
DESENVOLVIMENTO DE KNOW-HOW PARA ENSINO EM
FISIOTERAPIA: SE JÁ SABES, ENSINA

Ivanise Caroline Silva SANTOS (Unileste)

Introdução: Instigados a desenvolver uma forma diferente de aprender, aventurou-se
no pensamento de BEDA (pensador britânico/sec VII) sobre os três caminhos para o
fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que
se ignora e, paralelo à disciplina “Avaliação e métodos” propor o desenvolvimento
desse Know-how. Objetivo: Instaurar oficinas sobre técnicas de avaliação em
fisioterapia ministradas por discentes à outros discentes.  Metodologia: Parafraseando
Confúncio-se não sabes aprende, se já sabes ensina, a metodologia eleita foi a
instauração de oficinas pelos discentes cursando o quarto período do curso de
FIsioterapia no Unileste,no segundo semestre de 2017. Oficinas essas, que versaram
sobre diferentes técnicas de avaliação utilizados na consulta fisioterapêutica. Cada
grupo propôs ensinar aos colegas de outros períodos, uma das técnicas aprendidas na
disciplina Avaliação e Métodos, integrando habilidades e conhecimentos
desenvolvidos até o momento.Toda atividade foi desenvolvida sob orientação docente,
utilizou material disponível nos ambulatórios e outros criados pelos discentes. As
oficinas foram aplicadas na semana do Projeto Integrador em outubro/2017.
Resultados: As oficinas foram organizadas nos laboratórios do curso de Fisioterapia,
no bloco C, do campi Ipatinga. Cada grupo pode escolher o espaço que melhor
condizia com a proposta desenvolvida. No total foram 6 oficinas, cada uma explorando
diferentes temas: Ausculta Cardíaca,Ausculta respiratória, Análise Postural,
Sensibilidade, Reflexos, Equilíbrio e coordenação. Considerando que a aplicação de
oficinas constitui um importante dispositivo pedagógico para a dinamização do
processo ensino-aprendizado e permeando o pensamento de BEDA, o oferecimento de
oficinas sobre técnicas de avaliação em Fisioterapia revelou generosidade acadêmica,
coerência ética e humildade intelectual pois, os discentes foram capazes de partilhar
seu aprendizado de forma criativa, ativa e ética, correspondendo à expectativa de
ampliação e disseminação do conhecimento. Conclusão: Por meio da associação de
saberes e aplicação de técnicas percebeu-se que o desempenho evidenciado durante a
execução das oficinas revelou como feedback uma formação qualificada, reconhecida
pelos discentes promotores das oficinas e, por aqueles colegas de outros períodos,
participantes das oficinas.
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