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RESUMO 
 

  
Esta dissertação se propõe a discutir não só o percurso das formações 

superior e permanente dos professores do curso de fisioterapia, como também a 
atuação dos mesmos numa perspectiva analítica, e confrontá-lo com as mudanças e 
exigências impostas aos profissionais de saúde pelas Políticas Públicas de Saúde e 
Educação. Nela, pretendemos identificar e compreender os espaços de discussão, 
os sentidos e significados construídos pelos professores na trajetória de sua 
formação,  levando em consideração as dimensões político-sociais e técnicas da 
ação pedagógica. Dentro da perspectiva de realização de uma pesquisa social, esse 
olhar focaliza a Fisioterapia como parte da Grande Área da Saúde, por meio da 
revisão bibliográfica e documental, observação de campo, do diário de campo e da 
aproximação com o método biográfico. Para tal, foram coletados os dados e 
analisados alguns aspectos profissionais e pessoais  dos professores entrevistados. 
Os resultados da pesquisa apontam para um perfil de formação docente semelhante 
aos demais perfis dos profissionais da área de saúde. Percebemos que os 
professores do curso de fisioterapia não têm, na estrutura de sua formação, espaços 
de discussão formais e fundamentais à construção de um educador que responda às 
atuais exigências do mercado de trabalho, baseados na construção coletiva em 
direção aos preceitos da Formação em Saúde na contemporaneidade. Cabe 
ressaltar o empenho individual e coletivo dos colaboradores, assim como dos 
professores em geral, para alcançar os saberes e as práticas necessárias ao 
trabalho de educador na área da saúde. É possível observar o esforço para 
atravessar o fosso construído pelas políticas públicas de saúde e educação, na 
intenção de aproximar a prática docente das necessidades de formação de 
profissionais mais adequados às demandas do SUS. 
 
Palavras-Chave: formação em saúde, educação superior, formação de professores, 
fisioterapia. 
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ABSTRACT 
 
This paper aims to study not only the course of training of physical therapy teachers 
from the perspective of their background and activity, as well as to confront it with the 
changes and requirements asked of the health care professionals by the current 
Public health care and Education systems. It also aims to discuss the process of the 
higher education courses and permanent education received by Physical Therapy 
teachers,  as well as their activities from an analytical point of view, and to comfront 
them with the changes and requirements imposed on them by the Public health care 
system and the Education systems. We intend to identify and understand discussion 
spaces, senses and meanings construed by teachers, throughout their education,  
keeping in mind  the political, social and technical dimensions of the pedagogical 
action. From the perspective of a social research, this eye looks at Physical Therapy 
as being part of the Health Care field, through bibliographical and document, field 
observation, field diaries and through the approach to the biographical method. For 
this purpose, data were colected from the interviewed teachers and a few 
professional and personal aspects from them were analysed. The outcomes of the 
research point towards a professional profile that is similar to the other health care 
professional profiles. We have noticed that the physical therapy course teachers do 
not have, in their background, crucial formal discussion forums to the development of 
an educator that meets the market`s current needs, a joint construction in conformity 
with health care education`s rules in contemporaneity. It is worth emphasizing 
individual effort and the teachers` efforts to reach the knowledge and the necessary 
practices to the work of the educator in the Health care field. One can notice their 
effort towards trying to overcome the obstacle that was built, once or twice, by public 
health care and education policies, aiming to bring together the teaching practice and 
the needs to train professionals that are more likely to meet the Unified Health 
System`s needs. 
 
Keywords: health care training, higher education, teacher training, physical therapy. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 

A discussão sobre a Formação Superior e Permanente de professores do 

Ensino em Saúde, em especial no campo disciplinar da Fisioterapia, é parte da 

trajetória docente da pesquisadora.  

A pesquisadora iniciou-se na docência após o terceiro ano do término de 

sua formação superior em Fisioterapia, em 1995, por incentivo da própria 

instituição de ensino, colegas e professores no empenho de suas funções 

docentes. O fato de ter iniciado suas atividades profissionais em campo 

assistencial, onde os alunos da graduação do curso de Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional e Fonoaudiologia exerciam suas práticas acadêmicas, favoreceu 

ainda mais o encontro com a docência, porém, sem perceber que, ainda assim, 

estaria em processo de aprendizagem, nesse momento, como professora. 

A proposta do trabalho no campo assistencial da IES, em que a 

pesquisadora atuava, era multiprofissional - médicos, psicólogos, assistente 

social, professores da Educação Especial, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionais, fonoaudiólogos e os respectivos professores supervisores da 

graduação - ,uma equipe, com ações interdisciplinares, que atuava junto aos 

usuários e acadêmicos. 

A preocupação da pesquisadora com o método de ensino e com o conteúdo a 

ser ensinado aumentava a cada término de semestre, o que provocava um 

movimento intenso de busca por especialização e parcerias com colegas de áreas 

afins, a fim de obter melhor organização das aulas teóricas e práticas. Essa 

dinâmica construiu e desconstruiu muitas vezes o lugar do professor - lugar de todo 

o saber daquele que era remunerado para ensinar a fazer.  

Na prática docente, a percepção1 da importância do saber discente, mesmo 

que não declarada e discutida, foi fundamental para continuar o caminho, diminuir as  

                                                
1Apropriaremo-nos de um dos conceitos de percepção descrito por Carvalho e Luz (2009), em que 
não se trata apenas de uma impressão que a pessoa tem da informação do objeto que está dado, 
mas sim de uma percepção mutante, construída num processo de objetivação em que a percepção é 
parcial, no sentido de que jamais terminará. 
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angústias, descontentamentos, frustrações e dúvidas acercada escolha pelo 

magistério. Na mesma época, a implantação das Diretrizes Curriculares causou 

impacto na instituição de ensino na qual atuava, porém a pesquisadora levou muitos 

anos até compreender o que havia mudado, não só ela como  todo corpo docente 

teve dificuldade em perceber as mudanças com exatidão. Aparentemente, a 

mudança vinha de fora dos muros da escola superior de ensino em saúde. Tanta 

inquietação provocou novos questionamentos acerca do ensino em saúde na 

formação superior, mais especificamente sobre o curso de Fisioterapia. 

A identificação concreta das questões trabalhadas nesta dissertação só 

ganhou importância, no percurso profissional da pesquisadora, a partir do contato 

com o debate sobre o sistema de saúde brasileiro, propiciado pelo grupo de 

professores do Instituto de Saúde da Comunidade, no Seminário “Os Desafios da 

Formação em Saúde – 20 anos de SUS”, realizado na Universidade Federal 

Fluminense (UFF), em 2008. 

  A partir desse momento, foi possível realizar maior aproximação com grupos 

de professores e pesquisadores de várias universidades estaduais e federais que 

discutem as “novas” exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s). 

Identificar o perfil do profissional da saúde mais adequado às necessidades do 

sistema de saúde do país foi o que motivou a pesquisadora a ingressar em um 

mestrado acadêmico em Saúde Coletiva, considerando a formação e vivência 

docente, com o objetivo de dar visibilidade às trajetórias docentes, e colaborar 

com o processo de mudanças na formação superior em saúde. 

  Em 2009, com o ingresso no Mestrado em Saúde Coletiva da UFF, foi 

possível à pesquisadora aprofundar a compreensão das relações entre a 

formação do profissional de saúde com as exigências das DCN’s e o Sistema 

Único de Saúde brasileiro (SUS). A aproximação e as discussões no campo da 

Saúde Coletiva deram impulso à elaboração de um  projeto de pesquisa, cujo 

campo escolhido foi a Formação Superior e Permanente dos professores do 

Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO), 

localizado na região serrana na cidade do Rio de Janeiro. 
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  A primeira tentativa de escolha do campo envolveu duas universidades, uma 

pública e uma privada, para que fosse desenhado um estudo comparativo entre 

elas. A não aceitação da participação da Universidade Pública na pesquisa, 

levou-a a reorganizar o projeto com foco em apenas uma instituição, desistindo 

do estudo comparativo. Esta mudança causou  certo descompasso e atraso no 

fechamento do projeto final e, consequentemente, à entrada no campo. 

  A escolha pela UNIFESO se deu por ser um curso novo, com início em 

2002, apresentando, aparentemente, uma proposta curricular reformulada e 

coerente com as novas DCN’s. Não encontrou, em geral, sinais de mudança no 

perfil dos professores contratados para desenvolver as atividades acadêmicas, 

identificado inicialmente pelos requisitos exigidos em editais de concursos 

públicos e pela análise do currículo Lattes dos professores selecionados para as 

entrevistas. 

A Fundação Educacional Serra dos Órgãos surgiu em 20 de janeiro de 

1966,por iniciativa de setores e instituições da sociedade teresopolitana. A atuação 

da UNIFESO junto à população serrana começou com a criação da Faculdade de 

Medicina de Teresópolis, autorizada em 1970 e reconhecida em 1975, no contexto 

da expansão das escolas médicas no Brasil, principalmente na região Sudeste. 

Inicia-se aí, também, além da atividade acadêmica, o compromisso da Instituição 

com a comunidade, através do Hospital Municipal da Prefeitura de Teresópolis que, 

em função de um convênio firmado com o governo municipal em 1972, foi 

transformado em Hospital das Clínicas de Teresópolis. O crescimento das diversas 

clínicas, por conta das necessidades de formação profissional dos alunos, provocou 

a expansão do Hospital que, desde então, é o principal centro de atenção à saúde 

de Teresópolis e referência para os municípios vizinhos (UNIFESO, 2005). 

 Sensível às necessidades da comunidade de Teresópolis e demais 

municípios circunvizinhos na área do Ensino Superior, a atenção da Instituição  

deslocou-se para as Ciências Sociais, expandiu os cursos na área da saúde e 

avançou com a introdução no campo tecnológico (UNIFESO, 2005). 

Em 1983, foi criada a primeira Unidade Básica de Saúde, com o objetivo de 

não só desenvolver ações de promoção, prevenção e recuperação em cuidados 

primários da saúde, como também servir de campo prático para alunos do Curso de 

Medicina e, posteriormente, dos Cursos de Enfermagem, Odontologia e Fisioterapia 

(UNIFESO, 2005). 
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O resultado do trabalho desenvolvido pela equipe do Curso de Fisioterapia, 

de modalidade presencial, pode evidenciar-se através do resultado do Exame 

Nacional de Desempenho do Estudante do Ensino Superior (ENADE) no ano de 

2009. A nota quatro posicionou o curso favoravelmente em relação às demais 

escolas privadas na região sudeste. O conceito MB  foi o resultado motivador para 

alunos e professores do curso, fato este constatado durante a pesquisa de campo 

em registros de entrevistas (UNIFESO 2010 e 2011; e-MEC, 2011). 

Pretende-se identificar e compreender os espaços de discussão, os sentidos 

e significados construídos pelos professores no percurso de sua formação e 

trajetória docente, levando em consideração as dimensões político-sociais e 

técnicas da ação pedagógica. 

Tendo como referência o itinerário investigativo proposto por autores como 

Nóvoa (1995, 1999), serão utilizadas as histórias de vida profissional dos 

professores, narrada pelos mesmos em entrevista à pesquisadora. Pretende-se 

direcionar as narrativas docentes a partir da escolha da profissão, identificação e 

permanência na docência, suas produções e os caminhos percorridos na 

formação permanente como profissionais da saúde, contando com as ofertas das 

políticas públicas de educação e saúde. 

Sabendo que as DCN’s para os cursos da área de saúde destacam o perfil 

do docente atribuindo-lhe o papel de mediador do processo de ensino, considera-

se que esse seja um desafio apresentado para a Formação em Saúde: o de 

pensar caminhos que possibilitem  formar  profissionais, levando-se em conta a 

ação interdisciplinar exigida a um perfil de professor adequado à proposta, na 

contemporaneidade.  

Esses pontos chamam a atenção e  movem em direção ao reconhecimento 

do perfil dos atuais professores de um curso de formação superior em 

Fisioterapia. Partindo de experiências pessoais, busca-se refletir sobre o papel 

do docente, com o intuito de participar ativamente da construção desse 

profissional. Para tal, partiu-se de duas premissas. 

A primeira delas é de que os professores do curso de fisioterapia não têm, 

em sua formação, um lugar de discussão sobre Políticas Públicas de Saúde e 

Educação que sirva de referência no processo de mudanças proposto pelas 

DCN’s. 

A segunda premissa é de que os professores do curso de fisioterapia não 

reconhecem o SUS como norteador na formação superior em saúde. Isto se 
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manifesta mesmo sabendo que as perspectivas de mudança curricular propostas 

pelas DCN’s foram apoiadas pelo Ministério da Saúde, visando considerar os 

princípios e diretrizes do SUS. 

As questões expostas pelas premissas são consideradas como essenciais 

para se pensar no engajamento dos professores do curso de fisioterapia no 

processo de mudanças no Ensino Superior em Saúde. 
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Capítulo I 

A formação profissional e seus atravessamentos: o curso de Fisioterapia 
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O crescimento de instituições de formação em fisioterapia no Brasil 
 

No Brasil, as primeiras escolas a formar fisioterapeutas regularmente no país, 

antes mesmo da regulamentação da profissão, foram a Escola de Reabilitação do 

Rio de Janeiro (ERRJ), em 1956; o Instituto de Reabilitação de São Paulo (INAR), 

em 1958; e a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (Fundação Arapiara), 

em 1962 (Barros, 2008, Marques, 1994; Nascimento, 2006, Haddad, 2006). 

Todas as escolas eram inicialmente de nível técnico, até o reconhecimento da 

profissão e sua regulamentação em 1969. Segundo o Ministério da Saúde, por mais 

de 40 anos, de 1929 até 1969, a profissão de fisioterapeuta foi exercida sem 

regulamentação, e as técnicas e métodos fisioterapêuticos eram indicados e 

aplicados somente sob a prescrição médica (Júnior, 2009; Barros, 2008; Marques, 

1994; Haddad, 2006). 

