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RESUMO 

 

A Capacitação do Profissional de Fisioterapia para a Docência no Ensino 
Superior 

 

A Fisioterapia é uma ciência da Saúde que estuda, previne e trata os distúrbios 
cinéticos funcionais do corpo humano. Muitas vezes, o profissional de Fisioterapia 
inicia na carreira docente, sem a capacitação necessária para proporcionar um 
ensino superior de qualidade. Recentemente os professores universitários 
começaram a se conscientizar de que seu papel de docente do ensino superior 
exige capacitação própria e específica, que não se restringe a aquisição de títulos, 
ou ainda apenas a experiência de uma profissão. Exige isso tudo, e competência 
pedagógica, pois ele é um educador. A presente pesquisa teve por objetivo 
investigar aspectos da capacitação do profissional de Fisioterapia para a docência 
no ensino superior. A pesquisa bibliográfica esteve centrada em autores com 
questões referentes à história da Fisioterapia; à docência no ensino superior; à 
docência na Fisioterapia; e à representação social dos professores de Fisioterapia. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, apresentando desenvolvimento de um estudo 
de caso. Os procedimentos metodológicos envolveram: 1. Coleta de dados, através 
de entrevistas com roteiro semi-estruturado, com quatro professores de Fisioterapia 
de uma Instituição de Ensino Superior particular do estado de São Paulo, 
procurando obter as concepções que estes têm sobre o exercício da docência. 2. 
Análise e discussão dos dados obtidos, trabalhados através da interpretação do 
significado das respostas apresentadas pelo pesquisado, as quais foram separadas 
por eixos e categorias, e relacionadas com os objetivos propostos na pesquisa. Os 
resultados apontam que a capacitação para a docência dos professores de 
Fisioterapia deve-se a uma combinação de cursos rápidos em metodologias do 
ensino, da experiência prática cotidiana em sala de aula, da influência de bons 
professores que tiveram na graduação, e dos estudos e esforços individuais. Todos 
os entrevistados dizem não ter realizado qualquer tipo de capacitação pedagógica 
antes de iniciar o exercício do magistério superior. Alguns procuraram cursos rápidos 
após iniciar a profissão docente. As especializações realizadas por eles estão se 
concentrando em áreas específicas da Fisioterapia, como especialização em 
Ortopedia, Pneumologia, entre outros. Desta forma, existe a necessidade de 
serviços de capacitação pedagógica dentro dos cursos de graduação que formam 
profissionais sem o título de licenciatura, como é o caso da Fisioterapia, 
proporcionando como produto final uma maior qualidade do ensino. 
 

  
 
Palavras-chave: Capacitação. Docência. Competência pedagógica. Fisioterapia. 
Ensino superior. 
 



ABSTRACT 

 

The Training of Physiotherapy Professional to Teach in Higher Education   

 

Physiotherapy is a Health science that studies, prevents and treats the kinetic 
functional disorders of the human body. Often, the Physiotherapy professional begins 
teaching career, without the necessary training to provide a higher education with 
quality. Recently, college teachers have begun to aware that their role of higher 
education profession requires own and specific training, that is not restricted to the 
securities purchase, or even the experience of a profession. Requires all that, and 
pedagogical competence, because he is an educator. This study aimed to investigate 
aspects of the training that Physiotherapy professionals have to do to teach in higher 
education. The literature was centered on authors with questions regarding 
the history of Physiotherapy; the teaching in higher education; the teaching in 
Physiotherapy, and the social representation of Physiotherapy teachers. This is 
a qualitative research, with development of a case study. The methodological 
procedures involved: 1. data gathering, through interviews with a semi- structured 
guide, involving four Physiotherapy teachers of a private higher education institution, 
in the state of São Paulo, aiming to get ideas that they have about the teaching 
profession; 2. Analysis and discussion of obtained data, developed through the  
interpretation of responses significance provided by searched, which were separated 
by axes and categories, and related to the goals of the research. The results shows 
that the training of Physiotherapy teachers, is due to a combination of short courses 
in teaching methodologies, experience of everyday practice in the classroom, 
the influence of good teachers that they had at graduation, and individual studies and 
efforts. All respondents said they had not done any pedagogical training before start 
teaching in higher education. Some of them performed short courses after start the 
teaching profession. The specializations performed by them are focusing on specific 
areas of Physiotherapy, like specialization in orthopedics, pulmonology, and 
others. Therefore, there is a need for services of pedagogical training within the 
undergraduate courses that egress professionals without the degree to teach, how is 
the case of Physiotherapy, giving as final product higher quality of education. 
 
Keywords:  Training. Teaching. Pedagogical Competence. Physiotherapy. Higher 
Education. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Ao concluir o curso de graduação, a maioria dos egressos desconhece 

a realidade educacional, suas dificuldades e as conseqüências que a atuação 

docente sem preparo pode trazer na formação dos futuros profissionais. Esses 

egressos desconhecem a existência da necessidade de pensamento crítico e 

reflexivo, de uma educação emancipadora, ou mesmo da necessidade de aprender 

a aprender, e do ensinar a aprender (PERPETUO, 2005). 

A escolha do tema da presente pesquisa foi baseada na seguinte 

preocupação: quando este fisioterapeuta é convidado a ingressar na carreira 

docente, pode não considerar o novo ofício como uma nova carreira, que também 

necessita de fundamentos, técnicas e compreensão das implicações de sua 

atuação. Alguns professores do ensino superior tendem a acreditar que o domínio 

dos conhecimentos específicos da profissão fisioterapeuta, os habilita 

automaticamente para o ensino.  

Sabemos que os cursos superiores preparam para o exercício das 

diversas profissões, a partir do ensino de saberes profissionais e que, desta forma, o 

futuro docente inicia sua carreira docente tendo em mãos os conhecimentos 

científicos/profissionais que possui. Cabe o questionamento de como o docente 

realiza a transposição deste conhecimento aprendido na formação inicial e na 

prática da profissão, para o conhecimento escolar, necessário para o aprendizado 

dos saberes da profissão por parte dos alunos. Para essa transposição, é 

necessária a mediação dos saberes pedagógicos, que se constituem na lacuna a ser 

preenchida pelo processo formativo de ser professor (ANASTASIOU; ALVES, 2003). 

Esta pesquisa também terá relevância no âmbito pessoal, pelo fato de 

atuar como fisioterapeuta, e ter intenções de ministrar aulas neste curso. É 

necessário saber quais são realmente as capacitações para o “ser professor” de 

Fisioterapia, já que o acadêmico deste curso não possui disciplinas de conteúdo 

pedagógico na graduação. 

Além dos desafios inerentes ao exercício da docência em uma 

sociedade dita pós-moderna, levanta-se a dúvida se é possível que exista falta de 
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preparo nos processos de ensino-aprendizagem por parte dos fisioterapeutas 

envolvidos na formação de novos profissionais. Perpétuo (2005) confirma que a 

fundamentação, o aprendizado e o aperfeiçoamento constante, são fatos na 

capacitação do exercício sério da profissão de professor. 

Este estudo procura apresentar a problemática da capacitação docente 

e suas interferências na prática pedagógica, identificando as características e os 

diferentes tipos de conhecimentos mobilizados pelos professores fisioterapeutas que 

se propuseram a participar da pesquisa. E fazem a representação social desta 

classe, visualizando características próprias dessa realidade. 

A atividade de Fisioterapia foi regulamentada pelo Decreto Lei N. 938 – 

de 13 de Outubro de 1969. “É uma ciência da Saúde que estuda, previne e trata os 

distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo 

humano, gerados por alterações genéticas, por traumas e por doenças adquiridas” 

(COFFITO, 2009). 

O fisioterapeuta é um profissional da saúde, com formação acadêmica 

superior, habilitado à construção do diagnóstico dos distúrbios cinéticos funcionais, a 

prescrição das condutas fisioterapêuticas, à sua ordenação e indução no paciente 

bem como, o acompanhamento da evolução do quadro clínico funcional e as 

condições para alta do serviço (COFFITO, 2009). 

Compete a este profissional atuar nas seguintes áreas: Fisioterapia 

Clínica, Saúde Coletiva, Esporte, Indústria de equipamentos de uso fisioterapêutico 

e Educação. Entre as especialidades reconhecidas, estão a Acupuntura, a 

Quiropraxia, a Osteopatia, a Fisioterapia Dermato-Funcional, a Fisioterapia em 

Saúde Coletiva, a Fisioterapia Neuro-Funcional, a Fisioterapia Onco-Funcional, a 

Fisioterapia Pneumo-Funcional, a Fisioterapia Traumato-Ortopédica Funcional e a 

Fisioterapia Urogineco-Funcional (COFFITO, 2009). 

Na área da docência, especificamente, são atribuições profissionais do 

fisioterapeuta:  

 

a) Dirigir, coordenar e supervisionar cursos de graduação em 
Fisioterapia/Saúde; b) Lecionar disciplinas básicas e profissionalizantes dos 
Cursos de Graduação em Fisioterapia e outros cursos na área da saúde; c) 
Elaborar planejamento de ensino, ministrar e administrar aulas, indicar 
bibliografia especializada e atualizada, equipamento e material auxiliar 
necessários para o melhor cumprimento do programa; d) Coordenar e/ou 
participar de trabalhos inter e transdisciplinares; e) Realizar e/ou participar 
de atividades complementares à formação profissional; f) Participar de 
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estudos e pesquisas em Fisioterapia e Saúde; g) Supervisionar programas 
de treinamento e estágios; h) Executar atividades administrativas inerentes 
à docência; i) Planejar, implementar e controlar as atividades técnicas e 
administrativas do ano letivo, quando do exercício de Direção e/ou 
Coordenação de cursos de graduação e pós-graduação; j) Orientar o corpo 
docente e discente quanto à formação do fisioterapeuta, abordando visão 
crítica da realidade política, social e econômica do país; k) Promover a 
atualização didática pedagógica em relação à formação profissional do 
fisioterapeuta (COFFITO, 2009). 

