado em relação à realidade externa”. Por meio 

dessa atividade o homem se relaciona com o mundo e satisfaz suas necessidades físicas, 

culturais, materiais e espirituais. O autor designa a expressão atividade principal como aquela 

encontrada frequentemente em determinado nível de desenvolvimento do homem e promove 

as mais importantes mudanças no desenvolvimento psíquico do indivíduo e tais mudanças 

preparam o caminho de transição para um novo e mais elevado nível de desenvolvimento 

mediante a criação e recriação constantes de zona de desenvolvimento proximais. 

Vygotsky (1991, p. 57) em seus estudos determina dois tipos de desenvolvimento. O nível de 

desenvolvimento real, sendo como “o nível de desenvolvimento das funções mentais da 

criança que se estabeleceram como resultado de certos ciclos de desenvolvimento já 

completados”, ou seja, é indicativo do desenvolvimento real da criança, tudo aquilo que ela 

consegue fazer por si só. Por outro lado, como ressalta o autor, por muito tempo grandes 

autores não consideravam a noção que aquilo que a criança consegue fazer com um reforço, 

seja de um professor, ou outra pessoa, pode ser muito mais indicativo de seu desenvolvimento 

mental, do aquilo que ela conseguiria realizar sozinha. Segundo Vygotsky (1991, p. 58), essa 

distância entre o desenvolvimento real em que a criança revela a solução do problema de 

forma independente e o nível de desenvolvimento potencial que é “determinado através da 

solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros 

mais capazes” é denominado zona de desenvolvimento proximal. 

Para Davidov (1988 apud Piccolo, 2010), a principal ideia do conceito de atividade está na 

relação do homem com a realidade externa, mediada pelas importâncias sociais. É 

denominada atividade principal aquela que permite a inserção do indivíduo na realidade, em 

que o mesmo se apropria dos componentes da mesma. A atividade principal em cada 

momento da vida varia de acordo com a idade do individuo, dividido da seguinte forma: pela 

exploração dos objetos até os 3 anos, na idade pré-escolar (3 a 6/7 anos) pelos jogos 

protagonizados, dos 7 aos 12 anos pelo estudo sistemático, na adolescência pela comunicação 

entre contemporâneos e por fim na fase adulta pelo trabalho. Porém, como enfatiza Usova 

(1979 apud Piccolo, 2010), o estádio psíquico não é fixo, nem mesmo a atividade principal, 

elas são apenas uma base para a relação que o individuo tem com a sociedade. 

No período pré-escolar (3 a 6/7 anos) os jogos protagonizados são a atividade principal, é a 

partir deles que a criança se apropria das ações que os adultos realizam, também se torna uma 

forma de ampliar e facilitar as relações sociais entre as crianças, representando não apenas 

maneiras de pensar, mas também formas de sentir. Enfim, são pontes para a apropriação do 
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conhecimento, como também na resolução de relações sociais, étnicas, culturais e lúdicas. 

(Piccolo, 2010) 

As atividades lúdicas são fundamentais no processo de desenvolvimento das crianças, uma 

vez que através das brincadeiras e jogos elas se apropriam do mundo e a partir dessas 

atividades podem modificar seus conceitos, possibilitando que elas exponham seus 

sentimentos, além de poder promover interação social e prazer.  

De acordo com Mukhina (2006) os primeiros elementos do jogo dramático surgem na 

primeira infância, e através dele a criança reproduz as atividades de trabalho e relações dos 

adultos, de forma lúdica e assim satisfaz seus desejos, uma vez que não pode desempenhar 

algumas funções que os adultos realizam. Porém, na primeira infância tem apenas o caráter 

reprodutivo das ações dos adultos, ou seja, não se substitui o significado do objeto por outro, 

já no pré-escolar começa a ocorrer pelo surgimento da capacidade simbólica, daí a qualidade 

da atividade ser lúdica. O jogo é a atividade principal, não porque a criança passa grande parte 

do seu tempo brincando e se divertindo, o que também não deixa de ser realidade, mas sim 

porque o jogo promove mudanças qualitativas na psique infantil. Para a autora, a autêntica 

atividade lúdica é aquela em que a criança manuseia um objeto dando outro significado a ele, 

ou se realiza uma ação subentendendo outra e tem caráter simbólico. 