A formação no INAR seguia os parâmetros do Comitê de Reabilitação Médica 

da OMS. De forma diferente se deu a formação na ERRJ, por não ter sido realizada 

dentro de uma instituição pública, como em São Paulo. Essa instituição não teve seu 

currículo definido pela OMS, sendo iniciada em nível superior e inspirada nos 

currículos de países desenvolvidos da América do Norte e Europa, com duração de 

três anos (Barros 2008). 

 A formação dos fisioterapeutas pela ERRJ acontecia em salas de aula 

construídas dentro da própria sede da ABBR (Associação Brasileira Beneficente do 

Rio de Janeiro) e, inicialmente, os alunos se deslocavam para outras instituições, 

como a Policlínica do Rio de Janeiro, Hospital Carlos Chagas, Hospital Getúlio 

Vargas, Hospital Jesus, Hospital Pedro Ernesto e Cruz Vermelha, para fins de 

formação prática. No curso, as disciplinas consideradas como fundamentais e 

específicas eram oferecidas nos dois primeiros anos e, no terceiro ano, a 

característica principal era o estágio, obrigatório e intensivo, realizado no centro de 

reabilitação (Barros 2008). 

 A partir do olhar histórico da organização dos cursos de fisioterapia no Brasil, 

percebemos a existência de pontos comuns com as demais profissões da área de 

Saúde. 

Neste sentido, remetemo-nos ao ensino formal das profissões de saúde, com 

início nas escolas médicas, em que, como nos apresenta Carvalho e Ceccim (apud 

Campos, 2006:140), havia o predomínio da formação de práticos, já que se 

acreditava que “a formação profissional em saúde poderia ser obtida pela prática em 
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laboratórios ou em serviços onde se prestasse aquela assistência”, sob a supervisão 

de profissionais mais experientes e no desenvolvimento do exercício dedicado. 

Quanto ao currículo e metodologia de ensino, eram autorregulamentados, ou seja, 

indicavam o desenvolvimento de um ensino sem currículo mínimo nem diretrizes 

curriculares nacionais. 

Segundo Júnior (2009), as principais motivações para a criação da profissão 

foi o grande número de portadores de sequelas da poliomielite, o que levava a 

distúrbios do aparelho locomotor e o crescente aumento de acidentes de trabalho. 

Isto se deu porque o país passou por mudanças em sua economia. Com o 

surgimento das primeiras indústrias, houve o aumento do número de trabalhadores 

acidentados e lesionados, e a necessidade de reinserção dos mesmos no mercado 

de trabalho. A fisioterapia surgiu, então, como instrumento de reabilitação da mão de 

obra e sua reintegração à força produtiva. A saúde, portanto, estava diretamente 

relacionada a um instrumento de sustentação econômica e não como direito social 

da população. 

O Ministério da Saúde (Haddad, 2006) acrescenta que, além do processo de 

industrialização, a Segunda Guerra Mundial também contribuiu com o aumento 

significativo do número de indivíduos com sequelas físicas, evidenciando a 

necessidade de modernização e criação de novos serviços de fisioterapia pelo país. 

Também as atividades especializadas, desenvolvidas durante o período da 

industrialização em virtude das mudanças impostas pelo novo sistema econômico, 

produziram novas abordagens na medicina. O corpo passou a ser olhado como 

força de produção, e as novas formas de tratamento passaram a utilizar maquinário 

e equipamentos específicos de observação e de identificação de doenças.    

Identificamos que, somente em 1964, o MEC definiu a duração dos cursos em 

três anos letivos e as matérias comuns para os cursos de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional. No ano de1983 foi aprovado novo currículo mínimo, com duração de 

quatro anos letivos, e disciplinas mais adequadas às necessidades da formação do 

fisioterapeuta e demais áreas da saúde (Júnior, 2009; Barros, 2008; Marques, 1994).  

A fisioterapia como profissão teve sua regulamentação recentemente no 

Brasil. O reconhecimento legal da autonomia profissional ocorreu pelo Decreto-Lei 

n° 938/69 que, em 13 de outubro de 1969, criou as profissões de fisioterapeuta e 

terapeuta ocupacional, ampliando sua competência por meio da redação de 

legislação própria. O Código de Ética, aprovado pela Resolução nº 10 do COFFITO, 

tornado público em setembro 1978, deixa mais evidente o avanço ocorrido na 
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legislação com relação à atuação profissional, principalmente quando ratifica a ação 

fisioterápica nos diferentes níveis de atenção à população, no que se refere ao 

respeito à vida humana e à  preservação da integridade física e psíquica do ser 

humano (Haddad, 2006 e Júnior, 2009 e 2010). 

Nos últimos dez anos, a quantidade de cursos e a oferta de vagas na área de 

fisioterapia no Brasil aumentaram em mais de 300%, com a criação de 364 novos 

cursos (Júnior, 2009 e 2010; Haddad, 2006). 

Segundo dados colhidos pelo INEP, no período de 1991 a 2004, em relação 

ao crescimento de novas escolas de Fisioterapia, as regiões Sudeste, Sul e 

Nordeste apresentaram um crescimento aproximado de 603,4%, 555,6% e 485,7%, 

respectivamente. Na Região Sudeste, o número de escolas passou de 29 para 204; 

na Região Sul, passou de 9 para 29 e na Região Nordeste, passou de 7 para 41 

(Haddad, 2006; Junior 2009 e 2010). 

Em análise, por categorias administrativas, em 1991, das 48 escolas 

existentes, 27% delas eram públicas (seis federais, cinco estaduais e duas 

municipais), as demais, 73% delas, eram privadas. Já em 2004, existiam 339 cursos, 

dos quais somente 36 eram em instituições públicas (9 federais, 16 estaduais e 11 

municipais). Os cursos das escolas públicas cresceram 276,9 % e, nas instituições 

privadas, o crescimento foi de 865,7%. Podemos afirmar que a maioria dos cursos 

de Fisioterapia pertence a instituições privadas (89,4%) e estão concentrados, em 

sua maioria, na Região Sudeste (60,1%). Mesmo havendo este crescimento 

exponencial do número de escolas em geral, há um forte predomínio no aumento 

dos cursos em instituições particulares, se comparado com as públicas (Haddad, 

2006, Júnior, 2010). 

Segundo um estudo preliminar de Haddad (2009a), o número aproximado de 

fisioterapeutas no Brasil era de 80 mil profissionais registrados em seus respectivos 

conselhos, conforme informações sistematizadas de 1995 a 2005. Em 1995, o 

número total registrado pelo COFFITO2 era de 16.068 fisioterapeutas, tendo em 

2005 oficialmente registrados 79.382 profissionais. Portanto podemos concluir que 

houve um crescimento absoluto de 63.314 (394%) fisioterapeutas em nosso país, no 

período de 1995 a 2005.  

                                                
2Em 17 de dezembro de 1975, a Lei nº 6.316 cria o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional – COFFITO e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – 
CREFITOs, órgãos de fiscalização do exercício profissional (Brasil, 2009).  
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Hoje, a Fisioterapia conta com mais de 141.747 mil fisioterapeutas registrados 

em 12 conselhos organizados por regiões em todo o território brasileiro.  Atualizando 

os dados referenciados pelos autores acima, o COFFITO apresenta um total de 

141.747 fisioterapeutas registrados até fevereiro de 2011, sendo 16,78% do 

CREFITO 2 (Rio de Janeiro, Espírito Santo), 30,11% do CREFITO 3 (São Paulo) e 

12,82% do CREFITO 4 (Minas Gerais.) A partir desses dados, concluímos que ainda 

mantém-se um maior número estimado de fisioterapeutas, em torno de 59,71%, 

somente na região sudeste (COFFITO, 2011). 

Segundo a ABENFISIO3, o cenário de expansão do ensino universitário 

também sofreu influência da LDB/1996, tendo essa situação ocorrido contrariamente 

a manifestações dos movimentos organizados da área da saúde, da categoria, do 

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) como controle social e do Ministério da Saúde, que 

constitucionalmente deve ordenar (regular, dispor, organizar) a formação de 

profissionais da saúde (Rocha, 2010).  

Em nosso ponto de vista, o MEC deve estar atento à qualidade dos 

profissionais formados. Isto é, o aumento do número de escolas de formação em 

fisioterapia não garante a qualidade dos profissionais formados. 

 Por bons profissionais, entendemos aqueles que, em sua formação, 

adquirem habilidades e competências direcionadas ao atendimento integral dos 

usuários em coerência com os preceitos do SUS brasileiro.  

Vale ressaltar que, segundo Carvalho e Ceccim, devemos considerar a forte 

ascensão da Saúde Pública no Brasil a partir do séc. XX, com destaque e relevância 

para a área da Saúde Coletiva que, apesar do cenário de expansão do ensino 

universitário, sinalizou a necessidade de profissionais, de escolas e de perfis de 

formação que debatam e desenvolvam estratégias de formação profissional de 

acordo com as necessidades sociais, em consonância com a relevância pública da 

formação até os dias de hoje (apud Campos, 2006:140).  

 

As políticas públicas educacionais e de saúde: a formação de fisioterapeutas 
 
                                                
3A Associação Brasileira de Ensino de Fisioterapia – ABENFISIO, entidade que congrega docentes, 
discentes, profissionais de serviço e demais entidades e pessoas interessadas na construção de 
políticas e diretrizes para o ensino de Fisioterapia no Brasil, desde 2001, tem sistematicamente 
buscado a construção de um padrão de ensino de qualidade para a Fisioterapia por meio de fóruns e 
construções coletivas (Rocha et. al., 2010). 
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 Após a fixação do currículo mínimo para os cursos de fisioterapia em 1964 

(Portaria Ministerial nº511/64) e no ano seguinte da duração de três anos do primeiro 

curso superior, houve uma reestruturação do currículo mínimo em 1983, com a 

participação de fisioterapeutas, onde já se sinalizava a incorporação de novos 

campos de trabalho, incluindo a promoção e a prevenção da saúde da população. 

Em 1996, a LDB nº 9.394/96 permitiu a incorporação da prevenção nas estruturas 

curriculares, o que provocou uma ampla discussão para a proposição e elaboração 

das novas DCN’s, no nível da graduação em Fisioterapia, instituídas em 2002 (MEC, 

2009; Rocha, 2007; Haddad, 2006). 

   

“A marca deixada por elas (Diretrizes Curriculares) e pelas políticas 

públicas de mudanças na graduação e de avaliação implementadas 

nos últimos anos, certamente, se fará presente na educação superior 

brasileira das próximas décadas” (MEC, 2009). 

 

Revendo as transformações que se deram nas DCN’s para os cursos de 

graduação em saúde, em especial para o curso de Fisioterapia, compreendemos 

que as mesmas estão diretamente relacionadas às necessidades sócio-

econômicas e culturais do país. Além disso, fica constatada a influência das 

discussões internacionais sobre as necessidades de educação e saúde de 

países em desenvolvimento por organizações mundiais. 

As DCN’s para o curso de Fisioterapia incluem definitivamente o profissional 

fisioterapeuta nos três níveis4 de atenção à saúde (primário, secundário e 

terciário) quando sinalizam a necessidade de um profissional com formação 

generalista e humanista, não mais o especialista, com uma visão reducionista e 

fragmentada. Aponta para um profissional crítico e reflexivo, dando ao 

fisioterapeuta a possibilidade de libertar-se de um perfil construído sem um 

referencial próprio com especificidade da fisioterapia, atravessado pelos 

                                                
4Em 1976, Leavell e Clark desenvolveram o conceito de História Natural da Doença permitindo a 
visualização de todos os aspectos envolvidos na ocorrência e no curso de um problema de saúde, 
permitindo a identificação de pontos vulneráveis no processo para a aplicação de ações de saúde. As 
ações de saúde aplicadas no período pré-patogênico são denominadas de prevenção primária. São 
de amplo alcance e voltadas à coletividade.No período patogênico, as ações de saúde podem 
seraplicadas em vários momentos do processo: prevenções secundárias, representadas pelas ações 
de diagnóstico precoce e tratamento imediato. E pelas ações para limitação da incapacidade, como 
nos tratamentos clínicos e cirúrgicos: prevenção terciária por intermédio de atividades que visam à 
reabilitação física e psíquica (Porto, 2001). 
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interesses políticos, econômicos e sociais engendrados no modelo médico-

hegemônico.  

Quando nos referimos a um referencial próprio, queremos sinalizar a 

existência de uma relação diferenciada entre o profissional fisioterapeuta e as 

formas de cuidado em saúde, existentes entre as profissões das ciências 

médicas, como por exemplo, a medicina, a enfermagem e a odontologia.  

Dentre os objetivos requeridos pelas DCN’s para o exercício de suas 

competências e habilidades, há o desenvolvimento da capacidade de aprender 

continuamente, tanto na formação quanto na prática. Isto é sugerido aos 

profissionais de saúde como o “aprender a aprender” (termo utilizado pelas 

DCN’s, cunhado pelo movimento da Escola Nova, que influencia até os dias de 

hoje a educação brasileira), comprometendo-os com sua própria formação e 

educação das futuras gerações de profissionais. Estimula uma relação de 

beneficio mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, em 

se tratando de aprendizagem em serviço (MEC, 2009). 

No que se referem ao projeto pedagógico, as DCN’s apontam para uma 

construção coletiva, pelo colegiado, “centrado no aluno como sujeito de 

aprendizagem”. O professor, mesmo sem ter experimentado um modelo 

integrado em sua formação por meio de uma aprendizagem significativa, deve  

colocar-se não mais como o responsável por informar-formar, dar forma ao 

aluno. E sim como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem, na 

busca deu uma formação integral (do aluno). Para tal, utlilizar-se-á de formas 

inovadoras de ensino, promoverá uma vivência compreensiva e íntima, sem 

separar o sujeito do objeto do estudo, tornando o aluno um ator protagonista na 

construção do seu conhecimento.  