 

A literatura educacional brasileira da última década tem apontado a 

existência de um movimento mundial (França, Portugal, Canadá, Brasil, entre outros) 

em torno da questão da capacitação para a docência do ensino superior. Trata-se de 

uma nova discussão sobre a profissão de professor universitário, uma investigação 

crescente sobre os saberes docentes dos profissionais que vêm assumindo uma 

segunda profissão, a de ser professor universitário em cursos nos quais obtiveram 

sua qualificação profissional. O questionamento sobre a base de conhecimentos 

pedagógicos desses profissionais tem se tornado tema atual de inúmeros artigos, 

livros e anais de encontros e congressos da área educacional brasileira. Esse 

movimento, ao mesmo tempo em que coloca grandes desafios às Universidades, 

tem motivado uma reflexão mais crítica sobre a formação dos educadores, em 

especial dos professores que atuam no ensino superior. (KULCZYCKI; PINTO, 

2002). 

Diante de todas as especificações do trabalho do fisioterapeuta na 

Educação, considera-se Masetto (2003) quando alerta que, recentemente os 

professores universitários começaram a se conscientizar de que seu papel de 

docente do ensino superior exige capacitação própria e específica, que não se 

restringe somente a ter um diploma de bacharel, ou mesmo de mestre ou doutor, ou 

ainda apenas a experiência de uma profissão. Exige isso tudo, e competência 

pedagógica, pois ele é um educador. 

O papel do professor como apenas repassador de informações 

atualizadas está no seu limite. Em Declaração Mundial sobre Educação Superior no 

Século XXI, de 1998, a Unesco faz um apelo sobre a competência pedagógica e a 

docência universitária:  

 

Docentes de educação superior atualmente devem estar ocupados, 
sobretudo em ensinar seus estudantes a aprender e a tomar iniciativas, ao 
invés de serem unicamente fontes de conhecimento, devem ser tomadas 
providências adequadas para pesquisar, atualizar e melhorar as habilidades 
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pedagógicas, por meio de programas apropriados ao desenvolvimento de 
pessoal. (MASETTO, 2003, p.16). 

 

Atualmente, com a contextualização dos múltiplos avanços 

tecnológicos, nossas percepções de vida e mundo tornam abertas, com mudanças 

dinâmicas constantes, e por isso cabe discutir com os ensinantes de hoje a 

necessidade de urgentes transformações em suas práticas, visando com isso a 

reconfiguração da importância de suas ações e papéis na contemporaneidade. 

Devido a isso, na área educacional, surgem questionamentos sobre o perfil 

profissional dos professores, principalmente em relação às competências e 

habilidades necessárias ao seu fazer (BEUCLAIR, 2008). 

No contexto das pesquisas educacionais brasileiras, a temática dos 

saberes docentes tem se mostrado uma área um tanto recente, o que vem 

demandando estudos sob diferentes enfoques (NUNES, 2001). A discussão sobre o 

tema surge em âmbito internacional nas décadas de 1980 e 1990. Entre alguns dos 

motivos que contribuíram para a sua emergência está o movimento de 

profissionalização do ensino e suas conseqüências para a questão do conhecimento 

dos professores na busca de um repertório de conhecimentos, visando a garantir a 

legitimidade da profissão, havendo a partir daí uma ampliação tanto quantitativa, 

quanto, posteriormente, qualitativa desse campo (TARDIF, 2002). 

As pesquisas sobre formação de professores têm destacado a 

importância de se analisar a questão da prática pedagógica como algo relevante, 

opondo-se assim às abordagens que procuravam separar formação e prática 

cotidiana. Neste período, inicia-se o desenvolvimento de pesquisas que, 

considerando a complexidade da prática pedagógica e dos saberes docentes, 

buscam resgatar o papel do professor, destacando a importância de se pensar a 

formação numa abordagem que vá além da acadêmica, envolvendo o 

desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional da profissão docente 

(NUNES, 2001). 

Em Abril de 2008, foi realizado o I Censo dos Fisioterapeutas do 

Estado de São Paulo, liderado pelo Conselho Regional do Estado. Este censo 

analisou dados de 24.822 fisioterapeutas, com predominância de mulheres (82%). 

De acordo com as informações, 4,5% dos fisioterapeutas trabalham em instituições 

de ensino superior (como escolha de primeiro local de trabalho), sendo que 72,4% 
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deles são professores, 7,9% possuem cargo de coordenador ou diretor, 10,8% são 

somente supervisores de estágio, e 9% são orientadores. Dos profissionais que 

afirmaram apresentar um segundo local de trabalho, 10,3% apontaram a Instituição 

de Ensino Superior como sendo este local. No critério “atualizações científicas”, 

38,5% dos fisioterapeutas afirmaram realizá-las uma vez por ano (CREFITO 3, 

2008). 

É instituído pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Fisioterapia de 2002, a importância da educação permanente: os 

profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, tanto na sua formação 

quanto na sua prática, estimulando e desenvolvendo a mobilidade 

acadêmico/profissional, a formação e a cooperação através de redes nacionais e 

internacionais (BRASIL, 2009).  

As iniciativas para o desenvolvimento da docência fisioterapêutica vêm, 

em geral, de indivíduos isolados ou de pequenas equipes, e só em casos muito 

raros a instituição se interessa por elas. Se forem desejáveis capacitações efetivas 

para a função do professor de Fisioterapia, deve-se pensar com a clareza de 

oportunidades concretas, que passam obrigatoriamente pela incorporação 

institucional do desenvolvimento pedagógico permanente dos docentes da área da 

saúde (COSTA, 2007). 

A universidade tem destacada responsabilidade na condução da 

formação profissional voltada para a resolução dos problemas e necessidades 

sociais, e não apenas para o atendimento às regras estabelecidas pelo mercado 

privatista. Entre os profissionais de saúde, o modelo de formação neoliberal-

capitalista privilegiou o tecnicismo em detrimento das preocupações sociais e se 

fundamentou nos princípios da fragmentação, da especialidade e da cura (PAIM 

apud BISPO JÚNIOR, 2009).  

No entanto, deve-se garantir a integralidade do sujeito aprendente com 

a presença de práticas pedagógicas mais progressivas. Os futuros profissionais de 

Fisioterapia também devem ser dotados de competências éticas, políticas, estéticas, 

artísticas e sociais, além de habilidades para o raciocínio, o conhecimento, a crítica, 

a responsabilidade e sensibilidade no que concerne aos dilemas de nosso tempo, às 

questões da própria vida em nosso planeta (BEUCLAIR, 2008).  

Rebelatto e Botomé (2008), ao estudarem o objeto de trabalho e a 

formação em Fisioterapia no Brasil, destacam a limitação da prática fisioterapêutica 
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direcionada para o indivíduo doente. Refere a inadequação da formação em 

Fisioterapia e sua descontextualização dos princípios do SUS (Sistema Único de 

Saúde) e dos novos modelos de atenção. Na maior parte das instituições ainda 

predomina o modelo tecnicista, voltado para a cura de doenças e reabilitação de 

seqüelas. No início do século XXI parece haver o despertar para a necessidade de 

redimensionamento do modelo de formação em fisioterapia e da construção de outro 

perfil profissional. Algumas iniciativas demonstram as preocupações com a 

inadequação do perfil profissional à realidade epidemiológica e sanitária, e iniciam 

um processo de transformação do ensino da Fisioterapia no Brasil. 

Acredita-se que já é tempo de os educadores universitários começarem 

a realizar pesquisas e reflexões críticas sobre suas próprias práticas de ensino. Na 

universidade, com muita freqüência, os professores têm a ilusão de que não 

possuem práticas de ensino, que eles mesmos não são profissionais do ensino ou 

que suas práticas de ensino não constituem objetos legítimos para a pesquisa. Esse 

erro evita os questionamentos sobre os fundamentos de suas práticas pedagógicas, 

em particular seus postulados implícitos sobre a natureza dos saberes relativos ao 

ensino. Enfim, essa ilusão faz com que exista um abismo enorme entre suas “teorias 

professadas” e suas “teorias praticadas”: elaboram teorias do ensino e da 

aprendizagem que só são boas para os outros, para seus alunos e para os 

professores. Então, se elas só são boas para os outros e não para eles mesmos, 

talvez isso seja a prova de que essas teorias não valem nada do ponto de vista da 

ação profissional (TARDIF, 2000, grifos do autor). 

A pesquisa em questão teve o objetivo de investigar aspectos da 

capacitação do profissional de Fisioterapia para a docência no ensino superior, além 

de identificar as concepções que os professores têm sobre a docência; analisar as 

práticas pedagógicas utilizadas por eles, e verificar as motivações e desmotivações 

para o exercício da docência no contexto a ser estudado. 

O trabalho encontra-se organizado em quatro seções. Na primeira 

seção, encontra-se a Introdução juntamente com a justificativa e os objetivos, além 

de um breve relato de nossa pesquisa. No segunda, apresenta-se o referencial 

teórico, com os temas da “História da Fisioterapia”, “Docência no ensino superior”, e 

a “Docência na Fisioterapia”, que também serviu para o desenvolvimento da 

pesquisa, bem como para a elaboração das questões em anexo. Na terceira seção, 

foi descrito o percurso metodológico da pesquisa: o delineamento, os sujeitos 
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envolvidos, o local de realização do estudo e os procedimentos de coleta e análise 

dos dados. No quarta e última seção, apresentamos os dados colhidos e a sua 

discussão, embasados no referencial teórico descrito.  

Este estudo tem por expectativas, ajudar a refletir e discutir tanto a 

prática profissional quanto pedagógica dos fisioterapeutas docentes, contribuindo 

para o exercício da docência com profissionalismo, e proporcionando a formação de 

profissionais de qualidade. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 História da Fisioterapia no Brasil 

 

 

A Fisioterapia é uma ciência da Saúde que estuda, avalia, previne e trata 

os distúrbios cinéticos funcionais, intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo 

humano, gerados por alterações genéticas, por traumas e por doenças adquiridas. 

Fundamenta suas ações em mecanismos terapêuticos próprios, sistematizados 

pelos estudos da Biologia, das ciências morfológicas, das ciências fisiológicas, das 

patologias, da bioquímica, da biofísica, da biomecânica, da cinesia e da sinergia 

funcional de órgãos e de sistemas do corpo humano (CASTILHO, 2006). 