Nessa perspectiva, jogar consiste em atividade fundamental no desenvolvimento humano, na 

medida em que a criança pode transformar e criar novos significados. Mesmo nas crianças 

mais novas é possível perceber essa atribuição de significados, o que mostra o caráter ativo da 

criança no seu curso de desenvolvimento. (Zanella e Andrada, 2002) 

Porém o jogo não é a única atividade que influencia no desenvolvimento da criança. Elas 

desenham, recortam, modelam, constroem atividades que tem como finalidade criar um 

produto, seja um desenho, uma colagem, etc. Tais atividades são denominadas de produtivas. 

Essas atividades têm suas particularidades próprias que exigem aspectos psíquicos distintos 

para a execução de cada uma delas e assim influenciam de forma específica no 

desenvolvimento da criança. No desenho, é revelado por meio gráfico a imagem e atitude que 

a criança tem sobre determinado objeto, bem como a interpretação e conhecimento que possui 

de tal objeto, o que implica no uso da imaginação; nas atividades construtivas, planejamento e 

análise dos objetos que serão montados, como peso e forma, são essenciais para garantir que 

os objetivos sejam alcançados, e o mesmo ocorre para a modelagem e colagem. (Mukhina 

2006). 

A infância é a idade de jogos e brincadeiras e por meio delas a criança satisfaz seus desejos, 

necessidades, sendo um meio privilegiado na inserção da realidade, pois mostra como a 

criança reflete, destrói, reconstrói, ordena, desorganiza o mundo. Destaca-se o lúdico como 

uma das maneiras mais efetivas de envolver as crianças, o brincar é algo inseparável delas, é a 

forma de refletir e descobrir o mundo que as cerca. Por meio dessas atividades a criança 

reproduz muitas situações vividas no cotidiano, as quais, através da imaginação e pelo faz-de 

conta, são reelaboradas. Essa representação do cotidiano se dá pela combinação das 

experiências vividas e novas possibilidades de interpretação e representação do mundo real, 

de acordo com seus desejos e necessidades. (Dalabonna e Mendes) 

No aspecto pedagógico as atividades lúdicas estão inseridas nas diferentes disciplinas 

curriculares, sendo uma delas a Educação Física, que tem como especificidade a cultura 

corporal, em que o objeto de estudo é o corpo, em particular o seu movimento, de acordo com 

a cultura que o indivíduo está inserido, e as atividades lúdicas entram como um conteúdo para 
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o ensino e aprendizagem das práticas corporais que são as danças, lutas, jogos e brincadeiras, 

esportes e ginástica. Brach (1999 p. 72) complementa ao afirmar que o corpo “precisa ser alvo 

de educação, mesmo porque educação corporal é educação do comportamento que, por sua 

vez não é corporal, e sim humano. Educar o comportamento corporal é educar o 

comportamento humano.” E para o autor, para realizar essa tarefa é muito importante entender 

o objeto da Educação Física, o movimentar-se humano, porém não como algo mecânico, 

biológico, ou mesmo apenas em uma dimensão psicológica, mas sim como um fenômeno 

histórico-cultural.  

Piccolo (2010) afirma que cabe ao professor de Educação Física em vista às suas múltiplas 

atividades, criar desejos de conhecer o novo, as diferenças, ou seja, proporcionar novas 

experiências corporais para as crianças, o que contribui para o desenvolvimento e criação de 

inter-relações psíquicas. Além disso, criar um espaço social com as mais variadas 

manifestações da cultura corporal permitindo que as crianças assumam diversos papéis, em 

diferentes contextos e culturas, sem se esquecer de questioná-los e contextualizá-los em 

relação à sociedade que está inserido, buscando também o desenvolvimento afetivo e 

colaborativo. 

A Educação Física deve assumir a responsabilidade de formar o cidadão capaz de se 

posicionar de forma crítica frente às novas formas da cultura corporal, que podem propor 

novos modelos para diferentes ambientes, além da escola. (Betti, 1997). As atividades lúdicas 

podem ser desenvolvidas em diferentes espaços, um deles pode ser o contexto hospitalar. O 

brincar pode ser uma ferramenta para promoção do desenvolvimento integral da criança e um 

meio de facilitar/melhorar a comunicação entre as crianças atendidas, como também entre 

pais/crianças e pais/profissionais. Esse ambiente muitas vezes é desgastante para as crianças, 

as afasta do seu cotidiano e promove um confronto com a dor, a limitação física, fazendo com 

que se sintam muitas vezes vulneráveis e inseguras.  Dessa forma, a ideia de inserir as 

atividades lúdicas nesse meio surge como uma possibilidade de modificar a rotina de 

consultas dos pacientes e deixar esse ambiente mais alegre. Reafirmando o que foi dito, Mitre 

e Gomes (2004, pg 148) ressaltam que: “Através de um movimento pendular entre o mundo 

real e o mundo imaginário, a criança transpõe as barreiras do adoecimento e os limites de 

tempo e espaço”. 