 

Formação de profissionais de saúde 
 
 Vários autores relacionam o ensino formal, seja em nível básico, médio ou 

superior, aos momentos históricos da educação no mundo capitalista e seus 

reflexos no Brasil. Embora o número de publicações que se referem ao ensino 

superior ainda seja menor do que a vasta publicação direcionada ao ensino 

fundamental e médio, utilizaremos o referencial como um todo da área de 

educação para pensar o caminho que a educação superior vem tomando ao longo 



23 
 

das últimas décadas, em especial, a Formação em Saúde, sob a ótica 

interdisciplinar. 

Alves (2001) destaca em suas discussões que a formação de educadores 

não tem sido considerada um campo de pesquisa significativo. Relaciona esse fato 

à desvalorização profissional na educação e a determinados fatores conjunturais 

que serão sentidos brevemente no campo do trabalho.  

 Segundo Nóvoa (1995), houve uma crise de identidade dos professores, 

partindo da visão reducionista, que levou a profissão docente a um conjunto de 

competências e de capacidades, com destaque à dimensão técnica da ação 

pedagógica (Nóvoa, 1995). 

Candau (2004) destaca a dimensão político-social, dentre as dimensões, no 

processo de formação de educadores, partindo de sua experiência pessoal,  

valoriza-a ao relacioná-la à evolução político-social e educacional do país, quando 

diz: 

 

“A dimensão político-social não é um aspecto do processo de ensino-

aprendizagem. Ela impregna toda a prática pedagógica que querendo 

ou não (não se trata de uma decisão voluntarista), possui em si uma 

dimensão político-social” (Candau, 2004:15-16). 

   

  Para Candau (2011), a educação em nosso país tem sido marcada por uma 

vigorosa reflexão crítica nas últimas décadas. Em relação ao campo da Formação 

em Saúda, ganha força a valorização e a aproximação de profissionais de diversas 

áreas, na intenção de buscar caminhos para o cuidado em saúde, através de uma 

ação educativa comprometida com a construção de uma sociedade mais 

democrática. 

   A Saúde Coletiva, no caso da Formação em Saúde, ao longo dos últimos 

anos e no contexto da reforma sanitária, como protagonista dos movimentos para 

a construção de outras possibilidades pedagógicas, destacou-se como espaço 

privilegiado para as discussões de relevância social, responsável pelo reencontro 

com o caráter técnico e científico da formação dos profissionais de saúde(Campos, 

2006).  

     A afirmação feita por Carvalho e Ceccim confirma o valor deste campo de 

produções de sentidos no Brasil: 
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“É da Saúde Coletiva a preocupação com os perfis das novas 

gerações profissionais porque a sua pergunta não é a da proporção 

de expedição de diplomas, mas a capacidade de impacto das 

profissões de saúde na qualidade de vida das populações”(Carvalho 

e Ceccim apud Campos, 2006:141). 

 

A respeito das relações entre Ensino Superior - conjuntura de 

desenvolvimento das forças produtivas, relações de trabalho e da reestruturação 

do Estado -  educadores, sociólogos e economistas estão sinalizando, em seus 

estudos, mudanças na organização do trabalho e a introdução de novas 

tecnologias, exigindo um novo estilo de trabalhador (Silva Jr., Sguissardi, 1999; 

Alves, 2001; Sguissardi, 2006). 

 Sergio Arouca (2003) destaca, em suas discussões sobre a compreensão e 

crítica da Medicina Preventiva, a VIIIª Conferência Nacional de Saúde, realizada 

em Brasília em 1986. Essa conferência é considerada como o mais amplo e 

democrático debate sobre saúde já ocorrido no país, sendo o ponto culminante do 

Movimento Sanitário, consolidando-se nos anos subsequentes à Reforma 

Sanitária, com a institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Nos anos 1990, os Projetos UNI(Uma nova iniciativa na educação dos 

profissionais de saúde: união com a comunidade) abriram caminhos de mudança 

nas reformas curriculares, que não envolviam mais uma reforma conteudista, mas os 

aspectos formativos, nos quais a articulação com os serviços e com os 

representantes da população era fundamental. 

O projeto de trabalho da Comissão Interinstitucional de Avaliação do Ensino 

Médico (CINAEM) provocou, enquanto proposta, uma reforma da educação das 

ciências da saúde, que resultou em aquisições de textos de apoio produzidos pelos 

novos sanitaristas brasileiros.  Ainda nessa década, foi estruturada a Rede Unida e 

formulada  uma teoria sobre a mudança na educação dos profissionais de saúde. 

Feuerwerker e Sena (2002), analisando as estratégias de mudanças e 

resultados parciais dos projetos UNI na América Latina, concluíram que alguns 

passos já haviam sido dados no âmbito da atenção básica, no que se referia ao 

trabalho multiprofissional, e aconselhavam seguir em frente na esfera clínica. 

Segundo Carvalho e Ceccim (apud Campos, 2006), apesar dos obstáculos de 

percurso, ainda assim pode-se falar de uma história dos movimentos de mudanças 

na educação em Ciências da Saúde até a aprovação das atuais DCN’s dos cursos 
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de graduação em saúde nos anos 2000 (exceto Medicina, Veterinária, Psicologia, 

Educação Física e Serviço Social),e afirmam que a formação profissional de saúde 

deve contemplar o sistema de saúde vigente no país, o trabalho em equipe e a 

atenção integral à saúde (incluem-se biomédicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 

médicos, odontólogos e terapeutas ocupacionais). 

Apenas os cursos de Medicina receberam financiamento do Ministério da 

Saúde, no ano de 2002, através de um programa de Incentivo à Mudança Curricular 

nos Cursos de Graduação em Medicina (PROMED). Tal projeto não agradou muito à 

corporação médica, pois se configurou em um Edital de seleção de melhores 

projetos e agradaram menos às demais profissões, dada a formulação uni 

profissional. 

 Destacamos a Política Nacional de Educação Permanente como estratégia 

do Ministério da Saúde, renovando o enfoque sobre a capacitação dos profissionais 

numa construção coletiva e propondo metodologias ativas de ensino aprendizagem 

no contexto da prática em serviço. 

 Nesse sentido, o Ministério da Saúde considera que a Educação Permanente 

em Saúde é o conceito pedagógico, no setor saúde, para efetuar relações orgânicas 

entre o ensino e as ações e serviços, e entre a docência e a atenção à saúde, 

conceito ampliado pela Reforma Sanitária Brasileira, para as relações entre 

formação e gestão setorial, desenvolvimento institucional e controle social (Brasil, 

2006, 2009). 

 Em 2003, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) aprova a Política de 

Educação e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a Educação Permanente 

em Saúde e a estratégia de Polos de Educação Permanente em Saúde como 

instâncias regionais e interinstitucionais de gestão da Educação Permanente. Esta 

condução regional se dá por meio de Colegiados de Gestão Regional, com a 

participação das Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES), que 

participam da formulação, condução e desenvolvimento dessa política, como 

previstas no Artigo 14 da lei 8080/90 e na NOR/RH – SUS (Brasil, 2006). 

Em 2004, foi apresentada e aprovada a primeira política do SUS – 

AprenderSUS – voltada para a educação universitária, apoio à pesquisa sobre o 

ensino da integralidade nas profissões da área da saúde pelo CNPq – EnsinaSUS 

(linha de atuação do Laboratório de Pesquisa sobre Práticas da Integralidade em 

Saúde – LAPPIS/UERJ) (Pinheiro, 2006). 
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Também destacamos a criação do Fórum Nacional de Educação das 

Profissões de Saúde (FNEPAS) e demais movimentos, incluídos nesses, os laços 

estabelecidos pela ABENFISIO com a executiva de Estudantes de Fisioterapia, em 

um diálogo cujo conteúdo privilegiou, no ensino, a agenda da reforma sanitária 

brasileira (Rocha, 2007). 

No ano de 2005, o Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE), semelhante à proposta do PROMED, 

seleciona não só a Medicina, como a Enfermagem e a Odontologia, gerando 

manifestações contrárias dos estudantes excluídos e até dos incluídos no 

repaginado programa de governo. 

Pinheiro e Ceccim (2006) destacam, como inovações da institucionalização 

do SUS, além da inclusão no arcabouço jurídico do setor de saúde, o ordenamento 

da formação de seus trabalhadores, a promoção da interface entre saúde, educação 

e trabalho, entendidos como intrínsecos às lutas da sociedade brasileira por saúde, 

sendo a integralidade (princípio constitucional) uma de suas traduções. 

Com a institucionalização do SUS, há mais de duas décadas, apesar dos 

esforços de mudanças nos paradigmas e inovações nas práticas para o trabalho em 

saúde, percebemos que, em pleno século XXI, a formação de profissionais de saúde 

ainda não atende às necessidades do sistema vigente em nosso país. Parece um 

tanto quanto distanciada dos debates críticos sobre os sistemas de estruturação do 

cuidado e da necessidade do controle social sobre o setor, sendo este fundador do 

modelo oficial de saúde brasileiro (Pinheiro e Ceccim, 2006; Pinheiro, 2006, Ceccim, 

2006, 2004; Arouca, 2006). 

Neste sentido, compreendemos que as instituições formadoras necessitam de 

um novo modelo de Formação em Saúde, abrindo mão dos modelos essencialmente 

conservadores ou clássico/modernos. Os modelos conservadores reproduzem 

concepções hegemônicas reducionistas dos saberes que fracionaram o corpo, 

imprimindo um caráter fragmentário e mecanicista aos campos disciplinares na área 

da saúde. 

Um novo modelo de formação é necessário para que tenhamos condições de 

formar profissionais capacitados e com habilidades e motivação para atender às 

necessidades de saúde da população (Ceccim, 2006; Pinheiro e Ceccim, 2006, 

Pinheiro, 2006, Ceccim, 2004). 

Para tal mudança, intensificaram-se movimentos voltados para a construção 

de espaços de discussão e estratégias a fim de responder a esta demanda de 
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profissionais da área de saúde(Brasil, 2009; Campos, 2006;Ceccim, 2004; 

Feuerwerker, 2001). 

Nas últimas décadas, várias ações permearam a área de Formação em 

Saúde de fora da instituição de ensino para dentro, mas quando nos remetemos às 

DCN’s, percebemos que ainda existe necessidade de maiores discussões entre os 

docentes, as instituições e serviços, na direção da construção desses 

espaços/ações de dentro das IES para fora. 
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Capítulo	  II	  	  
 

O caminho até o campo e as histórias de vida: O perfil dos professores do curso de 

fisioterapia da UNIFESO  
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CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS E O CAMPO 

  
  As opções metodológicas deste trabalho estão inseridas na interface entre os 

campos disciplinares das Ciências Sociais e os da Saúde. Essa área, a Saúde 

Coletiva, através de seu amadurecimento como campo científico, vem fortalecendo a 

pesquisa empírica social e fornecendo sustentação para uma abordagem qualitativa 

nas diversas disciplinas da Grande Área da Saúde. Segundo Alonso Hortale (2010), 

tais referenciais teóricos vêm das teorias sociais que problematizam o trabalho 

empírico e o desenvolvimento da pesquisa social. 

 Utilizamos, assim, a descrição de Saúde Coletiva de Alonso Hortale 

(2010:152) que nos indica o “entendimento da saúde como uma prática social, como 

política e direito inalienável, como empreendimento econômico, enfim, como 

fenômenos engendrados socialmente”. 

 A partir daí, entendemos que esta pesquisa é social, olhada sob a ótica de um 

campo disciplinar incluído na Grande Área da Saúde, a Fisioterapia. Para isso, 

escolhemos nos aproximar do método biográfico, numa perspectiva de análise de 

narrativas ou entrevistas para identificar e compreender os espaços de discussão, 

os sentidos e significados construídos pelos professores no percurso de sua 

formação e trajetória docente, entendendo ser esta a base necessária ao processo 

de mudanças curriculares sugeridas pelo Ministério da Saúde, visando considerar os 

princípios e diretrizes do SUS. 

 Nesta pesquisa e mediante a temática da Formação Superior em Saúde, 

entendemos como espaço de discussão as oficinas, os fóruns, os seminários e 

qualquer movimento de diálogo proposto por organizações governamentais e não 

governamentais, como por exemplo os encontros da FNEPAS, REDE UNIDA, 

ABENFISIO, ABRASCO e demais grupos que trabalham na direção da formação de 

profissionais de saúde. 

 No que se refere à participação em curso de aperfeiçoamento, consideramos, 

para análise, todos os cursos informados pelos entrevistados, após a graduação, 

como parte da formação/educação permanente. 
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 Sobre os sentidos e significados, apoiar-nos-emos nos sentidos produzidos 

pela Saúde Coletiva, visando à formação em saúde, que tem como eixo a 

integralidade e a humanização das práticas por meio de ações interdisciplinares. 

Utilizaremos, como base para análise e interpretação dos sentidos e 

significados, “recursos conceituais”, segundo Carvalho e Luz (2009). 

Quanto aos significados, estes se estruturaram a partir de um corpo que 

absorve padrões, estilos e influências, que Carvalho e Luz (2009) chamam de “corpo 

socialmente informado”, e que se apresentaram nas narrativas de vida (no discurso, 

nas ações, gestos, produções e investimentos na formação) dos professores do 

curso de fisioterapia da UNIFESO. 

 Para Carvalho e Luz (2009), alguns autores consideram o “corpo socialmente 

informado” como princípio gerador e unificador das práticas, que tanto é construído 

nas práticas, como as constrói. Defendem que a concepção de sentidos e 

significados é uma construção social. Em nosso trabalho, referimo-nos à construção 

das práticas docentes. 