No Brasil, a Fisioterapia surgiu a partir da Medicina, desmembrando-se 

desta e constituindo-se em uma área privativa de atuação do fisioterapeuta. O 

desenvolvimento da Fisioterapia enquanto campo de atuação profissional específico 

aconteceu de maneira difícil e tortuosa, incluindo grandes disputas na esfera 

jurídico-institucional (BARROS, 2003). 

Considerada ainda uma profissão relativamente nova no Brasil 

(reconhecida em 1969), a origem da Fisioterapia remonta aos povos antigos, os 

quais utilizavam os recursos da natureza e o movimento humano com finalidades 

terapêuticas. 

De acordo com Leitão (1979) historicamente a Fisioterapia inicia sua 

atividade no Brasil a partir da fundação do Serviço de Hidroterapia e do Serviço de 

Eletricidade Médica na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, pelo Dr. 

Arthur Silva, entre os anos de 1879 e 1883. O primeiro, conhecido na ocasião de sua 

inauguração como hidrotherapium, recebe posteriormente o nome de “casa das 

duchas”. Neste setor, eram administrados massagens, banhos de vapor, banhos 

medicinais e vários tipos de duchas. O Dr. Arthur Silva destaca-se como figura 

dedicada à medicina física, tendo empregado e desenvolvido várias técnicas de 

galvanização e iontoforese. 

O curso de Fisioterapia foi criado para habilitar profissionais que 

pudessem auxiliar o médico na prática da medicina física e reabilitação, executando 

suas prescrições. A modernização dos serviços, com o conseqüente aumento da 
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oferta e da procura vai levar a que os chamados médicos de reabilitação se 

preocupassem com a resolutividade dos tratamentos. Com este objetivo, 

empenharam-se para que o ensino da Fisioterapia como recurso terapêutico, então 

restrito aos bancos escolares das faculdades médicas nos campos teórico e prático, 

deveria ser difundido entre os profissionais que eram praticantes da arte indicada 

pelo doutores de então (NOVAES, 2000). 

Na modernidade, o desenvolvimento econômico e industrial, originou 

grandes reformulações na vida em sociedade e no mundo. Máquinas são utilizadas 

para aumentar a escala de produção e os operários são levados a trabalhar além de 

seus limites físicos. Como resultado, vários e diferentes problemas de saúde 

acabam por afastar o trabalhador de suas tarefas laborais, trazendo prejuízos para a 

indústria. A perda da mão de obra barata preocupa os industriais, que buscam 

através de incentivos ao estudar na medicina, maneiras de agilizar o retorno de seus 

funcionários aos meios de produção. A preocupação em acelerar os processos de 

reabilitação dos trabalhadores, acaba por incorporar a Fisioterapia como área do 

conhecimento voltada aos processos curativos, característica de todas as atividades 

de saúde da época (REBELATTO; BOTOMÉ, 2008). 

Outro fator que estimulou o desenvolvimento da Fisioterapia foi a 

Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, observa-se um significativo aumento no 

número de indivíduos com seqüelas físicas, evidenciando a necessidade de 

modernização dos serviços de Fisioterapia do Rio de Janeiro e São Paulo, e a 

criação de novos serviços em outros Estados. As atividades especializadas 

desenvolvidas durante o período da industrialização, em virtude das mudanças 

impostas pelo novo sistema econômico, produziram novas abordagens na medicina. 

A atenção voltou-se para o corpo como força de produção e as novas formas de 

tratamento passaram a utilizar maquinaria e equipamentos específicos de 

observação e de identificação de doenças. Essas novas tecnologias e a manutenção 

dos doentes em locais específicos foram fatores determinantes para que os novos 

profissionais da saúde fossem formados distantes da realidade social, com 

predomínio da assistência “curativa”, “recuperadora” e “reabilitadora” (REBELATTO; 

BOTOMÉ, 2008). 

Já na década de 1950, o Brasil defronta-se com uma alta incidência de 

portadores de seqüelas decorrentes da poliomielite e também com um elevado 

índice de acidentes de trabalho. A necessidade de reinserir social e produtivamente 
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todas estas pessoas resultou, segundo Rebelatto e Botomé (2008), no surgimento 

das primeiras definições de Fisioterapia, menos como área de estudo e mais como 

ramo de trabalho, enfatizando a reabilitação como função principal de atividade. 

Indo de encontro à realidade e às necessidades da época, em 1951 é 

realizado na Universidade de São Paulo – USP, o primeiro curso no Brasil para a 

formação de técnicos em Fisioterapia, com duração de um ano e período integral, 

acessível a alunos com 2º grau completo e ministrado por médicos. Homenageando 

o professor de física biológica da Faculdade de Medicina, que criou um serviço de 

eletrorradiologia na referida cadeira em 1919, o curso levou o nome de Raphael de 

Barros, formando os primeiros fisioterapistas (denominação da época) (NOVAES, 

2000). 

Em 13 de outubro de 1969, o Decreto Lei 938/69 reconhece as profissões 

de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Este Decreto foi um salto excepcional no 

reconhecimento profissional do fisioterapeuta (BARROS, 2003). 

Após o reconhecimento da profissão, a década de 90 se caracterizou por 

uma série de resoluções importantes, emanadas do COFFITO (Conselho Federal de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional), legislações oriundas dos governos federal e 

estadual, em especial do Ministério da Saúde com relação à Fisioterapia. Esta 

quantidade de resoluções, portarias e decretos vinham consolidando o campo 

assistencial da Fisioterapia cada vez mais, e em verdade, reconhecendo legalmente, 

o que os fisioterapeutas já faziam, na prática, há anos atrás. Ideologicamente, a 

Fisioterapia buscava cada vez mais seu afastamento do chamado processo de 

reabilitação, caminhando em direção ao campo da saúde em toda sua plenitude. 

Estar limitado à reabilitação representava uma volta á década de 50, quando o 

profissional era formado para auxiliar o médico neste mesmo processo de 

reabilitação (BARROS, 2003). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação de 

Fisioterapia foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação do Ministério da 

Educação e Cultura, no dia 12 de setembro de 2001, pelo parecer nº CNE/CES 

1210/2001, mas a Resolução CNE/CES de 4 de fevereiro de 2002, só foi publicada 

no Diário Oficial da União em 4 de março de 2002. E desde então a Fisioterapia vem 

crescendo sempre, qualificando seus profissionais e ganhando respeito a 

credibilidade da sociedade e dos demais profissionais da área da saúde 

(REBELATTO; BOTOMÉ, 2008). 
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2.2 Docência no Ensino Superior 

 

 

Quais são os fins e as finalidades da educação superior? Levando em 

consideração a LDB 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Veiga e Castanho (2000) 

descrevem: 

O artigo 2º, que trata dos fins do ensino superior: 

 

Art. 2º - A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

O artigo 43º, trata das finalidades do ensino superior: 

 

Art. 43º - A educação superior tem por finalidade: 
 
I.  estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e 

do pensamento reflexivo; 
II. formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais, para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira e para a colaboração na sua 
formação contínua; 

III.  incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 
cultura e, desse modo, desenvolver o entendimentos dos homens e do 
meio em que vivem; 

IV.  promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o 
saber por meio do ensino, de publicações ou de outras formas de 
comunicação; 

V.  suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando 
os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VI.  estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

VII.  promover a extensão, aberta à participação, visando à difusão das 
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica geradas na instituição. 

 

O professor que se sente desafiado em sua ação, refletindo, 

formulando e/ou reformulando seus conhecimentos, abrindo aos alunos espaço para 

produzirem com autonomia e criatividade, estará por certo consciente de que a 

universidade tem um compromisso com a qualidade devida à população 

(D’ANTOLLA et al, 1992). 



21 

 

Para desenvolver as finalidades que exige uma universidade, os 

professores do ensino superior estão se revisando, com base nas novas exigências 

que lhe são feitas, em razão de toda essa mudança que vivemos atualmente: 

formação continuada dos profissionais, bem como novas capacitações, por exemplo, 

adaptabilidade ao novo, criatividade, autonomia, comunicação, iniciativa, 

cooperação. (MASETTO, 2003). 

Inicialmente professores eram pessoas formadas pelas universidades 

européias; mas logo depois, com o crescimento e a expansão dos cursos 

superiores, o corpo docente precisou ser ampliado com profissionais de diferentes 

áreas de conhecimento. Ou seja, os cursos superiores ou as faculdades procuravam 

profissionais renomados, com sucesso em suas atividades profissionais, e os 

convidavam a ensinarem seus alunos a serem tão bons profissionais como eles o 

eram. Até a década de 1970, embora já estivessem em funcionamento inúmeras 

universidades brasileiras e a pesquisa fosse então um investimento em ação, 

praticamente exigiam-se do candidato a professor de ensino superior o bacharelado 

e o exercício competente de sua profissão. Na última década, além do bacharelado, 

as universidades passaram a exigir cursos de especialização na área, atualmente 

mestrado e doutorado. E hoje temos a presença significativa desses profissionais 

compondo os corpos docentes de nossas faculdades e universidades (MASETTO, 

2003). 

O entendimento de ensinar como sinônimo de transmitir um saber 

deixou de ser socialmente útil e profissionalmente distintivo da função em causa, 

num tempo de acesso alargado à informação e de estruturação das sociedades em 

torno do conhecimento enquanto capital global. Num passado mais distante, pelo 

contrário, essa interpretação de ensinar assumia um significado socialmente 

pertinente, quando o saber disponível era muito menor, pouco acessível, e o seu 

domínio limitado a um número restrito de grupos ou indivíduos.  Nesses contextos, 

até finais da primeira metade do século XX, era socialmente justificada a associação 

da idéia de ensinar com a de passar conhecimento, de “professar” o saber, de torná-

lo público, de “lê-lo” para os outros que o não possuíam (ROLDÃO, 2007). 

Antigamente, tanto para as instituições quanto para os professores, 

valia a tese: quem sabe, automaticamente sabe ensinar. Mesmo porque ensinar 

significava ministrar aulas expositivas ou palestras sobre determinado assunto 
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dominado pelo conferencista, mostrar na prática como se fazia; e isso uma 

profissional saberia fazer (MASETTO, 2003). 

