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PROPOSTA DE MELHORIAS NOS PROCESSOS DE  

ENSINO-APRENDIZAGEM 

Diante da problematização das minhas práticas e dos questionamentos cotidianos 

diante das dificuldades encontradas na profissão de Fisioterapeuta junto às orientações 

posturais, surgiram questões emergentes que desencadearam a proposta deste estudo. 

Ao adentrar no Serviço Único de Saúde na condição de fisioterapeuta e com restrito 

conhecimento sobre saúde pública e suas práticas, me despertou o interesse em ampliar 

e entender sobre as abordagens educativas baseadas no referencial teórico e 

metodologias da Educação Permanente e Educação em Saúde, já discutidas e 

implementadas em algumas profissões no contexto da saúde pública. 

No contexto da atenção à saúde do trabalhador, realizado pelo setor de 

Fisioterapia do Projeto Lombalgia, ficou evidenciado que as condutas de orientações 

posturais foram e são realizadas de acordo com cada profissional, de modo unilateral, 

ausentando-se em geral de espaços coletivos de ensino- aprendizagem entre os 

profissionais e os pacientes atendidos, bem como com os demais membros da equipe. 

Diante disso, veio em mente à questão do por que acerca de dificuldades nos cuidados 

posturais no cotidiano de vida e de trabalho junto ao público atendido de pacientes com 

dores crônicas lombares e em situação de afastamento do trabalho? E ainda, quais 

seriam as dificuldades nas relações interpessoais durante essas orientações entre os 

profissionais e esses pacientes?  Seria então necessário aliar novas propostas educativas 

no planejamento de orientações posturais? 

Além de melhorias nos processos educativos, a Fisioterapia sofre influências negativas 

dos modos das organizações do trabalho impostas, e também pelo modelo biomédico de 

formação tradicional, cartesiano “enraizado” em suas ações. O modelo biomédico ainda 

exercido efetivamente pela profissão dificulta o olhar ampliado do sujeito adoecido, limitando 



seus conhecimentos acerca de questões mais subjetivas, não sendo capaz de visualizar os 

medos e as inseguranças que rodeiam estes trabalhadores em geral no seu processo de 

reabilitação e retorno ao trabalho.  

Os ritmos intensos de trabalho também são fatores agravantes no cotidiano das 

práticas fisioterapêuticas durante o processo de planejamento e desenvolvimento das 

condutas de orientações posturais, e devem ser revistos pelos gestores e pelos 

profissionais fisioterapeutas.  

Na busca por melhores condições financeiras, os fisioterapeutas realizam dupla 

jornada de trabalho, o que também colabora paras dificuldades em conseguir construir 

espaços educativos permanentes entre os membros da equipe para a troca de 

experiências e saberes. As extensas listas de esperas associadas ao pequeno número de 

profissionais no setor da Fisioterapia também colaboram para a o ritmo acelerado de 

trabalho, que por sua vez contribuem para atendimentos rápidos, que prejudicam e/ou 

dificultam a integração entre fisioterapeutas e pacientes diante da necessidade da 

abordagem da integralidade do cuidado.  

Em relação aos ritmos acelerados de trabalho e as adequações necessárias para 

a criação de espaços coletivos de ensino-aprendizagem nas orientações posturais 

propõem-se:  

- Maior participação dos gestores nas adequações das jornadas de trabalho, 

objetivando a criação de espaços coletivos e permanentes de ensino e aprendizagem 

entre os profissionais sem custos de pagamento de horas; 

Diante dos fatores elencados acima, em relação aos modos de organização do 

trabalho, e do modelo biomédico cartesiano tradicional ainda exercido pelos 

profissionais fisioterapeutas no cuidado à saúde do trabalhador com lombalgia crônica 

e em situação de afastamento do trabalho, destaca-se a importância de: 

- Replanejamento da equipe de Fisioterapia (aumento do número de 

profissionais de acordo com as demandas solicitadas pelo município); 

- Direcionamento adequado dos pacientes para os atendimentos 

individualizados quando necessário e abordagens em grupo apenas em casos crônicos, 

em especifico aos trabalhadores com lombalgia crônica. Propõem criar grupos de 

trabalhadores com lombalgia crônica com características similares para atendimentos 



em grupo e assim criar novas estratégias nos processos educativos diante das 

orientações posturais.  

Diante dos fatos abordados na pesquisa, observou-se a importância de 

replanejamento e organização do fluxo de trabalho, horários mais longos para os 

atendimentos, e aumento de contratação de profissionais, para evitar o desgaste e 

sobrecargas, e consequentemente a diminuição da qualidade dos serviços prestados.  

Tais fatos expostos na pesquisa nos faz refletir sobre a necessidade de 

replanejamento na equipe de fisioterapia, sendo necessário o aumento do número de 

funcionários para o atendimento adequado e da reestruturação do planejamento das 

condutas diárias de acordo com as necessidades de criação e participação em espaços 

de discussão e problematização das práticas. 

E sobre os processos educativos e as orientações posturais: 

Em relação ao ato de ensinar e aprender no trabalho, os fisioterapeutas possuem 

dificuldades em visualizar o processo de ensino-aprendizagem em suas práticas e junto 

aos pacientes, evidenciando uma postura unilateral nos processos educativos. Dessa 

forma, o processo de ensino-aprendizagem na visão do fisioterapeuta parece tornar-se 

um elemento secundário no processo de reabilitação. 

As condutas fisioterapêuticas de orientação postural são realizadas de formas 

dicotomizadas e sem contextualização com as práticas cotidianas dos indivíduos em 

processo de reabilitação. 

Destaca-se como sugestão para melhorias nos processos educativos: 

- Criação de espaços de escuta qualificada com os trabalhadores atendidos, a 

fim de melhorar a qualidade dos serviços prestados. Dessa forma propõem-se 

implementar espaços de discussão em equipe interdisciplinar que permita associá-lo as 

dificuldades no contexto cotidiano e na perspectiva do trabalhador frente a sua 

realidade. 

- Conciliar os modelos de orientações posturais em boletins informativos 

pontuais baseados no modelo biomédico de ensino (cartilhas de figuras), realizados 

atualmente, ao contexto do cotidiano na perspectiva do trabalhador através da escuta 

qualificada realizada nos espaços de discussão.  



Em relação aos processos educativos e as dificuldades na execução de propostas 

baseadas na integralidade do cuidado por ausência de conhecimento e disponibilidade 

de tempo para o direcionamento de atendimentos individualizados, destaca-se a 

importância da realização de grupos com os trabalhadores atendidos para assim 

implantar espaços permanentes de ensino-aprendizagem. 

Através de processos educativos baseados nas condições de vida e trabalho dos 

indivíduos em tratamento fisioterapêutico, destaca-se a importância da necessidade de 

realizar as orientações posturais nas suas atividades cotidianas, fazendo-se necessário 

contextualizar sobre as dificuldades além de oferecer informações técnicas, que por sua 

vez pode tornar o tratamento fisioterapêutico mais eficaz nestas intervenções. Percebe-

se a necessidade de introduzir nas orientações posturais, processos educativos que 

visem à integralidade do sujeito e de suas dificuldades diante da não execução das 

propostas, ausentando-se de opiniões e estigmas perante o trabalhador. 

Espera-se a partir das propostas sugeridas, contribuir para a Fisioterapia no 

processo de ampliação das perspectivas do cuidado e de suas práticas, através da 

organização do seu cotidiano de trabalho. 

 