 Ainda segundo esses autores, os paradigmas orientam as práticas na ação 

concreta, podendo revelar, na contemporaneidade, um paradigma clássico/moderno 

que confere valor à ciência e à biomedicina, e reproduz concepções hegemônicas 

dos saberes fragmentários e especializados das disciplinas. Neste trabalho, 

consideraremos este paradigma conservador e norteador da racionalidade médica 

amparado na contraposição do normal e patológico, sobre o qual se estruturaram os 

saberes e as práticas do campo disciplinar em discussão. 

 O SUS e seus princípios democráticos trazem à tona as discussões, 

diretrizes, conceitos e práticas ainda contra-hegemônicos na sociedade. Para 

Gonzáles e Almeida (2010), o sistema hegemônico de atenção à saúde é centrado 

na assistência curativa, hospitalar e superespecializada. Concordamos com os 

autores quando afirmam que dependerá do perfil da formação e da prática dos 

profissionais de saúde a transformação do sistema atual para um universal, que 

busque modelos de atenção integral, o cuidado humanizado e a promoção da 

saúde. Considerando um desafio a implementação das políticas públicas 

educacionais e da saúde, a inclusão da integralidade e da humanização das práticas 

ainda durante a formação. 

A partir desses referenciais teóricos e metodológicos, propomo-nos a estudar 

o caso do Curso de Formação em Fisioterapia implantado pelo Centro Universitário 

Serra dos Órgãos (UNIFESO), no ano de 2002. Temos como objeto da pesquisa a 



31 
 

formação superior e permanente dos professores desse curso, objetivando 

problematizar essa formação, confrontando-a com as exigências do ambiente de 

trabalho, mediante as mudanças sugeridas pelas novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais. 

 

Primeiro passo: delimitação do objeto de pesquisa  

 

Inicialmente, delimitamos o objeto: a formação superior e permanente dos 

professores do curso de fisioterapia. A partir daí iniciamos um primeiro levantamento 

bibliográfico dentro de bibliotecas (físicas, eletrônicas e virtuais), revistas, livros, 

projetos, dissertações e teses onde pudéssemos encontrar discussões sobre o 

tema. Realizamos a busca através dos termos Formação de Professores, Formação 

em Saúde, Educação Superior e Fisioterapia à procura de material referente aos 

últimos dez anos, disponíveis em sítios como Scielo, Bireme e Lilacs. Também 

foram acessados sites da ABENFISIO, ABRASCO, ABEM, Rede Unida, FNEPAS, 

LAPPIS, SESDEC, INEP e CREFITO 2, dentre outros.    

Em paralelo, outros dados sobre a UNIFESO e a formação dos professores 

foram inicialmente extraídos de documentos públicos, como: site institucional e 

Plataforma Lattes. Esse tipo de informações facilitou-nos e otimizou o trabalho de 

lapidação de informações que foram essenciais, também, para o segundo 

instrumento utilizado: as entrevistas individuais com os atuais professores e 

coordenadores do curso. 

 O conhecimento prévio, mesmo que restrito, do campo e dos sujeitos 

pesquisados fez total diferença para a condução das entrevistas. Soma-se a isso, a 

passagem breve, mas significante, pela função de professor em sala e em campo de 

estágio supervisionado. Substituímos uma professora licenciada por 45 dias, tendo 

este fato ocorrido antes de se iniciar o trabalho de campo propriamente dito,  de 

entrevistas com os professores. 

 A pesquisa contou com os seguintes instrumentos: revisão bibliográfica e 

documental, observação de campo, diário de campo. A aproximação com o método 

biográfico, difundido no Brasil por autores como Antônio Nóvoa, possibilitou-nos a 

coleta de dados e uma perspectiva analítica de alguns 

aspectos/categorias,revelados em narrativas ou entrevistas, da formação superior e 

de histórias de vida dos professores. 
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 Inicialmente, acreditamos que poderíamos utilizar dados dos editais de 

convocação para concursos públicos visando ao preenchimento de vagas no quadro 

de docentes do curso de fisioterapia. Na análise prévia de dois últimos editais 

publicados pela instituição e em diálogo com a coordenadora e professores recém- 

admitidos, identificamos que os editais não trariam nenhuma contribuição específica 

com relação ao perfil docente. Isso foi concluído por se tratar de um único edital para 

todos os concursos do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da instituição, não 

havendo dados pertinentes para a análise do curso de fisioterapia nos pré-requisitos 

exigidos aos candidatos às vagas de docente. 

A apresentação do pré projeto ao Comitê de Ética e Pesquisa da UNIFESO 

foi uma exigência institucional para a liberação da pesquisa. Tal liberação se deu em 

outubro de 2010, sob o memorando de aprovação nº 514-10. A partir da aprovação, 

algumas correções foram feitas e o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de 

Ética da HUAP/UFF. 

 

Segundo passo: identificação e seleção dos sujeitos da pesquisa  

 

Foi solicitada à coordenação do curso de fisioterapia da UNIFESO uma 

listagem com nomes e contatos (e-mail e telefones) de todos os atuais professores 

do curso de fisioterapia para que pudesse caminhar com o planejamento da entrada 

ao campo, visto que a pesquisa já havia sido aprovada pelo comitê de ética da 

UNIFESO. 

 Após o exame de qualificação, ocorrido em dezembro de 2010, foi realizada 

uma entrevista piloto com uma professora residente na cidade do Rio de Janeiro, 

para testar o instrumento. A referida entrevista não pôde ocorrer na Região Serrana, 

pois o acesso àmesma ficou inviável em consequência das chuvas no mês de 

janeiro de 2011, abalando a infra-estrutura da região e comprometendo 

emocionalmente toda a população serrana. A entrevista piloto nos serviu para 

avaliar a recepção, a compreensão e inter-relação do sujeito pesquisado, a temática, 

o pesquisador e o instrumento desenvolvido para a coleta de dados. 

Foi de extremo valor metodológico a avaliação prévia dos instrumentos que 

serviram para a coleta de dados através da aproximação do pesquisador do campo 

escolhido e dos informantes da pesquisa. Esta estratégia favorece a avaliação 

prévia dos instrumentos e possíveis modificações dos mesmos antes da entrada 

efetiva nocampo.  
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A entrevista constou de um questionário com 6 perguntas estruturadas nos 

moldes “fechadas” e “abertas”, em que o entrevistado tem a possibilidade de 

discorrer sobre o tema em questão, sem se prender à indagação formulada (Minayo, 

2009). Este formato de entrevista permitiu o diálogo em vários níveis de 

aprofundamento sobre o tema e sobrequestões particulares, como família, projetos 

futuros, lembranças, afetos, insatisfações profissionais, etc.(ANEXO II). As respostas 

foram registradas em um diário de campo e  poderiam ser gravadas, caso houvesse 

permissão do entrevistado. Este foi um cuidado, além de uma estratégia que 

utilizamos, pois sempre há possibilidade de dano ou perda de dados quando estes 

estão contidos apenas em gravadores portáteis. 

 No decorrer da pesquisa, foi realizada uma busca na Plataforma Lattes, de 

onde extraímos dadosde todos os possíveis entrevistados (ANEXO I) do Currículo 

Lattes, em dois momentos, a saber: no primeiro, a busca foi feita a partir de uma 

listagem de professores cedida pela secretaria do curso no mês de novembro de 

2010, constando um total de 38 professores. Como a mesma não estava atualizada, 

recebemos nova listagem, enviada por e-mail da coordenação do curso, no início do 

ano letivo de 2011, constando um total de 32 professores do quadro permanente. 

Este procedimento foi utilizado como uma das estratégias para a seleção dos 

professores para a etapa de entrevistas. 

Vale destacar que, antes da entrevista piloto já conhecíamos todo o histórico 

acadêmico do informante. Este procedimento aproximou-nos previamente do 

percurso formativo do entrevistado e possibilitou atualização dos dados junto à fonte, 

visto que aproximadamente todos os currículos investigados estavam de alguma 

forma desatualizados. Este recurso, utilizado por Saippa-Oliveira (2010) em sua 

pesquisa sobre formação docente no campo da Saúde Coletiva na fase de seleção 

dos sujeitos da investigação, sugere-nos um ótimo acesso à trajetória, percurso e 

autobiografia. Segundo ele nos referencia, no currículo Lattes, forja-se e torna-se 

pública a identidade dos sujeitos, como em um documento de identidade. 

 

Terceiro passo: planejamento e entrada no campo 

 

 O passo seguinte foi o contato com a coordenadora de estágios 

supervisionados, responsável pela organização dos professores da clínica escola e 

alocação dos alunos do último ano (7º e 8º períodos) que, obrigatoriamente, passam 

por todos os campos de estágios existentes na clínica e fora dela. Foi solicitada à 
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coordenação, via e-mail, após um contato telefônico, o organograma da clínica com 

distribuição dos professores por turno e dias da semana. O pedido feito foi 

prontamente atendido e o organograma enviado por e-mail um dia após a 

solicitação. A partir dessas novas informações, foi feita uma confrontação das duas 

listagens enviadas pelas coordenadoras e, assim, planejada a inserção no campo 

para o mês de abril de 2011. Dos 32 professores/fisioterapeutas do quadro 

permanente listados pela coordenação do curso, apenas 26 foram selecionados 

para a etapa de entrevistas, pois associavam atividades acadêmicas em sala de 

aula e supervisão em campo de estágios, obrigatórios no curso. Apenas três itens 

compuseram os critérios de inclusão: ser fisioterapeuta, professor do quadro 

permanente e associar atividades acadêmicas em sala de aula e supervisão em 

campo de estágios obrigatórios.  

 Propomo-nos a ouvir narrativas de, no máximo, 26 professores da Formação 

Superior em Fisioterapia da UNIFESO, dos quais apenas 17 foram entrevistados. A 

seleção desses professores  orientou-se a partir dos critérios abaixo relacionados: 

• professores selecionados de ambos os sexos. Foram entrevistados 10 do 

sexo feminino e 7  do sexo masculino; 

• professores com mais ou menos tempo de docência no ensino superior. O 

tempo de docência dos mesmos variou entre 1 a9 anos; 

• professores com atividades acadêmicas que associassem sala de aula e 

prática profissional, como preceptoria ou supervisão. Dos 17 entrevistados, 15 

associavam sala de aula e supervisão em áreas diversas de campo de 

estágio obrigatório e somente 2 estavam, naquele semestre, afastados por 

não haver disciplina específica e por solicitação do próprio para 

especialização stricto sensu. 

 

 As entrevistas foram marcadas aleatoriamente ou conforme disponibilidade do 

professor e interrompidasa partir do momento em que observamos suficiência e 

repetições, não sendo obtidos novos dados para a análise.  

Encaminhamos, via e-mail, uma breve apresentação do projeto de pesquisa 

como convite inicial para os primeiros 10 professores que estariam na clínica escola 

em dia de maior concentração dos mesmos. Restando então 16 convites, que foram 

feitos com envio de e-mail e pessoalmente no decorrer do trabalho de campo.  

 No primeiro dia marcado para encontro e agendamento inicial das entrevistas 

com os professores, fomos surpreendidos com uma reunião geral, marcada pela 
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coordenadora de estágios, onde gentilmente foi colocado pela mesma o objetivo da 

pesquisa, com a leitura do memorando de aprovação do CEP da UNIFESO por ela 

exigido em contatos anteriores. 

 O atraso na entrada ao campo se deu por duas razões: uma de ordem 

pessoal, que retardou o fechamento do projeto de pesquisa associado à escolha da 

instituição a ser pesquisada; e a outra de ordem operacional, provocada pelas 

chuvas de janeiro de 2011 que destruíram literalmente os acessos rodoviários e a 

vida de centenas de desconhecidos, conhecidos, amigos e usuários, professores, 

alunos e funcionários da clínica escola e demais cursos da UNIFESO. 

Registramos que, na escolha das instituições, inicialmente, também levamos 

em consideração a localização e o acesso à instituição, visando diminuir os 

obstáculos para a pesquisa de campo. A demora da resposta de aceite ou recusa da 

instituição pública foi o agravante inicial na elaboração do projeto. 

 O percurso feito para o contato com a universidade pública não se repetiu na 

universidade privada, onde observamos um fluxo transparente e comprometido com 

seu papel no campo do ensino e pesquisa. Ao cumprir com as exigências do CEP da 

UNIFESO, a coordenação emitiu seu parecer de aceite e algumas exigências, caso 

houvesse modificações no projeto de pesquisa. Todas as mudanças feitas no 

decorrer da pesquisa, foram comunicadas ao CEP por meio de erratas, tendo ao 

final, compromisso na entrega da versão final do projeto com todas as modificações 

incluídas. 

 Resgatando a questão operacional da pesquisa, contávamos com a 

realização de parte das entrevistas no mês de janeiro, visto que não há interrupção 

nos atendimentos ambulatoriais e hospitalares no período de férias na UNIFESO e 

sim redução de docentes, pois uma parte deles goza suas férias nesse período. 

Sendo assim, esperávamos iniciar o campo com a realização da entrevista piloto e, 

em seguida, agendar as entrevistas com os docentes presentes no campo de 

estágios obrigatórios no mês de janeiro. Porém, a tragédia ocorrida na região 

serrana, devido às chuvas no Início de janeiro de 2011, impediu-nos a implantação 

do planejamento relatado. 