Atualmente, no ensino superior, os professores já se reconhecem 

como não mais os únicos detentores do saber a ser transmitido, mas como um dos 

parceiros a quem compete compartilhar seus conhecimentos com outros e mesmo 

aprender com outros, inclusive com seus próprios alunos. É um novo mundo, uma 

nova atitude, uma nova perspectiva na relação entre o professor e o aluno no ensino 

superior (MASETTO, 2003). 

Quando pensamos no docente de 3º grau idealizamos um professor 

que, ao lado do conhecimento específico de sua área, tenha uma habilidade 

convincente de educar, que implica necessariamente a explicitação para si mesmo 

de valores, fundamentos filosóficos e políticos da educação, que vão alinhar o seu 

proceder na direção desejada: um professor que, ultrapassando a indispensável 

aquisição de conhecimentos e capacidades intelectuais, tenha uma ação formativa, 

visando ao desenvolvimento da consciência crítica dos educandos, vistos como 

atores principais do processo ensino-aprendizagem e que precisam ser preparados 

para a participação na vida social; um professor que selecione cuidadosamente as 

tarefas educativas a serem utilizadas, como mediadoras da reflexão na relação 

professor-aluno, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento de ambos 

(CAPPELLETTI, 1992). 

Para desenvolver os programas escolares, os professores precisam 

interpretá-los, adaptá-los e transformá-los em função das condições concretas da 

turma e da evolução das aprendizagens dos alunos. Quer se trate de uma aula ou 

do programa a ser ministrado durante o ano inteiro, percebe-se que o professor 

precisa mobilizar um vasto cabedal de saberes e habilidades porque a sua ação é 

orientada por diferentes objetivos: objetivos emocionais ligados à motivação dos 

alunos, objetivos sociais ligados à disciplina e à gestão da turma, objetivos 

cognitivos ligados à aprendizagem da matéria ensinada, objetivos coletivos ligados 

ao projeto educacional da escola, etc. (TARDIF, 2000). 

Necessita-se de profissionais intercambiáveis que combinem 

imaginação e ação; com capacidade para buscar novas informações, saber trabalhar 

com elas, intercomunicar-se nacional e internacionalmente por meio dos recursos 

mais modernos da informática; com capacidade para produzir conhecimento e 

tecnologia próprios que os coloquem, ao menos em alguns setores, numa posição 
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não-dependência em relação a outros países; preparados para desempenhar sua 

profissão de forma contextualizada e em equipe com profissionais não só de sua 

área mas também de outras. São ainda capacidades importantes, saber exercer sua 

profissão voltado para promover o desenvolvimento humano, social, político e 

econômico do país. (MASETTO, 2003). 

Os estudos que atualmente trabalham com essa temática, apontam 

para a importância de uma formação específica para a educação superior, dando-se 

destaque especial ao aspecto didático-pedagógico. Este aspecto, aliado ao 

conhecimento técnico da área para a qual se leciona, além da experiência de campo 

na área, pode favorecer processos de ensino e de aprendizagem que estejam 

centrados na construção de conhecimentos/saberes/fazeres por parte de 

alunos/futuros profissionais e de professores (ANASTASIOU; ALVES, 2003). 

Enfatiza-se a necessidade de uma formação específica que prepare 

para a atuação, docentes dos professores do ensino superior, atuantes nas diversas 

áreas de formação, haja vista que não há formação instituída que dê conta desse 

processo, tampouco este é contemplado na formação inicial dos docentes 

(ANASTASIOU; ALVES, 2003). 

A profissionalização da docência reside nas exigências intelectuais e 

habilidades práticas que seu exercício implica. Os professores são reconhecidos 

como profissionais justamente pelo domínio técnico demonstrado na solução de 

problemas, ou seja, devem conhecer os procedimentos adequados de ensino e sua 

aplicação (CONTRERAS, 2002). Afinal, os professores são profissionais não apenas 

porque sabem ou recebem um salário, mas principalmente porque o trabalho que 

executam exige vários conhecimentos e competências, e é de grande relevância 

social (ZABALZA, 2004).  

Infelizmente, mesmo cientes da necessidade da profissionalização do 

professor, a grande maioria dos docentes do ensino superior atuais, no que se refere 

as áreas específicas de formação técnica, não possui formação pedagógica para 

exercer esse ofício. A atividade docente tem início por meio de diferentes caminhos, 

com diferentes histórias, diferentes aspirações e expectativas. Inicialmente não 

estabelece diferenciação entre a especialidade da disciplina e a sua didática e, 

conseqüentemente não realiza a transposição didática dos conteúdos para a 

“verdadeira” produção do saber dos alunos (PIVETTA; ISAIA, 2008). 
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Ainda encontramos o professor no papel de transmissor de 

informações, e mesmo atuando só com aulas expositivas, um razoável número de 

docentes tem-se preocupado em chamar o aluno para se envolver com a matéria 

que está sendo estudada. Essa atitude tem a ver com a compreensão mais 

abrangente do processo de aprendizagem e com sua valorização no ensino 

superior, com ênfase dada ao aprendiz como sujeito do processo, com incentivo à 

pesquisa na graduação e com as mudanças na forma de comunicação. A docência 

existe para que o aluno aprenda. A ênfase deve ser dada à ele (MASETTO, 2003). 

Giroux (1997) aponta como uma das maiores ameaças para a atuação 

dos professores o desenvolvimento de ideologias instrumentais de formação com 

ênfase na abordagem tecnocrática para a preparação docente e para as práticas em 

sala de aula, que prejudicam tanto a natureza do ensino quanto os alunos que, “em 

vez de aprenderem a refletir sobre os princípios que estruturam a vida e a prática em 

sala de aula [...] aprendem metodologias que parecem negar a própria necessidade 

de pensamento crítico” (p. 159). 

 

 

2.2.1 O Professor Pesquisador 

 

 

Atualmente, de acordo com Demo (2007), mudou muito o perfil da 

competência profissional. Engloba os desafios do saber pensar e do aprender a 

aprender. Não cabe mais a noção de ciência como estoque de conhecimentos 

disponíveis, acessíveis pela via da simples transmissão. Em vez desta noção, 

prevalece a de processo permanente de inovação, por conta da própria lógica 

inovadora. O conhecimento inova tanto, porque se inova constantemente. O 

questionamento ininterrupto é sua alma. Assim como não é coerente supor um 

questionamento inquestionável, é absurdo partir de um conhecimento inovador que 

pare de inovar-se. Além disso, nos deparamos com o envelhecimento rápido de 

qualquer profissionalização. Isto determina que o diploma não significa mais uma 

conclusão, mas apenas o reconhecimento de que um estágio se encerra, enquanto 

outros se iniciam, sem fim. No fundo, garante somente que se realizou uma etapa 

considerada, sobretudo do ponto de vista formal e jurídico, importante. Todavia, 

quem não se renovar permanentemente, perde o trem e pode mesmo sair do 
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mercado. Diplomar-se e voltar sempre a estudar possuem hoje o mesmo peso para 

a competência profissional. 

A profissionalização não se faz pela acumulação consolidada, na 

perspectiva de um estoque sempre maior, mas pela sua renovação constante, diante 

de um mundo que entrou definitivamente num ritmo avassalador de mutação. A 

qualidade da profissão está mais no método de sua permanente renovação, do que 

em resultados repetidos. O profissional moderno requer expectativas típicas, como o 

interesse pela pesquisa. Pesquisa no sentido de se interessar constantemente pelo 

conhecimento relativo à profissão, implicando busca de informação, leitura 

sistemática, acompanhamento das novidades, etc.  

Ainda para Demo (2007), na universidade, pesquisa é profissão. Ou seja, 

ao mesmo tempo, no mesmo diapasão, princípio científico e educativo. Sem 

pesquisa, não há vida acadêmica, a menos que a reduzamos a uma tática incolor de 

repasse copiado. Se assim for, não combina com a formação da competência de 

sujeitos históricos.  

Mesmo assim, é útil distinguir entre o professor que faz pesquisa como 

profissão mais ou menos exclusiva, e outro que tem na pesquisa sua propedêutica 

central. O pesquisador profissional será aquele dedicado à reconstrução do 

conhecimento sistematicamente, sobretudo quando faz isto exclusivamente em 

institutos de pesquisa, por exemplo. O pesquisador propedêutico é aquele que se 

sustenta na pesquisa como método de atualização permanente e de reconstrução 

do conhecimento. Também é profissional da pesquisa, mas a alimenta como meio 

de inovação constante (PAIVA; WARDE, 1994). 

Neste sentido, André (1995) também faz distinção entre a pesquisa 

científica, que visa sobretudo à produção de novos conhecimentos e deve satisfazer 

critérios específicos de objetividade, originalidade, validade e legitimidade à 

comunidade científica, e a pesquisa com propósitos didáticos, que não deve 

necessariamente  atender a esses requisitos, à qual estamos nos referindo neste 

momento. O professor deverá assumir o seu papel de “pesquisador” de sua própria 

ação. 

Educar pela pesquisa tem como condição essencial primeira que o 

profissional da educação seja pesquisador, ou seja, maneje a pesquisa como 

princípio científico e educativo e a tenha como atitude cotidiana. Não é o caso fazer 

dele um pesquisador “profissional”, sobretudo na educação básica, já que não a 
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cultiva em si, mas como instrumento principal do processo educativo. Não se busca 

um “profissional da pesquisa”, mas um profissional da educação pela pesquisa. 

Decorre, pois, a necessidade de mudar a definição do professor como perito em 

aula, já que a aula que apenas ensina a copiar é absoluta imperícia (DEMO, 2007). 

A decorrência mais significativa de tudo isso, é que não se pode gestar o 

profissional competente pela via do treinamento, em particular escutando aula e 

fazendo prova. Embora o treinamento faça parte do processo educativo, não pode 

ser a base. Dentre os níveis de profissionalização, Demo (2007) categoriza três 

níveis: 

1. o mais comum, encontramos aquele que, incapaz de se inovar, 

reproduz apenas o que aprendeu na universidade, agregando a isto a 

prática que porventura possa ter, mas sem teorização crítica. A 

grande questão está no fato de ser apenas “recurso humano”, não 

competência humana, o que significa estar despreparado para 

questionar e reconstruir. Não supera problemas novos ou 

inesperados, porque não sabe pensar, nem aprende a aprender. Em 

vez de desafios, tornam-se dilemas. Pode ser útil como fiel executor 

de ordens, porta-voz fidedigno, treinado a obedecer; 

2. no segundo caso, aparecem profissionais que revelam certo nível de 

inquietação, mudam às vezes alguma coisa sob impacto de um erro 

ou por contato com experiências novas, buscam informação de 

maneira mais ou menos solta; 

3. no terceiro caso, temos o autêntico profissional, capaz de pesquisar 

e de reformular, fazendo e fazendo-se oportunidade. Não só está na 

vanguarda. Puxa a vanguarda. Refaz sua profissão. 