Em meados da década de 1960, alguns hospitais e centros de reabilitação, começaram a 

inserir as atividades lúdicas nos tratamentos de pessoas com deficiência, mas não eram 

realizadas por algum setor específico; normalmente eram coordenadas por voluntários em 

conjunto com outros profissionais (enfermeiros, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, 

dentre outros). Além disso, no passado não se reconhecia que o lazer e a recreação eram 

importantes como a fisioterapia, por exemplo, mas estudos nos anos 1980 indicam que são 

fatores a serem considerados no processo de reabilitação. (Bustamante, 2009)  

A autora reforça a importância das atividades lúdicas ao dizer que: 

O enfoque na aprendizagem com o lúdico é um dos caminhos que nos possibilita 

ver como o deficiente mental inicia seu processo de adaptação à realidade através de 

uma conquista física funcional aprendendo a lidar de forma cada vez mais coordenada, 

flexível e intencional com seu corpo, fazer sentido para sua memória pessoal. E como é 

justamente essa organização significativa da ação sensório-motora que lhe dá condições 

de, pouco a pouco, ir mudando sua forma de interagir com o meio, no caminho de uma 

abstração reflexiva crescente. (Bustamante 2009, pg 11). 
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O brincar pode auxiliar a criança com necessidades de educação especial a criar algumas 

potencialidades, bem como promover mudanças qualitativas nos desenvolvimento psíquico, 

motor, afetivo, cognitivo e social. Através dessas atividades a criança tem a oportunidade de 

imaginar, criar, cooperar e possivelmente melhorar sua qualidade de vida, porém é necessária 

a intervenção de um profissional para que esse processo seja realmente efetivo. 

 

 

4 Relato de Experiência 

 

O CER de Diamantina o antigo Núcleo de Reabilitação do Hospital Nossa Senhora da Saúde, 

conta com 18 salas e dispõe  de diversos equipamentos. Contudo, os espaços são um pouco 

reduzidos, a sala de espera fica com uma concentração grande de pessoas todos os dias e os 

pacientes têm dificuldade de chegar a alguns lugares pela falta de acessibilidade. Na entrada 

do antigo Núcleo, há uma recepção com uma pequena sala e um corredor estreito que leva às 

salas de atendimentos e para a sala de espera, nesta última estão 4 camas e alguns colchões no 

chão espalhados perto das paredes para os pacientes se instalarem e esperar as consultas, 

muitas vezes em alguns colchões ficam duas mães e seus respectivos filhos. Há uma grande 

concentração de cadeiras de rodas no centro da sala e o espaço fica muitas vezes reduzido 

para o desenvolvimento das propostas do grupo, que se desloca ao espaço vago que tiver 

disponível nessa sala no dia, para realização das mesmas. 

Porém o novo local onde será o CER, com três pavimentos, conta com salas mais amplas, 

possui um playground, uma briquedoteca e aparelhos de alta tecnologia, como máquinas para 

a confecção de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção. Será a primeira oficina do 

SUS no Brasil a produzir cadeiras adaptadas e motorizadas para tetraplégicos com alta 

tecnologia. Foi inaugurado dia 03 de Agosto de 2013, entretanto alguns atendimentos ainda 

são no prédio antigo, mas até Setembro de 2013 os mesmos serão transferidos para o novo 

espaço. O Centro será referência estadual no processo de reabilitação da pessoa com 

deficiência com mais conforto para os pacientes e profissionais. (Hospital Nossa Senhora da 

Saúde 2013). 