Após o término das entrevistas em 02/05/2011, num total de 17 professores 

entrevistados, e coleta de dados realizada através do currículo Lattes, em primeira 

análise e de forma quantitativa, selecionamos alguns dos dados, sendo estes 

agrupados, quantificados e analisados com base no objetivo específico da pesquisa 

– mapear a formaçãosuperior, permanente e a atuação dos professores da 
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UNIFESO. A partir daí nos interrogamos sobre a necessidade de realizar uma 

segunda etapa de pesquisa, utilizandoum questionário com 9 perguntas enviado à 

coordenadorado curso (ANEXO III), já que não poderíamos realizar uma entrevista 

como as anteriores, pois a mesma encontrava-se em licença maternidade. Apesar 

de sua licença,esteve disponível, via contato telefônico e e-mail, para 

esclarecimentos necessários ao andamento e conclusão da pesquisa. Estruturado o 

questionário, decidimos encaminhá-lo via e-mail também à coordenação de estágios 

para que confrontássemos as respostas e nos gerassem mais dados para a 

discussão. O e-mail encaminhado às duas coordenadoras constava de 

esclarecimentos sobre a necessidade de algumas respostas que poderiam ser 

respondidas pela análise e interpretação dos questionários em anexo. 

As perguntas que constavam nesse questionário foram basicamente 

direcionadas às questões de entrada na instituição, participação e compreensão do 

movimento para mudança curricular e seus desafios na implementação do novo 

currículo junto aos professores do curso. 

No que diz respeito às respostas, essa proposta de questionário se distanciou 

do objetivo e simplificou as respostas dadas pelas coordenadoras, não alcançando o 

resultado esperado. Algumas respostas foram curtas e não permitiram uma boa 

análise. Apesar disso, percebemos sintonia nas respostas quanto aos desafios, 

dificuldades e expectativas na implementação dessa nova proposta curricular, 

principalmente no que diz respeito à necessidade de maior engajamento do grupo 

de professores ao processo de mudança, maior conhecimento e utilização das 

metodologias ativas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Em relação aos riscos dos sujeitos da pesquisa, no que diz respeito ao seu 

envolvimento com esta pesquisa, baseamo-nos nas diretrizes e normas 

regulamentárias, aprovadas pela referida Resolução nº 196/MS/CNS, e 

asseguramos a não exposição dos entrevistados, numerando-os aleatoriamente 

quando da citação de suas falas por transcrição total ou parcial no corpo da 

dissertação. 

  No que diz respeito às informações e ao material coletados durante a 

pesquisa em campo, por meio de gravação e transcrição parcial, serão destruídos 
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ao final desta pesquisa e os termos de compromisso encaminhados e arquivados de 

forma adequada no Acervo do Laboratório Universitário de Planejamento em Saúde 

da Universidade Federal Fluminense (LUPA-Saúde). 

Não apresentamos orçamento financeiro detalhado, pois não houve recurso 

destinado de órgãos de fomento à pesquisa científica, sendo todos os recursos 

financeiros e materiais utilizados, nesta pesquisa, fornecidos  por meios próprios. A 

pesquisadora é aluna regular do Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Saúde Coletiva da UFF, na linha de pesquisa Planejamento, Formação e Avaliação 

em Saúde, não sendo beneficiada por bolsa da CAPES. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 A formação superior e permanente de professores do curso de Fisioterapia da 

UNIFESO, como campo de pesquisa, foi estudada a partir da análise e interpretação 

de dados colhidos de narrativas ou entrevistas, observações de campo, diário de 

campo e documentos públicos de 17de um total de 26 professores selecionados do 

quadro permanente do curso. 

  

O campo: onde a vida acontece 

 

 A UNIFESO está localizada em Teresópolis, cidade serrana do Estado do Rio 

de Janeiro, sudeste do país, região brasileira que apresenta a maior quantidade de 

cursos de graduação na área de saúde, maior número de vagas e maior número de 

egressos, segundo dados do INEP, até 2009. 

 A escolha do curso de Fisioterapia da UNIFESO como campo da pesquisa foi-

nos favorecida pelo conhecimento prévio da atual coordenadora em encontros na 

ABENFISIO e visita ao Campus Quinta do Paraíso. Isto se deu antes mesmo da 

construção do projeto de pesquisa, fazendo com que reconhecêssemos o 

movimento de mudanças existente no modelo curricular e nas metodologias de 

ensino aprendizagem, conforme sugestões das novas DCN’s. O curso de 

Fisioterapia da UNIFESO foi criado em 2002, por iniciativa de um fisioterapeuta, 

professor Otávio Marinho F. Filho, que idealizou, implantou e coordenou o curso até 

aproximadamente o ano de 2007.  
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Levando em conta que a coordenadora do curso dispõe de representação 

formal da instituição(em discussões sobre as mudanças na Formação do Ensino em 

Saúde, em diversos espaços), interessamo-nos em conhecer melhor o perfil e 

atuação dos professores desse curso, para responder às questões que fomentaram 

a construção de um projeto de pesquisa social em saúde no Mestrado em Saúde 

Coletiva. 

O curso de Fisioterapia está inserido no Centro de Ciências da Saúde - CCS 

junto aos cursos de Medicina, Odontologia, Enfermagem, Medicina Veterinária e, 

recentemente, Farmácia, conforme registrado em seu Projeto Político-Pedagógico 

Institucional – PPPI, datado de dezembro de 2006. O curso implementou o currículo 

integrado antes de 2007, respeitando o prazo das novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais.  

 

Entrevistas: falando da vida onde ela acontece 

 

 Todas as entrevistas foram produzidas nos setores onde o professor exerce 

suas atividades acadêmicas na UNIFESO. Das entrevistas realizadas, apenas duas 

não foram gravadas, acatando a solicitação dos entrevistados. De acordo com a 

resposta de 10 dos entrevistados, a escolha pela Fisioterapia não foi a primeira 

opção na área da saúde, e sim a Medicina. Apesar disso, todos foram unânimes em 

afirmar sua satisfação com a inserção no campo da saúde pela  Fisioterapia. 

 

“(...) Não tinha objetivo de ser fisioterapeuta. (...) Sabia que queria a 

área de saúde, eu cheguei a fazer outra faculdade (...) e não fui muito 

feliz. Queria fazer medicina, tava tentando, porque sou filha de médico 

(...), mas acabei optando em fazer Fisioterapia porque estava 

trabalhando e já não queria mais voltar pro pré-vestibular ” 

 - Entrevista 1. 

 

 Podemos compreender que a Medicina, como o primeiro campo disciplinar da 

área de saúde, criada há aproximadamente 200 anos no Brasil (Campos, 2006), 

ainda disputa com alguns cursos a primeira opção profissional. O status social e a 

expectativa de retorno financeiro podem contribuir para essa realidade. A recente 

profissionalização da Fisioterapia, na prática profissional, ainda mantém laços fortes 

de submissão ao profissional médico (para indicações e contra indicações 
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terapêuticas, solicitações de exames em muitos serviços, carga horária de trabalho e 

remuneração), apresentando, ainda, pontos de discussão profissional e possível 

desinvestimento inicial neste campo. Esses aspectos de submissão ao médico 

apareceram nas entrevistas com os profissionais mais antigos (Entrevistas 7, 10 e 

17), coerentemente com a visão profissional da pesquisadora. Essa visão também é 

retomada pelos profissionais mais novos, que também tiveram como primeira opção 

a Medicina, apresentada nos trechos a seguir: 

 

“(...) faria mais pelo reconhecimento, a Fisioterapia é muito mal 

remunerada e pelas questões que, infelizmente, a nossa profissão 

ainda depende muito dos médicos. Muitas vezes agente quer tratar, 

sabe tratar e aí como agente depende de um médico que encaminhe 

agente acaba não fazendo” – Entrevistado 15. 

 

 O valor das mensalidades ou valor anual de um curso de Medicina e a 

dedicação em horas presenciais para estudo é maior do que na Fisioterapia. É muito 

difícil para um estudante de Medicina conciliar estudo e trabalho, o que torna ainda 

mais difícil - para um aluno proveniente de classe média e popular, que tenha que 

trabalhar durante sua formação - cursar Medicina. Os cursos de Medicina são 

realizados em dois turnos diurnos, diferente da Fisioterapia, em que é comum ver  

alunos conciliarem estudo e trabalho. Além disso, a oferta de curso noturno é 

comum em IES privadas para o curso de Fisioterapia e praticamente inexistente 

para o curso de Medicina. Na Região Sudeste, existem apenas 2 cursos de 

categoria administrativa pública, com ofertas de vagas para o curso de Fisioterapia, 

a saber: Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, criado em 1994 pela 

Faculdade de Medicina, e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio de Janeiro – IFRJ, curso recentemente aberto (após 2000). 

 Nas Entrevistas 1, 6 e 14, aprece, claramente, como fator de decisão pela 

opção profissional, a necessidade de conciliar estudo e trabalho. Na entrevista 6, o 

professor percorre um caminho interessante para chegar à graduação na área de 

saúde, já que vindo de classe popular, necessitava trabalhar para custear seus 

estudos. Hoje é professor da UNIFESO nos cursos de Fisioterapia e Medicina. 

 

Trecho da entrevista 6 
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“(...) me interessei em trabalhar na área de saúde, ser um profissional 

da área de saúde, mas até aquele momento eu não tinha condições. 

(...) aqui em Teresópolis só tinha faculdade particular e não tinha 

fisioterapia ainda, mas eu tinha esse sonho. (...) comecei a ler mais, me 

inteirar mais sobre a fisioterapia, que seria um dos cursos da área de 

saúde que não era integral e me proporcionaria  ingressar na área de 

saúde. (...) me apaixonei pela profissão e fui à procura”. 

 

 O curso de Medicina recebeu incentivo do PRÓ-SAÚDE e, após a 

Especialização em Processos de Mudanças na Graduação de Profissionais da Área 

de Saúde, passou a utilizar metodologias ativas para o ensino da Medicina. 

 No que diz respeito à relação candidato/vaga e número de vagas oferecidas 

em universidades públicas, sabemos que há imensa desvantagem do curso de 

Fisioterapia em relação ao curso de Medicina. Uma análise feita no período de 1991 

a 2008, mostra que o número de matrículas por curso e categoria administrativa 

pública entre 2004 e 2008 foi, no curso de Fisioterapia, de 7.771 (8,1%) em 2004, 

para 8.552 (8,1%); enquanto no curso de Medicina passou de 33.864 (52,1%) em 

2004, para 38.000 (44,4%) em 2008 (Haddad, 2006 e 2009). 

 Em sua quase totalidade (16 entrevistados), a formação superior dos 

professores se deu em IES da rede privada, não havendo nenhum relato significativo 

a respeito da qualidade desta formação. Apesar disso, foi comum a busca pela 

especialização (Lato Sensu) imediatamente após o término da graduação. Tal 

informação nos faz pensar em certa insegurança para ingressar no mundo do 

trabalho ao final do curso de graduação, como se ainda fosse necessária outra 

etapa. Isso foi confirmado na fala dos entrevistados2, 4, 11, 12 e 16, como 

transcrevemos abaixo, como exemplo emblemático: 

 

“(...) tem aquela vontade de busca. Você sai da faculdade totalmente 

insegura, querendo mais, com vontade de fazer tudo de novo, com 

outra visão, mais madura. Quando saí da faculdade, já tinha começado 

uma pós (...)” – Entrevista 16. 

 

 O Entrevistado 11 nos surpreendeu. Com sua pouca idade (28 anos), formado 

há quatro anos, já apresenta em seu currículo uma especialização Lato Sensu e um 

Mestrado finalizado. Segue sua narrativa declarando que tem a intenção de 
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continuar sua formação ingressando no Doutorado ainda este ano, pois, ao que 

entendemos, o entrevistado, acredita neste percurso para continuar aprendendo 

como profissional/docente. 

 

“(...) tinha a idade de 17 anos, perdido, não sabia muito o que fazer. Não 

conhecia muito bem o curso de fisioterapia, (...) tinha a dúvida realmente da 

medicina ou áreas afins da saúde. Vi a fisioterapia, comecei a ler a respeito, 

nem prestei vestibular pra medicina, escolhi logo a fisioterapia. (...) desde 

então foi só continuar a estudar(...) fiz uma especialização (...) em 

universidade pública (...), agente, quando se forma, vê justamente algumas 

falhas, sem dúvida na formação,  aí vem aquela questão, eu tô me formando 

e não sei nada, sempre tem essa questão. (...). Tem vários cursos de 

aperfeiçoamento, por isso não procurei logo o mestrado, fiz vários cursos de 

extensão, técnicas específicas, e tive a oportunidade de dar aula na pós-

graduação. (...) me formei em 2004 (...) em 2005 entrei na pós, (...) depois 

fiquei fazendo uns cursos, (...) em 2008 entrei no mestrado, (...) terminei em 

2010. (...) aí tem o doutorado (...) já estou (...)”. 

 

Como exemplo, este caso nos faz refletir sobre a necessidade de 

superespecialização como saída para as aflições causadas por exigências pessoais, 

da profissão e função docente. Acreditamos que as práticas no campo assistencial, 

vivenciadas no percurso da formação profissional e permanente, são determinantes 

nesse processo da construção profissional e da identidade docente. Esta,  em 

especial, deve estar para além da dimensão pedagógica, seu fortalecimento deve 

ocorrer na prática diária, comprometida com seu objeto de trabalho. 

 Cabe aqui nos interrogarmos sobre os incentivos governamentais, a criação 

de residências em áreas específicas e o número de projetos multiprofissionais para 

complementar a formação desses profissionais, inseridos com pouca ou nenhuma 

vivência no mundo do trabalho em saúde.  

 A portaria interministerial, instituída em 2005, concede bolsas para a 

Educação pelo Trabalho - RMS - às categorias profissionais que integram a área da 

saúde, excetuando a médica (DOU 2005; Haddad, 2009). Até 2008, o Ministério da 

Saúde financiou entre 20 e 30 programas de Residências Multiprofissionais em 

Saúde ou Residências em Saúde (Brasil, 2010; eMEC, 2011). 
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Segundo o Ministério da Educação, as residências multiprofissionais e em 

área profissional da saúde, criadas a partir da promulgação da Lei n° 11.129 de 

2005, são orientadas pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), 

a partir das necessidades e realidades locais e regionais, e abrangem as profissões 

da área da saúde: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, 

Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional (e-MEC, 2011). 