 

O interessante é destacar a relação possivelmente estabelecida entre o 

conjunto de saberes, considerados importantes para o professor em seu exercício 

profissional e a atividade de pesquisa, considerada hoje recurso indispensável ao 

trabalho do professor (LÜDKE, 2001). 

Lüdke, valendo-se da contribuição de Zeichner e Noffke, quando citam 

Erickson, coloca que:  
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Se a docência nas escolas de educação elementar e secundária deve 
atingir a maturidade como profissão – se o papel do professor não deve 
continuar infantilizado – então os professores precisam tomar a 
responsabilidade adulta de investigar sua própria prática, sistemática e 
criticamente, por métodos que são apropriados à sua prática (LÜDKE, 
2001, p. 83). 

 

Lüdke chegou a importantes conclusões da escola básica que também 

são válidas para os professores do ensino superior. Sendo assim, não se espera da 

pesquisa, na qual se apoia a prática profissional, que confira conhecimento certo, 

mas antes que ofereça guias para a prática. Segundo Shulman (1999), a pesquisa 

oferece maneiras de reduzir a incerteza, mas não de removê-la. Ela oferece 

precedentes e exemplos, mais do que regras claras. Ela informa o julgamento, mas 

raramente alivia o profissional de suas tribulações. Ela contribui com padrões de 

prática, mais do que regras de procedimento. Ao deslocar-se do conhecimento 

disciplinar para o terreno da prática profissional, muda-se de um domínio puramente 

intelectual para um no qual princípios teóricos, práticos e morais se conectam, 

colidem e convergem infinitamente. 

Esta situação não encurta o professor ou o ameaça. Ao contrário, 

ressalta tanto mais sua função insubstituível, que é a de (re)construir conhecimento 

com qualidade formal e política. Para tanto, é indispensável a universidade, 

tornando-a o centro maior da gestação da competência inovadora com base na 

(re)construção do conhecimento. Esta competência encontra sua sofisticação mais 

elevada na pesquisa acadêmica, mas, como tal, precisa tornar-se competência 

popular. A universidade de ponta torna-se patrimônio popular, à medida que sua 

qualidade não seja deturpada pelo nivelamento por baixo, mas impregne, no 

espírito, a escola e seus professores. É a arma principal do combate à pobreza 

política e da humanização do progresso (FURTH, 1995).  

Não parece necessário, nem justificável, por um lado, estabelecer uma 

categoria de pesquisa “própria” do professor, limitando seu trabalho a essa opção 

obrigatória. Observa-se que há professores desenvolvendo a chamada pesquisa 

acadêmica em algumas escolas. Por outro lado, a pesquisa típica da universidade 

teria muito a ganhar com a aceitação de uma nova conceituação da pesquisa do 

professor, que lhe conferisse estatuto epistemológico legítimo, ajudando assim a 

própria universidade a ampliar seus horizontes de pesquisa, envolvendo temas e 

abordagens metodológicas mais próximos dos problemas vividos por alunos e 
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professores, podendo assim contribuir de forma mais afetiva para o desenvolvimento 

do saber docente (LÜDKE, 2001). 

 

 

2.2.2 Saberes mobilizados pelos professores 

 

 

Tanto em suas bases teóricas quanto em suas conseqüências práticas, 

os conhecimentos profissionais são evolutivos e progressivos e necessitam, por 

conseguinte, uma formação contínua e continuada. Os profissionais devem, assim, 

autoformar-se e reciclar-se através de diferentes meios, após seus estudos 

universitários iniciais. Desse ponto de vista, a formação profissional ocupa uma boa 

parte da carreira, e os conhecimentos profissionais juntamente com os 

conhecimentos científicos e técnicos, possuem a propriedade de serem revisáveis, 

criticáveis e passíveis de aperfeiçoamento (TARDIF, 2000). 

É justamente nesta interface teoria-prática que se jogam, as grandes 

questões relativas ao conhecimento profissional docente que hoje estão na agenda 

da formação e da profissionalização dos professores. A formalização do 

conhecimento profissional ligado ao ato de ensinar implica a consideração de uma 

constelação de saberes de vários tipos, passíveis de diversas formalizações teórica-

científicas; científico-didáticas, pedagógicas (o que ensinar, como ensinar, a quem e 

de acordo com que finalidades, condições e recursos), que contudo, se jogam num 

único saber integrador, situado e contextual – como ensinar aqui e agora -, que se 

configura como “prático” (ROLDÃO, 2007). 

Ao remeter aos conhecimentos adquiridos pelos professores no 

decorrer de sua formação, segue-se a fundamentação de Tardif (2000). Para este 

autor, os saberes profissionais dos professores são plurais e heterogêneos. Eles 

provêm de diversas fontes. Em seu trabalho, um professor se serve de sua cultura 

pessoal, que provém de sua história de vida e de sua cultura escolar anterior; ele 

também se apóia em certos conhecimentos disciplinares adquiridos na universidade, 

assim como em certos conhecimentos didáticos e pedagógicos oriundos de sua 

formação profissional; ele se apóia também naquilo que podemos chamar de 

conhecimentos curriculares veiculados pelos programas, guias e manuais escolares; 
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ele se baseia em seu próprio saber ligado à experiência de trabalho, na experiência 

de certos professores e em tradições peculiares ao ofício de professor. 

Finalmente, os saberes profissionais são variados e heterogêneos 

porque os professores, na ação, no trabalho, procuram atingir diferentes tipos de 

objetivos, cuja realização não exige os mesmos tipos de conhecimento, de 

competência ou de aptidão: 

 

Por exemplo, quando observamos professores trabalhando em sala de aula, 
na presença dos alunos, percebemos que eles procuram atingir, muitas 
vezes de forma simultânea, diferentes tipos de objetivos: procuram controlar 
o grupo, motivá-lo a se concentrar em uma tarefa, ao mesmo tempo em que 
dão uma atenção particular a certos alunos da turma, procuram organizar 
atividades de aprendizagem, acompanhar a evolução da atividade, dar 
explicações, fazer com que os alunos compreendam e aprendam etc. 
(TARDIF, 2000, p. 263). 

 

Dessa forma, resgata a importância de se considerar o professor em 

sua própria formação, num processo de auto-formação, de reelaboração dos 

saberes iniciais em confronto com sua prática vivenciada. Assim seus saberes vão-

se constituindo a partir de uma reflexão na e sobre a prática. Essa tendência 

reflexiva vem-se apresentando como um novo paradigma na formação de 

professores, sedimentando uma política de desenvolvimento pessoal e profissional 

dos professores e das instituições escolares (NUNES, 2001). 

Considerando a existência de um repertório de conhecimentos de 

ensino que envolve os saberes profissionais do próprio professor, uma outra 

contribuição que chega ao Brasil é o estudo de Gauthier et al. (1998), que faz um 

levantamento das pesquisas norte-americanas sobre o que ficou conhecido como 

knowledge base, base de conhecimento. Seu estudo tem como ponto de apoio as 

premissas que, assim como a atividade docente não tem conseguido revelar os seus 

saberes, as ciências da educação acabam por produzir outros saberes que não 

condizem com a prática. Gauthier e seus colaboradores identificam, então, a 

existência de três categorias relacionadas às profissões: ofícios sem saberes; 

saberes sem ofício e ofícios feitos de saberes. 

A primeira categoria, ofícios sem saberes abrangeria uma falta de 

sistematização de um saber próprio do docente envolvendo bom senso, intuição, 

experiência, etc. Já os saberes sem ofício caracterizam-se pela formalização do 

ensino, reduzindo a sua complexidade e a reflexão que é presente na prática 
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docente. Acabam-se tornando saberes que não condizem com a realidade. Esta 

categoria, de certa forma, não contribui para o fortalecimento da profissionalização 

docente. A terceira categoria apresenta um ofício feito de saberes que abrangeria 

vários saberes que são mobilizados pelo professor e sua prática envolvendo o 

saber:  

a) Disciplinar, referente ao conhecimento do conteúdo a ser ensinado;  

b) Curricular, relativo à transformação da disciplina em programa de 

ensino;  

c) das Ciências da Educação relacionado ao saber profissional 

específico que não está diretamente relacionado com a ação 

pedagógica;  

d) da Tradição Pedagógica, relativo ao saber de dar aulas que será 

adaptado e modificado pelo saber experiencial e, principalmente, 

validado ou não pelo saber da ação pedagógica;  

e) da Experiência, referente aos julgamentos privados responsáveis 

pela elaboração, ao longo do tempo, de uma jurisprudência de 

truques, etc.;  

f) da Ação Pedagógica, que se refere ao saber experiencial tornado 

público e testado. Segundo o autor, os saberes docentes são 

aqueles adquiridos para o, ou no trabalho, e mobilizados tendo em 

vista uma tarefa ligada ao ensino e ao universo de trabalho do 

professor, exigindo da atividade docente uma reflexão prática 

(GAUTHIER, 1998). 

 

Similarmente, Tardif (2002) classifica os saberes em: saberes da 

formação profissional (das ciências da educação e da ideologia pedagógica), 

compreendido como o conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de 

formação de professores; os saberes disciplinares, correspondentes aos diversos 

campos do conhecimento sob a forma de disciplina - são saberes sociais definidos e 

selecionados pela instituição universitária e incorporados na prática docente; os 

saberes curriculares, que correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e 

métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes 

sociais por ela definidos e selecionados como modelos da cultura erudita e de 

formação para a cultura erudita; e, por fim, os saberes experienciais, que são 
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aqueles saberes que brotam da experiência e são por ela validados, incorporando 

experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber-

fazer e de saber-ser. 