Em uma visita ao novo espaço foi possível identificar a falta de espaços específicos para o 

desenvolvimento de práticas corporais, a brinquedoteca se localiza em um espaço super-

reduzido, comparado com todos os outros setores de atendimento, podendo atender poucas 

crianças num mesmo momento, talvez não mais do que 2 ou 3 crianças. O que nos leva a 

supor que a principal preocupação da Saúde no Brasil ainda é voltada para o tratamento 

tradicional e não se tem nem propostas alternativas no trabalho multidisciplinar em saúde, que 

poderia incluir atividades corporais, atividades lúdicas, jogos, entre outros como ferramentas 

conjuntas ao tratamento, nem estratégias necessárias para prevenção, o que seria bom para as 

pessoas, que com os efeitos positivos da prevenção, minimizariam muitos problemas de 

saúde, como também ajudariam a prevenir uma série de agravos da população moderna, como 

stress, além de contribuir para manutenção da qualidade de vida. Além da diminuição de 

custos para o governo que gastaria menos com a recuperação dos pacientes, podendo 

diminuir, por exemplo, a quantidade de remédios consumidos pela população, ou seja, efeitos 

positivos para as duas partes envolvidas. 

Para promover os atendimentos, a unidade dispõe de uma equipe composta por ortopedistas, 

fisioterapeutas, assistentes sociais, neurologista, nutricionistas, psicólogos, terapeutas 

ocupacionais, fonoaudiólogos, auxiliar de  enfermagem e otorrinolaringologistas. 
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Além da população  de Diamantina, o Centro oferece atendimento para os moradores   de 

mais de 61 cidades. Para ter acesso ao tratamento, a pessoa deve procurar a Secretaria 

Municipal de Saúde do município onde mora. São atendidos no local pacientes com 

deficiência motora, psicomotora, auditiva e visual, casos de pessoas que tiveram membro(s) 

amputados, ou sofreram paralisia cerebral, alguns possuem mais de um tipo de 

comprometimento. Normalmente eles são acompanhados pelos pais ou familiares, que 

demonstram cansaço e desgaste por ter essa rotina de viagem, muitos aparentam não saber 

lidar com a deficiência do filho, por ter pouca instrução. Em conversas com muitos pais 

percebe-se a simplicidade e baixa escolaridade, muitas vezes nem sabem o diagnóstico dado 

pelos médicos. Alguns evidenciavam falta de paciência com os filhos, já outros demonstram 

dedicação e entendimento para procurar formas de ajudar no desenvolvimento da criança. 

Os pacientes em sua maioria são de municípios vizinhos e chegam a ficar mais de 6 horas 

esperando os atendimentos e o transporte para retornar ao local de origem. A partir desse 

contexto surgiu o grupo Ação Pelo Movimento (AMO) com a proposta de levar as atividades 

lúdicas para essas pessoas que ficam ociosas nesse local. No princípio era composto por 19 

participantes e o projeto foi colocado em prática no início de 2010. O grupo está dentro de um 

projeto de extensão do departamento de Educação Física da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), que tem como título Atividades Lúdicas no Processo de 

(Re)Habilitação de Crianças com Comprometimento Neurofisiológico. 

O grupo é composto atualmente por nove discentes e duas professoras/coordenadoras do 

curso de Educação Física da UFVJM. No início de cada semestre letivo são abertas vagas 

para alunos do curso de Educação Física que tem interesse de entrar no projeto, porém é pré-

requisito para entrada no projeto que essas pessoas tenham cursado pelo menos Psicologia da 

Educação, Crescimento e Desenvolvimento Humano, Aprendizagem Motora, ministradas nos 

primeiros períodos do curso, por fornecerem embasamento teórico e prático para auxiliar no 

desenvolvimento das atividades no local. 

O projeto tem como objetivo geral promover atividades lúdicas, com finalidades recreativas e 

de promoção nos desenvolvimentos motor, afetivo, social e cognitivo de modo a contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida e do restabelecimento da saúde das crianças atendidas, 

especialmente aquelas que são de distritos ou municípios vizinhos, que ficam ociosas durante 

muito tempo no CER. Como objetivos específicos, estabelecer através dessas práticas uma 

relação construtiva entre as crianças, incentivando sentimentos de cooperação e de aceitação 

de si próprio e dos demais, promover uma maior comunicação e interação entre os pacientes e 

seus familiares, estimular a criatividade, o humor, a auto-estima, a socialização. Promover o 

contato da criança com produções culturais infantis clássicas e contemporâneas do Brasil e da 

região, tendo como auxílio a participação dos familiares que levam as crianças para o 

atendimento, além de propiciar momentos de prazer e contribuir nos desenvolvimentos motor, 

afetivo e cognitivo. 