A complementação da formação através de um programa de residência 

específica para fisioterapeutas ou Multiprofissionais em Saúde (RMS) não apareceu 

nas narrativas dos professores. 

 Outro aspecto interessante a ser pensado, a partir das entrevistas, é o 

conhecimento dos estudantes do ensino médio acerca deste campo disciplinar, a 

Fisioterapia. É neste momento, 16, 17, 18 anos, que são submetidos a pressões 

familiares e sociais para a escolha de uma profissão de “sucesso”. A idade em que 7 

de nossos sujeitos de pesquisa fizeram suas escolhas profissionais, supostamente, 

para o resto de suas vidas. As entrevistas 1, 4, 7, 11, 12, 15 e 16 narraram caminhos 

na escolha profissional que se aproximam do relato abaixo: 

 

“Fiz vestibular com dezesseis anos e achava que sabia o que queria 

(...)” 

 “(...) minha mãe  fez um plano pra mim, que era a Medicina”  

- Entrevista 7. 

  

 Sobre a experiência com a função docente, parece estar vinculada à 

monitoria, ainda dentro da graduação, a condição de palestrantes em eventos 

científicos, organização e apresentações de aulas teórico-práticas em cursos de 

extensão e especialização, e aulas elaboradas por exigência do mestrado e do 

doutorado. O que ocorre com maior frequência é a responsabilidade de 

supervisionar estagiários em serviço. Essa função é comumente denominada como 

preceptoria.  

Aquele que se ocupa da função de supervisor ou preceptor exerce um papel 

de grande responsabilidade na formação de jovens fisioterapeutas, esta posição 

diante da formação de profissionais de saúde apresenta diversos conceitos, sendo, 

em sua essência, um fator de desenvolvimento profissional e pessoal (Botti e Rego, 

2008). 
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O aprendizado com os mais experientes é apontado, por Carvalho e Ceccim 

(apud Campos, 2006:140), como característico no ensino formal das profissões de 

saúde no Brasil.  

 

“(...) a formação profissional em saúde era obtida pela prática em 

laboratórios ou em serviços onde se prestasse aquela assistência, alvo 

da formação. Aprendia-se com os mais experientes e no exercício 

dedicado”. 

 

Observamos que as expressões sobre a prática na docência, que foram 

citadas pelos entrevistados, parecem desconfortáveis no discurso. Para alguns, a 

falta de referencial que justifique o “ser” professor; para os fisioterapeutas, parece 

ser um ponto a se discutir e esclarecer.  

 

Trecho da entrevista 11 

 

“(...) Fiz pós graduação (...) fiz vários cursos de aproximação (...) 

quando terminei a pós, eu fui convidada pelo coordenador da pós-graduação, 

(...) para vir ser professora assistente dele. (...) Aí começou o meu contato 

com a docência. Na verdade eu não era professora, eu me tornei professora. 

Entrei para dar aula sem muito entendimento do que era ser professora, 

porque eu era fisioterapeuta. Eu tinha estagiários (...) onde eu trabalhava, e lá 

as minhas estagiárias diziam(...) – poxa você tem jeito pra ser professora, 

você explica tudo direitinho. Mas eu nunca via isso como uma realidade pra 

mim. Aí meio que isso foi nascendo, essa coisa de ensinar veio crescendo. 

(...)esse ano eu faço dez anos de formada, sei que ainda estou engatinhando 

no meu processo de formação como fisioterapeuta, como professora. Cheguei 

aqui na faculdade e percebi que se eu não fizesse o mestrado, eu não 

conseguiria dar conta das exigências que cabiam a mim como professora.(...) 

sentia necessidade de compreender melhor o processo de ensino 

aprendizagem (...)”. 

 

Sabemos que o curso de Fisioterapia, assim como Biomedicina, Ciências 

Biológicas, Enfermagem, Educação Física, Nutrição, Farmácia, Fonoaudiologia e 

Terapia Ocupacional, não oferece opção de formação em Licenciatura, pois o título é 
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somente em Bacharelado. A Licenciatura é um título conferido aos formandos ao 

final de alguns cursos superiores que os habilita a exercer o magistério nos níveis 

Fundamental e Médio. 

Identificamos que 11 dos entrevistados tiveram contato com o campo 

específico da Educação (pedagogia/didática) por iniciativa própria ou por 

contingência da pós-graduação escolhida. Este contato foi intencional para os 

entrevistados que buscaram cursos específicos em Ensino Superior, Licenciatura 

Plena e Mestrados acadêmicos, como caminho preparatório ou complementar para 

exercer o papel de docente. Os demais perceberam que acrescentaria muito ao seu 

papel o aprofundamento em disciplinas que os instrumentalizassem no que diz 

respeito aos aspectos didático-pedagógicos para o ensino em saúde. 

Temos a oportunidade de observar a experiência na função docente, 

ministrando aulas no Ensino Fundamental, nas entrevistas 5,14 e 15. O investimento 

em curso de extensão universitária, como a Licenciatura, revelou, além do interesse 

no campo da Educação, a satisfação com o aproveitamento do conhecimento 

adquirido para o uso também no Ensino Superior. Esse também foi o caso 

apresentado na entrevista 5, que afirma ter aproveitado os conhecimentos 

adquiridos no curso para Formação de Professores para organizar melhor  suas 

aulas e dinamizá-las, o que resultou em uma grande diferença. 

 

“Antes da minha formação em fisioterapia (...) eu fiz Normal, eu tinha 

vários conhecimentos do papel do professor dentro da sala de aula, é lógico, 

de primeira à quarta, (...) mas isso já me facilitou bastante, em relação ao 

desenvolvimento e comportamento em sala de aula, contato com o aluno (...) 

posso dizer que foi primordial para que eu começasse a desenvolver esse 

papel melhor. (...) quando eu fui chamado (...) vim um pouco cru, foi minha 

primeira experiência profissional dentro da docência, mas a gente vai 

ganhando bagagem, conversando com os amigos, colegas de profissão, 

escutando as orientações dos próprios alunos (...) trazendo mais a 

participação dos alunos, não fazendo com que a aula fique tão monótona, do 

jeito que era antigamente. Hoje, estamos no modo novo, PBL (...)”– Entrevista 

5. 

 

 Observamos que 15 entrevistados iniciaram efetivamente a função de 

professor, seja em sala e/ou na preceptoria, no curso de Fisioterapia da UNIFESO. 
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É importante destacar que, pelos relatos, entendemos que o processo de admissão 

dos professores, com exceção dos admitidos em concurso público, se deu por meio 

de um projeto idealizado pelo antigo coordenador.  

Este projeto é definido pelos entrevistados como “inserção precoce dos 

alunos do primeiro período”. De forma voluntária, fisioterapeutas especialistas da 

região serrana eram convidados a ingressar na docência como professores 

assistentes, dos então titulares das cadeiras, visando ao aprendizado dessa prática 

e também à responsabilidade pela supervisão em serviços da rede pública da 

região, como: asilos, hospitais, PSF  etc. 

A palavra “precoce”  parece-nos inadequada, visto que denota uma inserção 

antes da hora, fora de tempo. Em nossa opinião, vale à pena adequar o termo para 

“inserção dos alunos desde o começo do curso” ou “no momento adequado”, 

seguindo a nova visão do ensino em saúde.  

O termo “precoce” foi alvo de muita discussão na área de Fisioterapia 

Pediátrica na década de 90. Sua utilização transitava entre Estimulação Essencial e 

Estimulação Precoce e, por fim, chegamos à conclusão de que o correto era o 

sentido do termo na relação com o sujeito. Portanto, no lugar de “precoce”, leia-se 

no momento adequado, pois o “momento” é, de fato, subjetivo e temos que levar em 

conta o desejo do sujeito no processo de desenvolvimento de suas habilidades e 

não somente o tempo cronológico. 

 Verificamos que alguns dos professores do curso passaram por uma situação 

semelhante ao que definem Botti e Rêgo (2008) como supervisão. Como muitos 

eram recém-graduados, estabelecia-se uma relação baseada na prática, em que o 

professor titular da disciplina assumia o papel de supervisor, demonstrando as 

próprias habilidades e guiando todo o processo de inserção do professor iniciante. A 

narrativa do percurso de entrada dos Entrevistados 7, 15, 16 e 17 seguiu o mesmo 

itinerário, com algumas diferenças no tempo de entrada na sala de aula e na 

especificidade do campo (serviço). Destacamos a entrevista abaixo, que confirma 

esse percurso: 

 

“(...) entrei como voluntário num trabalho que a coordenação de fisio 

tinha na época com o PSF. Eu me prontifiquei a fazer este trabalho e 

mais ou menos dois meses depois fui convidado a dar aula em uma 

disciplina (...)” – Entrevista 17. 
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 Saippa-Oliveira (2010:64) também observa a primazia dos saberes 

experienciais, aprender com a prática, viver a docência como processo de 

construção da identidade docente, “que se restringiam a tradicional aquisição de 

estratégias de inserção na docência inspirados na lógica de aprender com os pares 

e principalmente com os mais velhos”. 

 A preparação das aulas é baseada na ementa de cada disciplina, o encontro 

com professores do mesmo módulo parece ocorrer na discussão e preparo das 

avaliações, a busca da base teórica é realizada em livros textos de referência, para 

cada área, e a atualização é feita na busca de artigos em sites da área de saúde e 

revistas especializadas. A metodologia de ensino-aprendizagem parece ser híbrida, 

como muitos a denominaram, pois a presença das aulas expositivas, 

tradicionalmente utilizadas no modelo informativo de concepção bancária, “na qual 

um faz o depósito de conteúdos, ao passo que o outro é obrigado a memorizá-los”, 

abre espaço para o recente investimento nas metodologias ativas (Mitre, 2008:2137 

e Siqueira – Batista & Siqueira - Batista, 2009). 

 Verificamos que, quando interrogados, os entrevistados demonstraram certa 

insegurança e desconhecimento sobre a aplicação e o domínio das metodologias 

ativas do ensino-aprendizagem. 

 Segundo Mitre (2008), tem sido imperioso rediscutir os processos de ensino- 

aprendizagem necessários à formação para o trabalho em saúde, pois 

reconhecemos as profundas modificações que transparecem no mundo 

contemporâneo. 

Durante nossa pesquisa de campo, encontramos, nas respostas dos 

professores, de uma forma geral, pouco conhecimento sobre as políticas públicas de 

Saúde e Educação. Da mesma forma, consideramos superficiais as questões sobre 

o papel do SUS como norteador na formação superior em saúde. Apesar disso, 

identificamos dois professores que se diferenciaram no discurso geral, relatando 

uma busca pela formação no campo da Saúde Coletiva.  

 Identificamos que2 dos entrevistados participaram do curso de Especialização 

em Ativadores do Processo de Mudança na Graduação de Profissionais da Área de 

Saúde, oferecido para os cursos de Medicina, Odontologia e Enfermagem da 

UNIFESO, no ano de 2008 (PRÓ-SAÚDE), como estratégia de aperfeiçoamento 

nesse campo de discussão. Para o curso de Fisioterapia foram oferecidas, 

gratuitamente, três a quatro vagas, aproximadamente, preenchidas por professores 
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interessados em desenvolver seus conhecimentos no referido tema e fortalecer o 

processo de transição do modelo curricular no curso. 

 Participaram desse curso os Entrevistados 6 e 15, que julgaram essencial o 

conteúdo trabalhado nessa especialização para apoiar o  processo de mudança no 

ensino em saúde. Segundo o entrevistado 15, as discussões e desenvolvimento do 

conhecimento em metodologias ativas não foram suficientes, necessitando de 

reciclagem e disseminação no curso de Fisioterapia. 

 A não participação de um professor (Entrevistado 3) no curso de Ativadores, 

por estar cursando o Mestrado no mesmo dia em que aconteciam as aulas, aparece 

com certo pesar, pois ficou claro na narrativa do entrevistado seu interesse pelo 

tema  e a identificação da  temática abordada em suas produções científicas, 

experiência com a prática no PSF e participação de programas e comissão de 

integração ensino-trabalho e comunidade. 

 

“É...  O que acontece. Em relação à parte de aperfeiçoamento, essas 

mudanças que vêm acontecendo no sentido de aproximar o ensino da 

realidade da saúde pública brasileira (...), eu vejo o seguinte: teve um 

curso na época aqui na FESO, um curso de Ativadores no Processo de 

Mudanças do Ensino Superior. Na época eu não pude fazer porque as 

aulas eram aos sábados, o mestrado, as aulas, também eram aos 

sábados (...)mas eu procurei, na época,  pegar com os professores que 

tinham feito o curso e as referências bibliográficas que estavam sendo 

utilizados na área de metodologias de ensino, metodologias ativas (...).  

Esse aperfeiçoamento meu em relação a essa atuação (...) demanda 

(...), procurei muito isso, estudei muito isso. Fiquei muito envolvido com 

minha própria dissertação, eu tinha que fazer todo um apanhado sobre 

as mudanças curriculares que estavam acontecendo (...), 

principalmente na Fisioterapia(...).Eu vi que, a partir desse estudo, na 

dissertação, ajudou a me apropriar mais desses conceitos (...) até 

mesmo alguns projetos de iniciação científica, eu trabalhei muito com a 

questão da formação profissional, voltada pras diretrizes curriculares, 

voltada com olhar para a saúde pública (...)” – Entrevista 3 

 

 O Ensina SUS, a Política de Educação Permanente, o VER-SUS, o Curso de 

Ativadores de Processos de Mudança na Graduação de Profissionais na Área da 
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Saúde são exemplos de mobilizações na direção da capacitação de profissionais da 

saúde e docentes envolvidos nesse movimento de mudança na formação em 

saúde.(Brasil, 2009, Rocha, 2010; Pinheiro, 2006, Saippa-Oliveira, 2010). 