Tardif (2000, p. 10), dá à noção de “saber” um sentido amplo, que 

engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as 

atitudes, isto é, aquilo que muitas vezes foi chamado de saber-fazer e saber-ser. 

Complementando, Perrenoud descreve competências: competência se define por 

uma “aptidão para enfrentar um conjunto de situações análogas, mobilizando de 

uma forma correta, rápida, pertinente e criativa, múltiplos recursos cognitivos: 

saberes, capacidades, microcompetências, informações, valores, atitudes, 

esquemas de percepção, de avaliação e de raciocínio”. É uma série de aspectos que 

devem ser desenvolvidos conjuntamente (PERRENOUD, 2000, p. 15). 

Perrenoud (2000, p. 14), descreve algumas competências que devem 

fazer parte da profissão professor. Lembra que este inventário não é nem definitivo, 

nem exaustivo. 

 

1.organizar e dirigir situações de aprendizagem; 
2.administrar a progressão das aprendizagens; 
3.conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; 
4.envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; 
5.trabalhar em equipe; 
6.participar da administração da escola; 
7.informar e envolver os pais; 
8.utilizar novas tecnologias; 
9.enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; 
10.administrar sua própria formação contínua. 

 

Essas competências podem se constituir como o que de mais 

fundamental se necessita dos professores para o exercício com profissionalismo de 

sua atividade docente. 

Outro autor que tem contribuído para o progressivo fortalecimento do 

campo educacional dos saberes docentes é Lee Shulman, que, como pesquisador 

do programa Knowledge Base, tem sido referência para as reformas educativas, não 

somente norte-americanas, mas também estrangeiras, dada a influência de seus 

trabalhos nas pesquisas e nas políticas de outros países (SHULMAN, 1986). 

Acreditando que essas pesquisas trivializam a prática pedagógica, 

ignorando assim sua complexidade e reduzindo suas demandas, Shulman opta por 

contribuir e consolidar a corrente do knowledge base, ao desenvolver seu próprio 
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programa de pesquisas, tendo como foco as seguintes questões: Qual 

conhecimento da matéria ensinada os professores têm em sua mente? Quais são as 

fontes dos conhecimentos dos professores? O que um professor sabe e quando ele 

vem a saber disso? Como um novo conhecimento é adquirido, o velho conhecimento 

é revisto e ambos, combinados, formam uma base de conhecimentos? (SHULMAN, 

1986). 

Shulman e seus colaboradores dedicam-se, então, a investigar a 

mobilização dos saberes passíveis de ensino sob uma perspectiva compreensiva 

dos conhecimentos e das ações dos professores, agora vistos como sujeitos dessas 

ações, sujeitos estes com história de vida pessoal e profissional, produtores e 

mobilizadores de saberes no exercício de sua prática; plenos de concepções sobre o 

mundo que os cerca: seus alunos, os conteúdos que ensinam, os currículos que 

seguem etc. (SHULMAN, 2004). 

Assim, para Shulman (2004), a primeira fonte do “Knowledge base” é o 

conhecimento do conteúdo que será objeto de ensino. Esse conhecimento repousa 

em dois fundamentos: a literatura acumulada na área e o conhecimento filosófico e 

histórico sobre a natureza do conhecimento no campo de estudo. O autor explica 

que o professor tem responsabilidades especiais em relação ao conhecimento do 

conteúdo, servindo como fonte primária do entendimento do aluno com a relação à 

disciplina. Isso significa que o modo pelo qual esse entendimento é comunicado leva 

ao aluno o que é essencial sobre um assunto e o que é periférico. Ao enfrentar a 

diversidade dos alunos, o professor deve ter a flexibilidade e a compreensão 

multifacetada, adequada para conceber explicações alternativas dos mesmos 

conceitos e princípios. 

Analisar as produções referentes ao “saberes docentes”, mesmo que 

partindo de perspectivas conceituais e tipológicas diferentes, permite a constatação 

de que é preciso garantir que as formações cultural, científica, pedagógica e 

disciplinar estejam vinculadas à formação prática, consolidando, assim, uma teoria 

do ensino.  

Abrem-se oportunidades para se criar caminhos para que a docência 

deixe de ser vista apenas como mais uma opção de trabalho, sem pré-requisitos 

pedagógicos específicos e passe a ser profissionalizada, contribuindo e gerando as 

mudanças desejadas que tanto discutimos no âmbito do ensino de graduação.  
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Desse modo, as universidades e centros universitários têm 

responsabilidade social com a formação de professores e com a educação do nosso 

país. E, mesmo em contextos adversos, é possível construir práticas de formação 

inicial e continuada comprometidas com um ensino de qualidade, que não perca de 

vista a dimensão ética e política, bem como as discussões e reflexões sobre os fins 

da educação. 

 

 

2.3 A Docência na Fisioterapia 

 

 

Atualmente, temos visto aumentarem os estudos referentes ao campo 

da pedagogia universitária, enfatizando a necessidade de uma formação específica 

que prepare para a atuação docente dos professores do ensino superior, haja vista 

que não há formação instituída que dê conta desse processo, tampouco este é 

contemplado na formação inicial dos docentes Trata-se de uma investigação 

crescente sobre os saberes docentes dos profissionais que vêm assumindo uma 

segunda profissão, a de ser professor universitário em cursos nos quais obtiveram 

qualificação profissional (ISAIA; BOLZAN; GIORDANI, 2007; CUNHA, 2006; 

ANASTASIOU; ALVES, 2003). 

A literatura revisada indica que na área da saúde, a docência deve 

incluir, além das competências técnico-científicas, a competência didático-

pedagógica para favorecer o desenvolvimento qualitativo do processo ensino-

aprendizagem. A competência organizativa também deve fazer parte da prática 

docente, pois as ações pedagógicas inerentes à formação de quem aprende exigem 

o domínio técnico, político e científico sobre planejamento, organização, controle e 

avaliação (VASCONCELOS, 1998). 

É preciso que pensemos que a apropriação dos conteúdos por parte 

dos alunos e a sua aprendizagem requer que o professor exercite a transposição 

didática, e isso exige a transformação do conhecimento científico em acadêmico e 

deste em conhecimento profissional, para que o processo de ensino que conduz ao 

aprendizado seja efetivado. O professor tem o papel de tornar o conteúdo científico 

que detém por meio de investigação e de estudos científicos em algo que possa ser 

ensinado e, assim, aprendido, de fato, pelos alunos. Para tanto, é necessário ao 
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professor, além do domínio do conhecimento da área e do campo profissional, o 

conhecimento pedagógico, capaz de permitir a realização da passagem deste 

conhecimentos para o conhecimento profissional que será aprendido pelos alunos, 

para o exercício da profissão (AUSTRIA; BOLZAN, 2009). 

Associado a este desafio, encontramos, atualmente, os cursos da área 

da saúde passando por mudanças nas estruturas curriculares. A partir das novas 

diretrizes curriculares nacionais para os cursos de Fisioterapia, RESOLUÇÃO 

CNE/CNS 4, 2002 (COFFITO, 2009), os professores destes cursos são desafiados a 

refletir e a modificar a sua forma de atuação, de maneira a atender as novas 

exigências da formação dos profissionais. Além disso, essas diretrizes levam em 

conta o sistema de saúde vigente no país, o Sistema Único de Saúde, o qual se 

diferencia dos existentes anteriormente por contemplar a visão do ser humano como 

um todo, participante e interagindo em um meio, que também precisa ser 

considerado. Essa nova forma de atuação profissional também é novidade em um 

contexto onde, até então, a ênfase encontrava-se nas especializações do 

conhecimento, sem haver grande conexão entre as áreas (AUSTRIA; BOLZAN, 

2009). 

Contreras (2002, p. 95) exemplifica que muito esforço tem sido feito 

para formar bons médicos, mas pouca atenção tem sido dada ao conceito de 

desenvolvimento profissional do médico que atua como professor. Fazendo uma 

analogia, ser um ótimo fisioterapeuta necessariamente não significa que também 

seja um ótimo professor de Fisioterapia. Isso pode ser atribuído ao fato de a falta de 

aplicação técnica de grande parte do conhecimento pedagógico, juntamente com a 

natureza ambígua e, por vezes, conflituosa de seus fins, ter levado a se considerar o 

ensino como uma profissão “somente em um sentido muito fraco e limitado”. 

A atuação do docente fisioterapeuta restringe-se, geralmente, à 

reprodução dos modelos considerados válidos, aprendidos anteriormente, e à sua 

experiência prática cotidiana. Os professores têm idéias, atitudes e comportamentos 

sobre o ensino provenientes da formação recebida durante o período em que foram 

alunos. Nessa formação existe uma dimensão inconsciente e não inteiramente 

racional que se enquadra no que Mizukami (1992) denomina “teoria prática de 

ensino”, pois os professores operam na base de várias teorias da prática, e quer 

estejam ou não consciente de tais teorias, seu trabalho é racional, pelo fato de ser 

intencional. 
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Basicamente, conforme afirma Castanho e Castanho (2000, p. 80) 

“mesmo os bons professores trabalham ainda preponderantemente na perspectiva 

de reprodução do conhecimento, o que é aceito pelos alunos”. Há uma ênfase 

excessiva na memorização e no desenvolvimento do pensamento convergente. A 

abordagem tradicional da educação vem servindo de referência a muitos 

professores universitários na sua prática docente, caracterizada pela memorização e 

repetição dos conteúdos passados aos alunos em aulas expositivas com muita 

verbalização, com ênfase no ensino, compreendido como um processo de "passar 

informações aos alunos", na maioria das vezes, sem sentido ou significado. Nessa 

abordagem, a escola é o local onde o aluno busca informações, evidenciando-se a 

sistematização dos conhecimentos que são apresentados de forma acabada; o 

professor coloca-se como o “detentor do saber”, apresentando o conteúdo “pronto”.  

