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Introdução: A disciplina de cinesioterapia pertencente as bases curriculares do curso de 

graduação em fisioterapia, possibilita ao aluno embasar conceitos necessários sobre 

integração dos sistemas neuromusculoesquelético e circulatório que são realizados por meio 

do movimento ou de exercícios, a mesma proporciona bases para prescrição de exercícios que 

vão ser realizados de maneira correta pelo paciente, favorecendo seu prognóstico¹. Dentre as 

práticas utilizadas em sala de aula, enfatiza-se a cinesioterapia, uma vez que esta realiza 

exercícios que objetivam fortalecer a musculatura, manter a mobilidade e prevenir 

deformidades, além de promover melhor qualidade de vida evitando assim possíveis 

disfunções e incapacidades funcionais². Dentro do âmbito acadêmico fisioterapêutico, 

diálogos sobre educação em saúde se tornam uma ferramenta importante de prevenção e 

promoção da saúde dos quais causam aos alunos atitudes de pensar sobre seus hábitos de vida, 

além de provocar trocas de experiências e vivências, a partir disso, as monitorias acadêmicas 

são consideradas alternativas que reforçam o aprendizado sobre a disciplina de cinesioterapia, 

integrando em diferentes aspectos a colaboração entre o monitor e o aluno monitorado³. Dessa 

forma a monitoria acadêmica tem como finalidade o aprimoramento do processo ensino-

aprendizagem, assim como proporciona o aperfeiçoamento teórico a ponto de esclarecer 

dúvidas e trabalhar os conhecimentos discutidos na aula utilizando estudos dirigidos e 

exercícios, além de aprimorar as habilidades manuais para a pratica docente4. Desse modo, o 

programa de monitoria oferece a contribuição com a melhoria do ensino durante a graduação, 

pois o monitor de cinesioterapia soma a realidade prático-clínica, sendo este indispensável 

para a formação do fisioterapeuta. Objetivos: Descrever as contribuições da cinesioterapia na 

formação de acadêmicos de fisioterapia a partir da perspectiva discente-docente em um 

programa de monitoria acadêmica. Descrição da Experiência: As atividades de monitoria 

foram realizadas no período de setembro a dezembro de 2018, referentes a disciplina de 

cinesioterapia, sob a supervisão de dois professores orientadores. Durante o período da 

monitoria diversas atividades como revisões dos conteúdos tanto prático quanto teórico foram 

desenvolvidas no intuito de aumentar o tempo de contato dos alunos com o conteúdo, para 

que os mesmos pudessem captar, de forma mais real e com uma linguagem mais própria dos 

discentes, os conhecimentos de uma disciplina que possui um conteúdo programático extenso 

ao qual a fixação e aprendizado dos alunos merece um pouco mais de atenção, pois é uma das 

disciplinas bases para a profissão. Essas atividades eram realizadas partir da reserva de locais 

destinados para demonstração pratica de exercícios com auxílio de recursos como: bola suíça, 

halteres, cama elástica e outros. Durante o processo de monitoria, acompanharam-se alunos 

do quarto semestre da grade curricular do curso de fisioterapia de uma universidade privada 

localizada em Belém do Pará. Os procedimentos oferecidos pela assistência da monitoria 

foram desenvolvidos através do compromisso dos monitores, acadêmicos da mesma 

instituição de ensino, os quais por sua vez estabeleciam horários semanais de acordo com sua 

disponibilidade, integrando as turmas interessadas em diferentes turnos diários. 

Primeiramente, o acompanhamento em sala de aula proporcionou aos monitores obter 
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experiência com base na didática de criação de estratégias de transmissão de conhecimentos 

do conteúdo oferecido previamente pelo docente, onde futuramente traria vantagens na base 

teórica para melhor auxílio prático durante as aulas. Sob a perspectiva das orientações, a 

monitoria requisitou a participação dos alunos em atividades teóricas através da resolução de 

exercícios preparados pelos monitores, assim como dinâmicas que decorriam da 

problematização de um caso, estimulando a resolução com os recursos cinesioterapêuticos. 

Além disso dentro da carga horaria semanal do monitor destinou-se um período para a 

atualização de conhecimentos, procurando reforçar a aquisição de conteúdo e o 

aprimoramento no repasse de informações condizentes à disciplina. Resultados: A pratica 

discente-docente proporcionou a equalização de saberes referentes as técnicas apresentadas 

pela disciplina de cinesioterapia, pois a partir dela ocorreram maior apreensão de 

conhecimento teórico, além de uma maior contribuição desses conhecimentos no despertar do 

raciocínio clinico na seleção de qual recurso deve ser utilizado dependendo do caso 

apresentado, o que favoreceu uma visão realista da vida e atividades realizadas no âmbito da 

docência. É válido evidenciar que os bons resultados durante essa experiência só foram 

possíveis devido a um proveitoso relacionamento entre as partes envolvidas, monitor, alunos e 

docente, resultando em uma melhora do aprendizado dos conteúdos abordados durantes as 

aulas. Ademais, a aulas práticas também contribuíram com a oportunidade dos monitores de 

rever assuntos e trabalharem os conteúdos com intervenções didáticas, auxiliando, assim, os 

professores e colaborando também com o desenvolvimento da manualidade e da criatividade 

dos monitores na elaboração e execução de exercícios e técnicas cinesioterapêuticas. 

Conclusão: Dessa forma, a monitoria acadêmica da disciplina de cinesioterapia contribuiu 

positivamente tanto para os alunos sobre o nível de apreensão de conhecimentos sobre os 

conteúdos compartilhados, quanto reforçou as bases teóricas dos monitores em relação a esta 

disciplina imprescindível ao exercício da profissão do fisioterapeuta, estimulando mais 

confiança e segurança na aquisição de habilidades para exercício da profissão como 

fisioterapeuta pois, a monitoria é vista não somente como uma forma para cumprir atividades 

extra-curriculares e para obtenção de carga horária, mas também como uma forma de ajudar 

na construção do conhecimento dos demais alunos, o monitor é visto como um indivíduo de 

grande relevância no processo educacional, tendo em vista que o mesmo pode auxiliar de 

diversas formas no processo ensino-aprendizagem, pois os alunos pediam auxílio ao monitor 

quando surgia alguma dúvida, e com a melhora da expertise sobre a relação discente-docente 

consegue obter novos conhecimentos e responsabilidades. 
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