As atividades são conduzidas pelos acadêmicos, dispostos em duplas ou trios; cada grupo se 

desloca até o CER uma vez por semana e desenvolvem as mesmas durante uma hora e meia 

na sala de espera. Como foi dito anteriormente o espaço é bem reduzido, sendo difícil o 

desenvolvimento das atividades, por ser um local de passagem dos pacientes para a sala de 

fisioterapia, alguns com cadeiras de roda ou andador. O controle de frequência dos discentes 

no CER é feito por uma lista, onde os mesmos assinam e colocam horário de chegada e saída. 

Uma vez por semana ocorre uma reunião entre todos os discentes envolvidos no projeto com 

as coordenadoras. As reuniões tem duração de uma hora e meia e consistem em relatos das 
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atividades desenvolvidas, entrega de relatórios das mesmas, planejamento das próximas 

atividades e estudo teórico sobre desenvolvimento infantil, atividades lúdicas, processo saúde-

doença e estudos de caso, com abordagens e esclarecimentos sobre os diferentes 

comprometimentos atendidos no local. 

Dentre as atividades lúdicas aplicadas no CER estão as brincadeiras, os jogos, a construção de 

brinquedos adequados à faixa etária da criança e à sua condição física/psicológica. Os jogos e 

brincadeiras são aplicados de acordo com a faixa etária da criança, e de acordo com a 

demanda do dia da semana. Por exemplo, na segunda-feira as crianças atendidas tem entre 9 e 

12 anos, assim, são aplicados jogos de mesa e tabuleiro como xadrez, dama e dominó. As 

crianças e adolescentes se deslocam até o canto da sala de espera, onde são aplicadas as 

atividades e essas tem mais facilidade em jogos com regras mais complexas. Segundo 

Kishimoto (1994), esses jogos trazem regras estruturadas externas, que definem a ação lúdica. 

Ou seja, deve se dar preferência ao termo jogo, quando referir a uma descrição de uma ação 

lúdica envolvendo situações estruturadas pelo próprio tipo de material, como dominó, os 

jogos de tabuleiro em que as regras externas conduzem a ação do jogador, diferente dos 

brinquedos que podem ser utilizados de diferentes maneiras pelas crianças. Durante as 

atividades nesse dia, observa-se grande cooperação e interação entre os pacientes. 

As crianças atendidas na terça são um grupo maior e alguns apresentam um grau de 

comprometimento maior, optou-se pelo trabalho em trio, uma vez que o número de crianças 

atendidas varia de 12 a 20. Nesse dia as crianças gostam muito de colorir, desenhar, brincar de 

bola, carrinho, boneca e se interessam mais por alguns jogos específicos como jogo da 

memória, jogo da velha. Nesse dia pela grande concentração de pacientes e familiares os 

discentes encontram uma maior dificuldade para desenvolver as atividades.  Observa-se 

grande interação entre os acompanhantes e pacientes, os pais sempre ajudam no 

desenvolvimento das atividades. 

Já na quinta, as crianças têm de 2 a 8 anos, algumas com um grau de comprometimento 

maior, sendo importante em muitos momentos a atenção exclusiva. São aplicados nesse dia 

mais desenhos para colorir, brinquedos feitos com garrafa pet, que estão dentro das atividades 

produtivas, bonecas, bolas, jogos mais simples como jogo da memória, quebra cabeça (com 

poucas peças). As crianças nesse dia nem sempre interagem entre elas, algumas preferem 

pegar a atividade e desenvolver com os pais, outras talvez pelo tipo de comprometimento ou 

pela idade, não conseguem concluir as atividades, elas começam a realizar um colorido, por 

exemplo, e antes de terminar já querem outro brinquedo. Alguns pacientes acamados, só 

movimentam os olhos, nesse caso, levamos alguns brinquedos que emitem sons e bem 

coloridos para tentar estabelecer alguma comunicação, conversamos e estamos procurando 

meios para proporcionar momentos prazerosos a eles. Outros acamados, já tem parte do 

movimento dos braços ou mãos, os discentes procuram levar algum brinquedo adaptado com 

peças maiores, ou colorido para desenvolver junto com os mesmos.  

No início do projeto os discentes eram dispostos em duplas e em todos os dias da semana 

havia atividade lúdica no CER, porém esse semestre, só foi possível ocorrer as práticas na 

segunda, terça e quinta-feira, devido a alguns participantes terem concluído a graduação e 

também pela necessidade de ter um trio na terça-feira. 