Ainda hoje, não é incomum ver professores fazendo um uso mecânico 

de fichas amareladas, planejadas para outros tempos, para outros alunos, para 

outras escolas, como também encontrarmos, em grande número de aulas 

universitárias, alunos sentados em fileiras, frente a professores preocupados com a 

transmissão linear de conteúdos e a exigência rigorosa da replicação das 

informações passadas nas provas, como se toda a finalidade das aulas para esses 

alunos fosse esta, a reprodução considerada como o bom desempenho. O aluno, ao 

devolver a matéria dada ao professor, geralmente é avaliado por um único e mais 

antigo instrumento – a prova escrita – na maioria das vezes, por meio de questões 

que anulam as possibilidades de um pensar crítico e reflexivo sobre o objeto de 

ensino-aprendizagem. Em, geral, tal procedimento suscita o desenvolvimento do 

pensamento convergente e não possibilita o pensamento divergente. (KULCZYCKI; 

PINTO, 2002). 

O que fica evidente é sempre a figura de um fisioterapeuta professor 

com muito conhecimento de sua especialidade e nenhum conhecimento sobre a 

aprendizagem do aluno. (KULCZYCKI; PINTO, 2002). 

A sociedade mudou muito nas últimas décadas, mas a educação 

formal continua essencialmente inalterada: continuamos a confundir um amontoado 

de fatos com o conhecimento (por exemplo, o vestibular brasileiro); a ignorar os 

estilos individuais de aprendizagem de cada aluno; a exigir uso apenas de 

memorização e não de capacitações cognitivas de alta ordem, como interpretação, 

julgamento e decisão; a exigir “respostas corretas”, quando o que é realmente 



36 

 

importante é saber achar a informação necessária, na hora certa, para tomar uma 

decisão e fazer as perguntas certas. As abordagens tradicionais de “ensino” foram 

fortemente influenciadas pelo paradigma newtoniano-cartesiano: a fragmentação, a 

especialização, a exatidão, valores mensuráveis, a reprodução fidedigna – tudo 

sendo explicado da mesma forma; o que também pode ser notado pela divisão dos 

cursos em disciplinas estanques, as salas de aula com as carteiras distribuídas em 

fileiras rigorosamente ordenadas (LITTO apud OLIVEIRA, 1996, p.88). 

Weil (apud BRANDÃO; CREMA, 1991, p. 18) aponta que este modelo 

influenciou a própria medicina e os conceitos de saúde, que também pode ser 

aplicado à Fisioterapia: 

 

[...] o desaparecimento do clínico geral e a fragmentação da medicina em 
superespecializações levam os pacientes a se sentirem perdidos diante da 
ausência freqüente de uma visão sintética do seu caso. A frieza da 
objetividade científica, o paciente considerado como ‘objeto’ de estudo, o 
corpo percebido como uma máquina a ser consertada, o desprezo pelos 
aspectos psicológicos da doença, são, entre outros aspectos, conseqüência 
direta ou indireta do antigo paradigma. 

 

Pode-se perceber no geral, que a identidade profissional dos 

professores de Fisioterapia (o que sentem sobre o que são, sobre o que sabem; os 

livros que lêem ou escrevem, os colegas com quem se relacionam, os congressos 

que freqüentam, as conversas profissionais que mantêm,etc.) costuma estar mais 

centrada em suas especialidades científicas do que em sua atividade docente 

(AUSTRIA; BOLZAN, 2009). 

 

 

2.4 Representação Social como Referencial Teórico-Metodológico a Respeito 
da Compreensão do Papel do Fisioterapeuta Docente 

 

 

Para melhor compreensão do papel do fisioterapeuta docente, utilizou-

se no presente estudo o referencial da Teoria das Representações Sociais dada a 

importância que tem assumido nos últimos anos e, por ser considerada fruto das 

interações que são construídas e produzidas entre indivíduos de um determinado 

grupo social. Além de que, geralmente tem sido comum a “[...] aplicação do conceito 
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de representações nos trabalhos e investigações sobre a formação de professores” 

(PEREIRA, 2000, p. 116). 

As representações sociais constituem-se com base nas percepções da 

realidade que são veiculadas por interações e comunicações sociais e também 

influenciam na constituição do real, na medida em que voltam para essa realidade 

com idéias expressas em conceitos e imagens que orientam critérios de valores e 

comportamentos. Assim sendo, as representações refletem os fatos e refletem-se 

nos atos. E, dessa forma, os mecanismos de resistência à mudança podem se 

romper pelo dinamismo do processo. As mudanças podem ocorrer na experiência do 

sujeito, no objeto de sua representação ou mesmo no contexto em que se 

estabelece a interação entre o sujeito e o objeto (VALA, 1993; ARRUDA, 1992; 

FLAMENT, 1989 apud RANGEL, 1999, p. 59).  

Moscovici procura enfatizar que as representações sociais não são 

apenas “opiniões sobre” ou “imagens de”, mas teorias coletivas sobre o real, 

sistemas que têm uma lógica e uma linguagem particulares, uma estrutura de 

implicações baseada em valores e conceitos, e que “determinam o campo das 

comunicações possíveis, dos valores ou das idéias compartilhadas pelos grupos e 

regem, subseqüentemente, as condutas desejáveis ou admitidas.” (MOSCOVICI, 

1978, p. 51). 

O estudo das representações sociais investiga como se formam e 

como funcionam os sistemas de referência que utilizamos para classificar pessoas e 

grupos e para interpretar os acontecimentos da realidade cotidiana. Por suas 

relações com a linguagem, com a ideologia, com o imaginário social e, 

principalmente, por seu papel na orientação de condutas e das práticas sociais, as 

representações sociais constituem elementos essenciais à análise dos mecanismos 

que interferem na eficácia do processo educativo (MAZZOTTI, 2008). 

Nas sociedades modernas, somos diariamente confrontados com uma 

grande massa de informações. As novas questões e os eventos que surgem no 

horizonte social freqüentemente exigem, por nos afetarem de alguma maneira, que 

busquemos compreendê-los, aproximando-os daquilo que já conhecemos, usando 

palavras que fazem parte de nosso repertório. Nas conversações diárias, em casa, 

no trabalho, com os amigos, somos instados a nos manifestar sobre eles procurando 

explicações, fazendo julgamentos e tomando posições. Estas interações sociais vão 

criando “universos consensuais” no âmbito dos quais as novas representações vão 



38 

 

sendo produzidas e comunicadas, passando a fazer parte desse universo não mais 

como simples opiniões, mas como verdadeiras “teorias” do senso comum, 

construções esquemáticas que visam dar conta da complexidade do objeto, facilitar 

a comunicação e orientar condutas. Essas “teorias” ajudam a forjar a identidade 

grupal e o sentimento de pertencimento do indivíduo ao grupo (MAZZOTTI, 2008). 

Na perspectiva da Psicologia Social, o homem é concebido como um 

ser social que se constitui mediante um processo de interação. Através da 

linguagem, seja verbal ou não, significados são repassados através de um processo 

de comunicação socializada. Assim, as normas, regras e concepções da sociedade 

vão sendo internalizadas pelo sujeito. Moscovici (1978), dentre outros teóricos, 

destaca que o homem não absorve os conteúdos tais quais lhe são repassados. Ao 

contrário, segundo ele, os sujeitos os reformulam quando com eles se deparam. 

Essa reformulação ocorre principalmente devido ao fato de o indivíduo ser ativo e 

não meramente passivo diante do mundo. Ele pode às vezes simplesmente 

reproduzir os significados recebidos, mas em outras, a apropriação que faz da 

realidade passa por um processo de reorganização dos significados que lhes foram 

fornecidos.  

De todas as atividades humanas, a reorganização dos fatos é a mais 

intensamente social. O destino de um enunciado está, literalmente, nas mãos de 

uma multidão: cada um pode esquecê-lo, contradizê-lo, traduzi-lo, modificá-lo, 

transformá-lo em artefato, escarnecer dele, introduzi-lo num outro contexto a título 

de premissa, ou, em alguns casos, verificá-lo, comprová-lo e passá-lo tal qual a 

outra pessoa, que por sua vez, o passará adiante. A expressão "é um fato" não 

define a essência de certos enunciados, mas alguns percursos pela multidão 

(DOTTA, 2006). 

Para Jodelet (2001), as representações sociais dirigem as condutas 

humanas (posicionamentos, interpretações, tomadas de decisões) porque são as 

responsáveis por familiarizar o desconhecido, geralmente, nomeando ou 

estabelecendo a relação simbólica com aspectos do cotidiano. As representações 

sociais são cristalizadas na linguagem e nas formas sociais, sejam elas materiais ou 

espaciais. Portanto, como produtora de sentidos, as representações interferem na 

própria cognição, ou seja, na construção do conhecimento. Por dedução, podemos 

dizer que afeta até mesmo o processo educativo. 
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Ainda do autor, as representações sociais poderiam ser consideradas, 

num sentido mais amplo, como uma forma de pensamento social, da mesma forma 

que esse pode ainda ser concebido como a realidade que é formulada pelos sujeitos 

dos diversos segmentos de uma sociedade. São esses significados compartilhados 

que possibilitam a construção de perspectivas comuns. Neste estudo, são levados 

em consideração para a elaboração da representação social do professor de 

Fisioterapia, elementos relativos ao processo da capacitação percorrido por eles. 

Desse modo, a representação social do professor de Fisioterapia que os docentes 

formulam em relação a sua capacitação para a profissão, foi apreendida a partir das 

concepções que os mesmos elaboram sobre docência, de como adquiriram 

conhecimentos para a docência no ensino superior e das práticas pedagógicas que 

utilizam. 

Portanto, destaca-se a relevância teórica, histórica, política e social das 

representações sociais para a compreensão do papel do fisioterapeuta docente, na 

perspectiva de se trabalhar o particular como expressão do universal, demonstrando 

e atualizando sentidos de diferentes ordens no espaço que cada um ocupa no 

mundo. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1 Objetivos Gerais e Específicos 

 

 

3.1.1 Objetivo geral 

 

 

- Investigar aspectos da capacitação do profissional de Fisioterapia 

para a docência no Ensino Superior.  

 

 

3.1.2 Objetivos específicos 

 

 

- Identificar as concepções que os professores de Fisioterapia têm 

sobre a docência;  

- Analisar as práticas pedagógicas utilizadas pelos professores;  

- Verificar as motivações e desmotivações para o exercício da docência 

no contexto a ser estudado. 

  

 

3.2 O Delineamento da Pesquisa 

 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso que tem 

como objetivo investigar aspectos da capacitação docente do professor de 

graduação na área de Fisioterapia. 