 Não houve referência à participação em outros cursos propostos pela Política 

de Educação Permanente em Saúde por nenhum dos entrevistados.  

 As discussões sobre a prática de Educador parecem girar em torno das 

questões pontuais ligadas ao módulo do qual ministram aula, em outros ambientes 

de trabalho, pelos corredores, com quem têm mais afinidade, na parada para o café 

e almoço com seus pares, com os alunos interessados e mais críticos e reflexivos. 

 Foi citada pelos entrevistados, de forma geral, a participação em algumas 

oficinas, organizadas por um grupo de apoio à coordenação do curso, no sentido de 

trabalhar a mudança curricular e discutir temas relacionados. Ficou claro, durante o 

diálogo com alguns professores, que não foi suficiente a abordagem feita pelo curso 

nessas oficinas. Apesar de considerarem essenciais, percebem que há necessidade 

de encontros frequentes e capacitação dos professores para tal mudança. 

 Três dos entrevistados citaram a ABENFISIO como um ótimo espaço para 

discussão sobre o tema da prática do Educador, inovações metodológicas do ensino 

aprendizagem e mudanças das práticas no mundo do trabalho em saúde. 

 Ao final de cada entrevista, aproveitamos para sinalizar aos docentes que a 

ABENFISIO era um espaço formal para as discussões sobre o tema da formação em 

saúde e que, apesar de não ser o único espaço, era também uma associação de 

classe, podendo fortalecer os debates e representar tais profissionais em outras 

instâncias nos processos de reorientação do ensino. 

 

Reflexões sobre os professores e suas histórias de vida 

 

“É que ser professor obriga a opções constantes, que cruzam a 

nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar, e que 

desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser” 

(Nóvoa, 1992:10). 

 

 Ao iniciar no campo com o instrumento entrevista, percebemos que havia 

certa preocupação, ansiedade, curiosidade e até certa rejeição de alguns 

professores à proposta de falar sobre si e contar suas histórias de formação 
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profissional. Entendemos que contar a sua história é falar da vida, das escolhas, 

descobertas, investimentos, vitórias e derrotas.  

Segundo Nóvoa (1995), baseado em suas pesquisas sobre vida de 

professores, falar da vida é falar da educação. O autor considera essas falas  como 

referências a partir das quais baseamos nossa formação. 

A história de vida, enquanto objeto de estudo científico, é recente, existindo 

diversos contornos, segundo as disciplinas. É um recurso de investigação escolhido 

pelas ciências humanas, especialmente nos campos da sociologia, psicologia e 

história, (Huberman apud Nóvoa, 1995; Burnier, 2007). Esse autor aponta a 

abordagem metodológica do interacionismo simbólico, de natureza mais sociológica, 

responsável por restaurar a metodologia da história oral, permitindo a interpretação 

dos dados biográficos sem excessiva estandartização. 

Percebemos que abrir um espaço para que o professor conte suas histórias é 

como abrir seu diário biográfico. Por esse motivo, dependendo do momento de sua 

vida pessoal e profissional, rememorar alguns fatos pode não ser prazeroso. Apesar 

disso, encontramos alguns que aguardavam ansiosamente para nos contar como se 

deu seu percurso profissional.  A alegria e o entusiasmo faziam com que as 

respostas chegassem como ondas, iam e vinham com intensidade e volume que 

tornavam o tempo de narração maior do que o previsto ao iniciarmos esta viagem. 

Huberman, (apud Nóvoa, 1995:37), registra que os estudos de alguns 

autores, incluindo ele, sobre as investigações no domínio do ciclo de vida humana, 

tiveram seu início na década de 70 (1971, 1974), mas só recentemente se 

orientaram no sentido da docência propriamente dita. O ciclo de vida profissional dos 

professores pode ser estruturado de diversas maneiras. Pode ser investigado 

segundo, por exemplo, a carreira profissional, a forma mais clássica. Nesta 

investigação levam-se em conta algumas variáveis, como: a idade e o tempo de 

docência. A partir delas é possível delimitar-se uma série de sequências ou 

hiperciclos, que segundo o autor, “atravessam não só as carreiras de indivíduos 

diferentes, dentro de uma mesma profissão, como também as carreiras de pessoas 

no exercício de profissões diferentes”. 

Retornando ao perfil de formação e atuação profissional encontrado, 

podemos destacar que 10dos entrevistados são do sexo feminino. Apesar de não 

nos aprofundarmos na questão do gênero, identificamos algumas discussões que 

apontam para um maior número de mulheres que optam pela formação em 

fisioterapia, e que, nas tendências gerais do ciclo de vida dos professores, 
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necessitam de um tempo menor para ultrapassarem certas etapas, que estão mais 

relacionadas ao prazer e domínio do seu papel do que com a estabilidade financeira, 

diferentemente do ciclo masculino, cuja estabilidade financeira mostra-se 

fundamental. 

Destacaremos a seguir alguns aspectos que julgamos importantes na 

identificação e análise do perfil e atuação dos professores entrevistados da 

UNIFESO. 

 

A idade X  O tempo na docência 
 
A idade dos professores varia entre 28 e 48 anos, tendo 8 dos entrevistados 

idade entre 31 a 35 anos. Este ponto pode ser positivo para o curso, segundo a 

análise de Huberman(apud Nóvoa, 1995).Os professores mais jovens podem 

favorecer o processo de mudança, trabalho em equipe e apostas em métodos de 

ensino inovadores. As ações e saberes docentes estão em construção se levarmos 

em consideração o tempo de formação e o tempo em sala de aula, pois se o curso 

teve início no primeiro semestre de 2002 e os entrevistados, em sua maioria, eram 

recém-graduados e sendo sua primeira experiência efetiva em sala na UNIFESO, 

podemos concluir que, no máximo, o tempo de docência deste grupo está em torno 

de 9 anos, tendo uma média aproximada de 4,5 anos de história na docência. 

 Segundo Huberman (apud Nóvoa, 1995), é nesta fase (4-6 anos de carreira) 

que ele chama de Estabilização, Consolidação de um repertório pedagógico, que 

pode se dar a escolha da identidade profissional, com comprometimento definitivo e 

nomeação oficial, passagem do estar para o ser professor.  

 

 

O aspecto atuação profissional X local de moradia 
 
Em relação ao local de moradia, segundo nossa avaliação, o curso pode ser 

beneficiado, já que10 dos professores entrevistados residem na região serrana, 

sendo esta condição bem pontual e significativa na proposta inicial do curso, 

segundo relatos dos entrevistados. O grupo que iniciou o projeto do curso de 

fisioterapia na UNIFESO parece ter sido selecionado considerando-se também a 

proximidade de moradia. Isso fica claro quando alguns dos entrevistados que 

pertencem ao quadro, desde a criação do curso, apontaram para uma busca de 
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profissionais especialistas e residentes na região serrana, por parte do idealizador 

do curso. 

Esta proximidade entre o local de trabalho e moradia não garante, mas nos 

parece favorecer os processos relacionais entre professor-instituição-aluno. 

Sabemos que as exigências do ser professor não se constituem apenas na relação 

professor-aluno. Diversas são as exigências do mundo do trabalho fora da sala de 

aula, como por exemplo, reuniões com as coordenações, eventos científicos do 

curso e ou institucionais, diálogos com seus pares e eventuais ocorrências fora do 

horário de trabalho. Incluímos neste rol de atribuições outras atividades ligadas à 

formação do profissional fisioterapeuta que, em sua maioria (dos entrevistados), 

trabalha mais de 30 horas semanais, chegando a exceder 40 horas com atividades 

na assistência a usuários da rede pública e privada, garantindo assim uma 

remuneração que venha  satisfazer às necessidades de cada pessoa/professor. 

Também poderíamos estender essa discussão para a relação do profissional 

pertencente à comunidade a qual assiste, incluindo os próprios alunos que moram 

na cidade ou em municípios circunvizinhos. Esse dado agrega valor ao profissional 

no sentido do conhecimento e proximidade com a região e seus costumes. 

 
O profissional de saúde X  A função docente  
 

Expandindo a discussão no que se refere ao tempo investido pelos 

professores/fisioterapeutas em sua formação/educação permanente, é importante 

destacar que se somam a esse processo os diversos cursos de extensão e 

aperfeiçoamento no campo técnico assistencial necessário ao desenvolvimento de 

habilidades deste profissional em especial. Além desses cursos, foi uma surpresa 

para o pesquisador identificar, em um grupo de jovens professores, 10 entrevistados 

com titulação de Mestre somada às demais especializações lato sensu, 01 iniciando 

o Mestrado em Bioética na FIOCRUZ, 01com Doutorado concluído na UFRJ e 02 já 

com seus projetos em trânsito para ingressar no Doutorado na UERJ e UFRJ, ainda 

este ano. Mais da metade das especializações stricto sensu foi feita em instituições 

públicas com propostas multiprofissionais. Consequentemente, o participante teve, 

em sua formação, a idéia do que seria interdisciplinaridade no campo da Educação e 

das Ciências Humanas. 

Isso pode ter se dado pelo fato de, na última década, terem surgido 

especializações stricto sensu com caráter multiprofissional, aumentando o número 
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de cursos e vagas e motivando a entrada dos professores logo após o término da 

graduação. 

 

As demandas atuais X  As produções possíveis 
 

Outro achado do campo foi a percepção de que os docentes se interessavam 

por cursos no campo da Educação, visando ao aperfeiçoamento da prática docente. 

Onze dos 17 entrevistados valorizaram de forma veemente o aprendizado de 

técnicas didático-pedagógicas, com o qual fizeram contato, seja de maneira 

aprofundada ou não.  

O aperfeiçoamento e as produções científicas dos professores pesquisados, 

em geral, não apontam na direção de uma apropriação dos sentidos da integralidade 

como atributo das práticas profissionais humanizadas no cuidado em saúde, de 

forma clara e objetiva como era esperado pela pesquisadora. Mas observamos 

alguns sinais que precisam ganhar mais atenção para que se direcionem a uma 

posição profissional necessária objetivando alcançar o paradigma proposto para a 

Formação dos Profissionais de Saúde. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir destas reflexões, devemos considerar não apenas o tempo desses 

professores em sala e suas produções. Devemos, nesta análise, chamar atenção 

para o atravessamento da história dessa formação, pelo perfil inicial desse 

profissional, demandas sociais, econômicas e políticas. Ela exige dos docentes (que 

são profissionais da saúde) uma reinvenção de seus papéis, de forma a adequar 

suas práticas às propostas de inovação do cuidado, muitas vezes por conta das 

velozes invenções tecnológicas de nossos tempos, sejam elas  consideradas leves 

ou duras. 

 Entendemos a necessidade de mudanças no ensino superior em saúde no 

Brasil e acreditamos ser importante a formação de profissionais críticos e reflexivos, 

para atenderem as necessidades da saúde da população tanto na rede pública 

como privada. 
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 A discussão sobre a formação de professores do Ensino Superior em Saúde, 

em especial no campo disciplinar da Fisioterapia, remeteu-nos ao perfil inicial dos 

professores/fisioterapeutas, confrontando-o com as exigências de um caráter 

profissional  mais adequado às necessidades do sistema de saúde do país. 

 Reconhecemos que o perfil da formação inicial do fisioterapeuta não difere, 

em sua essência, dos demais perfis dentro da área da saúde. A formação dos 

profissionais de saúde se sustenta em metodologias que fragmentam o corpo e a 

mente, levando ao ensino compartimentalizado e reducionista. Isso também se 

observa na formação de fisioterapeutas, cujos conteúdos, inicialmente, eram 

ministrados  pelo corpo de docentes não fisioterapeutas – médicos, em sua maioria. 

Quanto à experiência e à permanência na docência, manifesta-se na relação 

com a recente formação e reconhecimento da profissão, fato que se deu há menos 

de meio século. A partir das primeiras turmas formadas, o interesse pela docência 

também se apresentou como mais um campo de trabalho, fato que observamos até 

hoje. Como em outras instituições, o curso de Fisioterapia da UNIFESO tinha, em 

seu quadro de professores, profissionais de outras áreas da saúde, como 

constatamos na lista de docentes contida no PPPI. 

 É fato que nos apropriamos da construção e execução do PPP, mas, quando 

retiramos os demais profissionais da área da saúde do convívio acadêmico, é obvio 

que as discussões interdisciplinares sofrerão uma significativa perda. Se 

reaproximarmos profissionais de outras áreas na construção de um corpo docente 

comprometido com a necessidade da formação de profissionais para a saúde, será 

um ganho substancial, visto a necessidade de debates e compreensão do que se 

trata um trabalho em equipe. 

Identificamos nas narrativas que o interesse pela função docente não se 

revelou como primeira escolha. Ela foi impulsionada pelo olhar de outros colegas, na 

forma de indicações, estímulos/motivação, convites e oportunidades na ocupação 

dessa função de cuidar, conduzir, dar sentido ao mundo das coisas: levar ao 

conhecimento. Também se destacou a identificação com um professor na fase de 

graduação e pós-graduação que, em certo momento, ocupava o lugar de mentor, 

orientando seu aprendiz. 

Devemos considerar natural e necessária a passagem do profissional 

fisioterapeuta por vários momentos dentro de um processo de formação de 

identidade, em especial na função docente, não devendo nunca estar solitário nesse 

processo. Acreditamos que as relações de troca de saberes, se é que podemos nos 
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referir dessa forma às parcerias em sala de aula e outras a possibilidades didático-

pedagógicas, tenham a função de desmitificar o lugar de todo saber daquele que é 

pago para ensinar. É importante entender que o lugar do saber não é exclusividade 

do professor . Ao compartilhá-lo com outros parceiros, criamos a oportunidade  de 

enriquecer o processo, variar o estilo, conhecer outra didática. Mas é importante que 

essas relações se deem naturalmente, sem angústia, sem inseguranças. A busca 

pelo saber deve transpor, em algum momento, a superespecialização e tentar 

alcançar relações mais profícuas com seus pares ou com parceiros de áreas afins. 