Durante o decorrer do ano, os discentes preparam tarefas com temáticas diferentes das 

aplicadas normalmente, com surpresas, lembrancinha em relação a datas comemorativas, 

como Páscoa, dia das crianças, Natal, dentre outras. São aplicados nos dia-a-dia desenhos 

para colorir com figuras específicas, por exemplo, animais, pessoas, objetos, natureza ou 
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desenhos feitos pelas mesmas, onde elas podem expor a imaginação e sentimentos que muitas 

vezes pela fala não conseguem expressas e outros nem possuem a fala como meio de 

comunicação. São realizadas também atividades de construção de brinquedos com as crianças, 

como quebra-cabeça com desenhos produzidos pelas mesmas, petecas com material 

reciclável, dedoches, dentre outros.  

As realizações de tais atividades também contam com brinquedos produzidos pelos discentes 

e coordenadoras, em reuniões de todos os integrantes do grupo, são estipulados um número de 

brinquedos a serem produzidos, adaptados aos diferentes comprometimentos das crianças 

atendidas no local, como por exemplo, jogos com diferentes texturas, ou com relevos, para 

facilitar a interação entre as crianças e proporcionar atividades que todos possam participar. 

As crianças demonstram grande satisfação e contentamento durante a realização das 

atividades, e muitas vezes mostram uma resistência em ir aos atendimentos, uma vez que 

lidam com suas dores, limitações e nem sempre são possíveis ser feitas por meio de atividades 

lúdicas, sendo necessária uma intervenção dos discentes nesse momento, explicando que 

depois do atendimento daremos continuidade, ou que na próxima semana terá mais jogos e 

brincadeiras. 

A relação entre os pais/acompanhantes e crianças teve mudanças positivas, eles passaram a 

ajudar mais na realização e assim interagindo mais com as crianças. As crianças com maior 

interação entre elas estabeleceram grande relação de cooperação, afetividade, respeitando as 

suas próprias limitações físicas e as dos demais. Com o passar do tempo elas já sentiam tão 

familiarizadas com a presença dos discentes, que aqueles que conseguem se mover até onde 

são realizadas as atividades, já se deslocavam até as duplas/trios, e os que têm mais 

dificuldade, ficam esperando abordagem dos discentes. As crianças ajudam na organização 

das atividades e sugerem algumas outras que tem vontade de realizar e se for possível, o 

grupo tenta adaptar e levar para aplicar. 

Tendo em vista os objetivos do projeto, geral e específicos, várias conquistas foram 

alcançadas. No início do projeto, não se tinha o reconhecimento dos profissionais que atuam 

no local, eles não sabiam o porquê daquelas pessoas com brinquedos, desenvolvendo 

atividades nos corredores do hospital e na sala de espera, houve inclusive questionamentos 

sobre a nossa atuação profissional em um ambiente como aquele, bem como qual seria nossa 

função ali. Hoje os profissionais chegam até os integrantes e falam como as atividades têm 

proporcionado mudanças positivas para as crianças e no humor das mesmas. Os profissionais 

do CER começam a trazer demandas para o grupo, como por exemplo, a proposta de 

desenvolver atividades lúdicas com caráter educativo para a higiene.   

Para as crianças, como foi dito anteriormente, é notória a satisfação com a nossa chegada, 

com sorrisos e carinho. Quando terminam as atividade elas perguntam se não poderia ter um 

período de tempo maior, pois ficam grande parte do tempo ociosas e sentem prazer em 

realizar as atividades propostas. Os pais, no início do projeto, talvez por timidez, ou por medo 

de deixar seus filhos com outras pessoas a não ser os profissionais que atuam no CER, se 

afastavam e nem acreditavam na capacidade de seus filhos em desenvolver tais propostas. 

Outros já deixavam os filhos com os discentes e saiam para resolver problemas pessoais. Hoje 

eles desenvolvem as atividades junto com os filhos, como colorir, brincar, auxiliar no 

desenvolvimento da atividade, como por exemplo, ajudam o filho a pegar no lápis, quando há 

maior dificuldade em fazer os coloridos; conversam com os integrantes do AMO e quando 

voltamos do período de férias, sempre falam da falta que sentiram do grupo.  
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E quanto aos discentes sem dúvida é uma experiência gratificante, temos conseguido cada vez 

mais espaço em um Centro Especializado em Reabilitação e aos poucos estamos conseguindo 

mostrar a importância do profissional de Educação Física atuar nesse local, não como monitor 

de recreação ou monitor de atividades lúdicas, mas sim como profissional apto a propor 

práticas pedagógicas na sua especificidade. E reforçando o que foi dito Brach (1997), coloca 

que o tema Educação Física, é o movimento corporal, e é o que consolida a sua especificidade 

no interior da escola, mas o movimento humano, ou corporal que é o seu tema, não é todo e 

qualquer movimento. É o movimento humano, com determinado sentido/significado, que por 

sua vez, lhe é conferido pelo contexto histórico-cultural. 

O Conselho Nacional em Saúde reconhece os profissionais de Educação Física como 

profissionais de Saúde e destaca a importância da ação interdisciplinar nas diversas 

profissões, como decisão imprescindível ao progresso da saúde integral para população 

brasileira, essa resolução reconhece o Educador Físico como área de conhecimento e de 

intervenção acadêmico-profissional, que apresenta entre seus objetivos as perspectivas de 

prevenção, proteção, promoção e reabilitação em saúde. (Haddad et al. 2006) 

Aponta também para a quebra do modelo antigo da formação do professor de Educação Física 

dedicado de forma isolada somente ao esporte, da aptidão física ou da recreação, acredita-se 

na formação de um profissional habilitado, capaz de intervir na promoção da saúde e na 

prevenção de doenças em diferentes níveis de ensino e contextos. No contexto educacional, a 

Educação Física assume uma nova postura, onde os profissionais devem assumir uma postura 

pedagógica que se alcance metas e objetivos voltados à educação para saúde, mediante a 

organização, seleção e desenvolvimento de conteúdos e experiências que propiciem ao 

educando a incorporação de estilos de vida mais ativos e saudáveis (Guedes, 2003 a,b; Nahas, 

2003, apud Haddad et al., 2006). 

Reafirmando: 

A atuação do profissional de Educação Física na área da saúde deve ter carácter 

de educação permanente, os conteúdos devem ser trabalhados de maneira pedagógica. 

Precisa atuar minimizando os riscos em saúde, violência e incentivando o autocuidado. 

Incentivando a inclusão social, através da prática de atividade física regular, práticas 

corporais, esportes, lazer, com valorização e ampliação dos espaços de convivência. 

(Brasil 2008) 

 

5 Considerações Finais  

O Educador Físico está conquistando novos espaços, dentre eles estão alguns programas e 

estratégias do governo na Saúde Pública do Brasil, como citados anteriormente, o NASF, a 

ESF, dentre outros, que estão na atenção básica. Com a experiência no grupo AMO 

acreditamos ser possível a atuação desse profissional em um Centro Especializado em 

Reabilitação. 

As atividades lúdicas são um recurso pedagógico para promover a educação e nesse contexto 

auxiliam no desenvolvimento integral (motor, afetivo, cognitivo e social) das crianças 

atendidas, contribuem na melhoria da qualidade de vida e no restabelecimento da saúde, e 

podem proporcionar às mesmas momentos de prazer, e descontração. E o Educador Físico é 

imprescindível, pois este profissional deve estar apto a trabalhar com as atividades lúdicas que 

são um conteúdo pedagógico importante para o ensino das práticas corporais. 
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Ainda são poucos os estudos nessa temática, o que abre a possibilidade para novas discussões 

sobre a possível atuação do Educador Físico na área da Saúde, ou mais especificamente, em 

um CER. Projetos de extensão na área da Educação Física e saúde também podem promover 

uma experiência produtiva para esses futuros profissionais, uma vez que os mesmo vão 

entender mais sobre o processo saúde/doença, considerando que as atividades lúdicas podem 

ser um meio auxiliar no processo de reabilitação dos pacientes, além de melhor se apropriar 

do conhecimento sobre as instituições de saúde no Brasil, bem como projetos e estratégias 

que o SUS oferece. 

Recomenda-se novos estudos referenciando os diversos aspectos das ações dos Educadores 

Físicos na Saúde Pública Brasileira, uma vez que é uma recente área de atuação para este 

profissional e vem ganhando cada vez mais espaço na busca da prevenção, promoção e 

reabilitação da saúde. 
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