 Quanto à disponibilidade e dedicação para a docência, observamos que os 

professores da UNIFESO associam o trabalho do magistério ao trabalho no campo 

assistencial, seja em unidades públicas ou privadas. Inclui-se nesse rol de atividades 

o atendimento em consultórios particulares e em domicílio. 

 O curso de Fisioterapia da UNIFESO, idealizado e implementado por um 

fisioterapeuta, sugere-nos, em seu modelo inicial, um tom diferente dos modelos 

tradicionalmente conhecidos. Era comum que, no diálogo com os professores 

entrevistados, fosse mencionada certa exigência, por parte da coordenação, no que 

se refere à prioridade na relação professor↔aluno, em que se privilegiam os 

processos relacionais e formativos (Nóvoa, 1999). 

 É facilmente compreensível a forma de pensar o valor das relações entre o 

professor e o aluno em um curso idealizado por um fisioterapeuta, anteriormente às 

novas DCN’s. O fisioterapeuta, em sua prática, mantém relações estreitas, de 

contato quase que diário com aquele corpo cheio de histórias e aflições, e desejoso 

de que suas funções sejam recuperadas nas esperadas sessões de fisioterapia. A 

superespecialização, iniciada no fim da década de 80 pelos fisioterapeutas, foi 

baseada em métodos e técnicas importadas da Europa, as chamadas “técnicas 

corporais globais”. Elas modificaram o olhar sobre o corpo e nos fizeram reconhecer 

não mais e somente o corpo com uma doença, mas um corpo em desequilíbrio, 

incoordenado, repleto de histórias que, inevitavelmente, eram contadas durante os 

cuidados de um fisioterapeuta. 

 É a partir dessa realidade que compreendemos a permanência dessas ações 

e a fidelidade ao ideário do fundador em privilegiar os processos relacionais e 

formativos. Porém, neste momento, é necessário que os professores e 

coordenadores da UNIFESO abram espaços para discussões sobre o caminho que 

desejam seguir, tendo em vista o nível de exigências e as novidades nas relações 

do ensino com a saúde. Debruçar-se sobre os fundamentos teóricos das 
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metodologias ativas também deve ser uma opção destes profissionais, como 

continuidade do processo de mudança curricular em consonância com as novas 

formas de ensinar em saúde, na intenção de se aproximarem da realidade social e 

tecerem novas redes de conhecimento. 

 Identificamos que, em seu projeto original, o curso mantinha uma proposta 

inovadora, com a inserção dos alunos do primeiro período em espaços assistenciais 

diversificados, estando hoje concentrados na clínica escola, no hospital e no PSF. O 

contato com a realidade social é produtora de novos saberes, propicia a criação de 

olhares diversificados e gera espaços de reflexão e discussão entre docentes e 

discentes. 

Seria interessante, para a formação dos novos profissionais, a aproximação 

dos professores dos cursos de fisioterapia com os estudos e as pesquisas sobre 

experiências de ensino na área da Integralidade em Saúde, apropriando-se das 

reflexões que têm sido feitas. Destacamos o Laboratório de Pesquisas sobre 

Práticas de Integralidade em Saúde – LAPPIS, que, com apoio do CNPq, 

desenvolve pesquisa sobre o assunto, (Ensina SUS), sendo esta, parte dos 

resultados da primeira política do SUS – AprenderSUS. 

Nessa perspectiva, alguns textos e experiências podem ser destacados como 

relevantes na discussão que nos propomos nessa dissertação. 

Estudos como os apresentados por Koifman e Saippa-Oliveira (2006), em 

Produção de conhecimento e saúde, discutem esta produção na contemporaneidade 

e suas implicações com o pensamento científico, o método científico e de ensino, 

instituídos no início do século XX. 

Sobre a Seleção de conteúdos, ensino-aprendizagem e currículo na formação 

em saúde, Saippa-Oliveira, Koifman e Pinheiro (2006) debatem sobre as opções 

conceituais e metodológicas existentes nos curso de formação em saúde e a 

seleção de conteúdos no contexto do ensino-aprendizagem e do currículo e suas 

implicações na formação. 

Outras experiências foram fomentadas pela linha de pesquisa EnsinaSUS, 

como as produções do Laboratório Universitário de Planejamento em Saúde (LUPA-

Saúde), do Departamento de Saúde do Instituto de Saúde da Comunidade da UFF 

em parceria com o LAPPIS. 

Em nossas leituras, identificamo-nos com os resultados das experiências do 

LUPA-Saúde, relatadas nos textos O currículo de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense: revisitando uma experiência (March et al,2006), e As Agendas Públicas 
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para as Reformas e sua Releitura no Cotidiano das Práticas da Formação: o Caso 

da Disciplina Trabalho de Campo Supervisionado (Saippa-Oliveira, Koifman e 

Pontes, 2006). No caso da disciplina Trabalho de Campo Supervisionado 1, foi 

possível experimentar e presenciar, em estágio docente, a operacionalização da 

inserção dos alunos de Medicina dos primeiros períodos na rede de serviços do 

município de Niterói e do Rio de Janeiro. Observamos que os estudantes têm uma 

oportunidade transformadora na compreensão da interação ensino-serviço e nas 

relações multiprofissionais que se estabelecem no desenvolvimento e encerramento 

dessa disciplina.  

Esse exemplo de proposta curricular, implementado pelo Instituo de Saúde da 

Comunidade, no Curso de Medicina da UFF, pode ser de grande ajuda para 

pensarmos a formação do fisioterapeuta, principalmente para os cursos que estão 

em processo de modificação de seus currículos e que já estão inseridos na rede de 

serviços em seus municípios, como é o caso da UNIFESO. 

As diversas experiências de articulação entre ensino e serviço, encontradas 

nas publicações da última década no Brasil, podem servir de estímulo e aprendizado 

(com avanços e recuos) para os cursos de fisioterapia, principalmente se buscamos 

a formação de profissionais comprometidos com a expansão e a maior qualificação 

do SUS. Almejamos a formação de profissionais que sejam técnica e eticamente 

bem preparados.  
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Apêndice I 
 

 
INSTRUMENTO ORIENTADOR PARA COLETA DE DADOS EXTRAÍDOS DE 

DOCUMENTOS PÚBLICOS 
 

• Idade do pesquisado 
       De 23 a 31 anos (  )  31 a 41 (  )  41 a 51 (  )  acima de 51 (   ) 
 
• Sexo do pesquisado 

F (  )   M (   ) 
 

• Cidade que reside 
Da Região Serrana (   )  Rio (    )   Niterói    (   ) outros 
 

• Curso(s) de formação superior 
Somente Fisioterapia (   )  Humanas (    ) Ciências Sociais (    )  Educação (   ) 
 

• Formado por uma IES pública ou privada/ Universidade pública ou 
privada 
Pública Estadual (   )  Pública Federal (   )   Privada  (    ) 
 

• Ano da(s) formação(s) 
Antes de 1996 (    )  entre 1996 e 2001  (    )   após 2001   (     ) 
 

• Titulação máxima 
Graduação (   )  Latu Sensu (    )    Stricto Sensu  (    ) 
 

• Classe como docente da FESO 
Auxiliar (   )   Assistente  (   )   Adjunto (   )  Titular (   )   
 

• Situação funcional atual na FESO 
Temporário (   )   Efetivo  (   ) 
 

• Regime de trabalho na FESO e fora dela 
Entre 10 a 20h/sem(   )  de 21 a 30h/sem (     )  de 31 a 40h/  (    ) Mais de 
40h/sem (   ) 
 

• Curso(s) que leciona na FESO e fora dela 
Somente Fisioterapia (   ) Outros/ Nível Superior da Saúde (   ) Nível Técnico 
da Saúde (   ) 
 

• Disciplina(s) que leciona (período) e em que curso 
 

• Leciona disciplinas que contêm atividades complementares e/ou estágio 
supervisionado (onde acontecem?) 

 
• Quanto tempo leciona na FESO e/ou fora dela 

 
• Exerce algum cargo além de professor e fisioterapeuta (qual e onde?) 
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• Participa de algum espaço (associação, sindicato, grupo de pesquisa, 
conselho,...) que discuta aspectos práticos da Educação (teorias e 
práticas didático- pedagógicas) e da Educação em Saúde. 

 
• Frequentou algum curso no campo específico da Educação 

(pedagogia/didática) e/ou Educação Permanente em Saúde. 
 

• As produções científicas estabelecem relação com a Educação Superior 
em Saúde e institucionalização do SUS.  
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Apêndice II 
 

 
INSTRUMENTO ORIENTADOR PARA ENTREVISTAS COM PROFESSORES DO 

CURSO DE FISIOTERAPIA 
 

1. Fale um pouco sobre sua escolha e formação profissional. 

2. Como aconteceu seu contato com a docência? 

3. Como se preparou para exercer o papel de docente? 

4. Como prepara suas aulas? Consulta alguma base de dados? 

5. Você participou de algum aperfeiçoamento oferecido a professores do ensino 

em saúde por conta das exigências e mudanças curriculares propostas pelas 

DCN’s? 

6. Você discute sua prática de Educador da área de saúde em algum espaço? 

Onde? Quando? Com quem? 
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Apêndice III 
 
INSTRUMENTO ORIENTADOR PARA ENTREVISTAS COM COORDENADORES 

DO CURSO DE FISIOTERAPIA 
 

1 – Quando iniciou suas atividades na FESO? Em que ano e função isso ocorreu? 
 
2 – Você participou da estruturação no currículo inicial? Se participou, como foi? 
 
3 – Você fez parte do processo de mudança curricular ocorrido após já ter sido 
implantado o modelo inicial? Em que momento?  
 
4 – Este novo currículo ainda está sendo implantado? Sei que é estruturado em 
módulos integrados, mas como organizou a composição dos mesmos realocando 
seus professores? 
 
5 – Onde acontecem as atividades complementares?  
 
6 - Entendo que os alunos circulam pelos campos de estágio com um tempo pré- 
determinado. Como funciona este percurso? 
 
7 – Quais são seus maiores desafios e dificuldades na implantação do novo 
currículo? 
 
8 – O que você acredita que deva ser melhorado dentro desta estrutura organizada 
na FESO para o curso de Fisioterapia? 
 
9 – Existe uma transmissão clara dos objetivos que se quer alcançar neste processo 
de transformação na formação dos profissionais do campo da saúde? 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título do projeto: “Aprender a ensinar em saúde: Um estudo qualitativo em um 

curso de Fisioterapia”. 

Pesquisador(a) Responsável pelo projeto: Madelon Gonçalves 

Telefone de contato: (21)76312008 

Instituição: Universidade Federal Fluminense (UFF), Instituto de Saúde da 

Comunidade (CMS), Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPGSC). 

Endereço Institucional do Pesquisador Responsável: Rua Marques do Paraná; 

303 – Instituto de Saúde da Comunidade, Anexo ao HUAP, CEP 24030-210, E-mail: 

arondelon@ig.com.br 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa em que o Pesquisador Registrou o 
Projeto de Pesquisa: CEP Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), Rua Marques do Paraná, 303 / 2º andar (Frente) – HUAP, CEP 

24030-215. Tel. (21) 26299189. E-mail: etica@vm.uff.br 

 

Sujeito da Pesquisa, ___________________________________________________ 

Idade: ________ anos R.G. _________________________________ 

 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa, 
“APRENDER A ENSINAR EM SAÚDE: UM ESTUDO QUALITATIVO EM UM 
CURSO DE FISIOTERAPIA”,  de responsabilidade da pesquisadora Madelon 

Gonçalves. 

O foco desta pesquisa é o questionamento sobre como a formação dos 

professores se incorpora nas perspectivas de mudança curricular proposta pelas 

DCNs, apoiada pelo Ministério da Saúde, visando considerar as diretrizes e 

princípios do SUS. Tem-se como objetivo identificar e analisar a formação dos 

professores do curso de fisioterapia da UNIFESO, mapeando sua formação e 

atuação no campo da educação superior em saúde. 

Este estudo pretende, por meio de instrumento do campo da pesquisa de 

abordagem qualitativa, identificar e analisar a formação dos professores do curso de 

Formação Superior em Fisioterapia desenvolvido pelo Centro Universitário Serra dos 

Órgãos – UNIFESO. Todavia esta pesquisa contará com o manejo de informações 

extraídas de entrevistas, questionários e documentos públicos os quais implicarão 
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os sujeitos da pesquisa. Garantido o anonimato os mesmos serão devidamente 

esclarecidos sobre o objetivo da pesquisa de campo e seu valor investigativo.  

 Conhecido o risco e grau de vulnerabilidade em toda e qualquer pesquisa 

envolvendo seres humanos, será garantido aos sujeitos da pesquisa seu 

desligamento, em qualquer fase, sem dano para o mesmo e ou instituição, se assim 

for o desejo do solicitante. No que diz respeito às informações e material coletados 

durante a pesquisa em campo, serão mantidos em seu caráter de 

privacidade/confidencialidade, a proteção da imagem e a não estigmatização, 

garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das 

comunidades, inclusive em termos de auto-estima, de prestígio e/ou econômico – 

financeiro.  

  

Eu, ____________________________________________________________, RG. 
nº ______________________ declaro que fui suficientemente esclarecido sobre 
os objetivos e os métodos desta pesquisa e concordo em participar. 
 

Niterói,       de                              de 2010. 

 

 

_______________________________     ________________________________ 

Assinatura do Sujeito da Pesquisa            Assinatura do Pesquisador que obteve o  

consentimento 

 
 