Segundo Minayo (2007), a pesquisa qualitativa verifica uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, cria um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. 

O estudo de caso na pesquisa qualitativa refere-se ao modo específico de coletar, 
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organizar e analisar dados com o propósito de reunir informações compreensivas, 

sistemáticas e em profundidade sobre o caso de interesse. 

Oliveira (2008) considera que a pesquisa envolve um processo de 

reflexão e análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para 

compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo 

sua estruturação. Esse processo implica em pesquisa bibliográfica para 

levantamento do referencial teórico e pesquisa de campo, observações, aplicação 

de questionários e entrevistas. A análise de dados é apresentada de forma 

descritiva. Para tanto, se utiliza da fenomenologia, com ênfase na hermenêutica na 

busca da interpretação dos significados que os envolvidos na pesquisa tem a 

respeito do objeto de investigação. “O conhecimento acontece quando captamos o 

significado dos fenômenos e desvendamos seu verdadeiro sentido [...] conhecer é 

compreender os fenômenos em suas diversas manifestações e contextos” 

(GAMBOA, 2000, p. 95). 

Nessa etapa, há a busca de uma apreensão profunda de significados 

nas falas, nos comportamentos, nos sentimentos, nas expressões, interligados ao 

contexto em que se inserem e delimitados pela abordagem conceitual do 

entrevistador, trazendo à tona, por intermédio do relato oral, uma sistematização 

baseada na qualidade. A função desse sistema é, portanto, apreender o caráter 

multidimensional dos fenômenos em sua manifestação natural, bem como captar 

diferentes significados de experiências vividas (ROSA; ARNOLDI, 2006). 

Segundo Minayo (2007) a pesquisa qualitativa se aprofunda no 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e 

das atitudes dos fenômenos humanos que fazem parte da realidade social do ser 

humano que age e pensa sobre o que faz e interpreta suas ações a partir da 

realidade vivida. Essa realidade vivida no universo dos significados não é visível, 

precisa ser entendida e manifestada pelos próprios pesquisados. 

O sentido que um indivíduo (ou diferentes grupos) atribuem às 

mensagens verbais ou simbólicas implica a atribuição de um significado pessoal e 

objetivado, que se concretiza na prática social e que se manifesta a partir das 

representações sociais, cognitivas, valorativas e emocionais, necessariamente 

contextualizadas (FRANCO, 2003). 

Dotta (2006) explana que nas falas discursadas pelos professores 

durante uma entrevista, podemos encontrar a origem da construção das 
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representações sociais desses docentes. Quando os professores expressam essa 

representação, supõe-se que o fazem como uma verdade. Loureiro (2001) sintetiza 

o conceito de representação social como uma forma de conhecimento que se origina 

na vida cotidiana, tendo como critério de verdade a capacidade de dar conta das 

questões desse cotidiano, ressaltando que, quanto melhor for a resposta aos 

problemas propostos, mais verdadeiro se torna esse tipo de conhecimento.  

A palavra representação é polissêmica e admite diferentes significados 

de acordo com diferentes perspectivas nas ciências humanas. O conceito de 

representação designa uma noção que se encontra no cruzamento de conceitos 

oriundos da psicologia e da sociologia, buscando explicar como os processos sociais 

se reproduzem no nível individual e como a ação individual e grupal intervém na 

transformação dos processos sociais por meio de mecanismos cognitivos e 

socioculturais. A partir dessas representações, que são construídas socialmente, as 

pessoas possivelmente orientam suas ações (PEREIRA, 2000). 

É importante esclarecer que não pretendemos desenvolver um estudo 

minucioso sobre representação social. A intenção neste momento é chamar a 

atenção para a potencialidade desse estudo na busca de explicações sobre a 

origem dos saberes dos professores de Fisioterapia, a repercussão desses saberes 

na capacitação para a docência, e a importância da aplicação do conceito de 

representação nos trabalhos e investigações sobre a capacitação profissional de 

professores. 

 

 

3.3 Sujeitos da Pesquisa 

 

 

Para realizar a investigação, foram realizadas entrevistas com 

professores de Fisioterapia, fisioterapeutas, de uma Instituição de Ensino Superior 

particular do estado de São Paulo. 

O corpo docente conta com 27 professores no curso de Fisioterapia, 

porém nem todos são fisioterapeutas. A prática terapêutica supervisionada por 

esses professores é executada em vários setores de estágio: Fisioterapia em 

Pneumologia; Fisioterapia em Geriatria; Fisioterapia em Ortopedia, Traumatologia e 

Reumatologia; Fisioterapia em Ginecologia e Obstetrícia; Fisioterapia nas Afecções 
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Cardio-Vasculares; Fisioterapia em Pediatria; Fisioterapia em Neurologia – Adulto. 

Esses estágios são realizados na Clínica de Fisioterapia da universidade, nos 

laboratórios da universidade e no Hospital Regional da cidade. 

Neste estudo, foram entrevistados quatro professores, sendo o mais 

experiente fisioterapeuta docente de cada ano da graduação. O critério de inclusão 

dos entrevistados foi através da indicação pelo coordenador do curso, de 

professores “experientes”, que possuíssem mais de 20 anos de docência no ensino 

superior. Foram indicados seis professores com esse critério, e destes, foram 

escolhidos quatro – um de cada ano da graduação, os quais aceitaram participar da 

pesquisa. 

O quesito “experiência” é uma característica muito importante a ser 

considerada nas respostas da entrevista. Os professores com maior tempo de 

atuação na carreira docente do ensino superior poderiam contribuir em qualidade e 

quantidade de informações para a pesquisa.  

 

 

3.4 Local de Realização da Pesquisa  

 

 

A pesquisa foi realizada no curso de Fisioterapia, em uma Instituição 

de Ensino Superior particular do estado de São Paulo,  

O curso de Fisioterapia da instituição em estudo existe desde abril de 

1981, tem duração de oito semestres, em período integral, de regime semestral, 

objetivando promover a graduação de profissionais com formação generalista, apto 

a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação nos diferentes 

níveis de atuação, nos cenários da atuação da Fisioterapia no âmbito do Sistema de 

Saúde Pública vigente no País (S.U.S.). Bem como, desenvolver no profissional a 

competência para atuação em equipe e de forma individual adequado à realidade da 

profissão. 
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3.5 Procedimentos de Coleta e Análise dos Dados 

 

 

3.5.1 Instrumentos de coleta dos dados 

 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas individuais com 

roteiro semi-estruturado (APÊNDICE C) para professores do curso de Fisioterapia, 

procurando obter informações sobre a capacitação desses profissionais, as 

concepções que eles têm sobre a docência, as práticas pedagógicas que utilizam, 

as motivações e desmotivações para o exercício da docência no contexto dessa 

universidade. 

Segundo Laville e Dionne (1999) a entrevista proporciona um encontro 

entre entrevistador e entrevistado, tal abordagem aumenta a taxa de resposta, visto 

que é mais difícil dizer não no momento da entrevista e permite que o entrevistador 

explique e reformule as questões para atender as necessidades do entrevistado. 

Possibilita a mudança na ordem das perguntas e o acréscimo de outras que tragam 

informações significativas. 

As questões, nesse caso, deverão ser formuladas de forma a permitir 

que o sujeito discorra e verbalize seus pensamentos, tendências e reflexões sobre 

os temas apresentados. O questionamento é mais profundo e, também, mais 

subjetivo, levando ambos a um relacionamento recíproco, muitas vezes, de 

confiabilidade. Freqüentemente, elas dizem respeito a uma avaliação de crenças, 

sentimentos, valores, atitudes, razões e motivos acompanhados de fatos e 

comportamentos. Exigem que se componha um roteiro de tópicos selecionados. As 

questões seguem uma formulação flexível, e a seqüência e as minúcias ficam por 

conta do discurso dos sujeitos e da dinâmica que acontece naturalmente (ROSA; 

ARNOLDI, 2006). 

É preciso ainda, garantir ao entrevistado que será guardado sigilo 

quanto às informações e que não haverá identificação do informante na redação 

final do relatório da pesquisa (OLIVEIRA, 2008). 
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3.5.2 Caminho percorrido 

 

 

O primeiro contato com a universidade pesquisada se deu em 

Novembro de 2009, quando foi solicitada previamente a autorização do diretor do 

curso (APÊNDICE A) para a realização da pesquisa. Neste encontro apresentou-se 

o projeto de pesquisa e os documentos necessários para a assinatura do diretor que 

posteriormente foi encaminhado para apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) e da Coordenadoria Central de Pesquisa (CCPq) da Universidade do Oeste 

Paulista. 

O projeto de pesquisa e todos os documentos necessários para o 

cadastramento do mesmo foram entregues nas duas instancias acima citadas em 

17/12/2009.  Cadastrado no CEP e na CCPq sob nº 272/2009OL, o projeto foi 

avaliado e aprovado, na data de 06/04/2010 (ANEXO). 

Após essa aprovação, o primeiro contato pessoal com os sujeitos da 

pesquisa foi realizado somente em agosto de 2010. Na ocasião, foi explicado aos 

professores o objetivo do trabalho, a metodologia utilizada, e também foi deixado o 

projeto de pesquisa aprovado, à disposição para leitura. 

As entrevistas com os quatro professores foram agendadas 

previamente, individualmente, em dias diferentes. No dia da entrevista, cada 

professor foi abordado em seu local de trabalho, em horário combinado. 

Com a permissão dos entrevistados, as entrevistas foram gravadas, e 

em seguida transcritas. Rosa e Arnoldi (2006) concluíram em suas pesquisas, que a 

gravação é um procedimento comum, utilizado com naturalidade, desde que o 

entrevistador se certifique de que o entrevistado se sentirá à vontade, não 

comprometendo suas respostas quando diante de microfones. Quanto aos meios de 

registros, o mais utilizado, hoje em dia, tem sido as gravações. 

Um pré-teste da entrevista foi aplicado, para efeito de compreensão e 

assimilação do sentido das perguntas propostas, além de poder identificar possíveis 

falhas na formulação das questões. O pré-teste foi realizado com um professor 

fisioterapeuta, que não os sujeitos da pesquisa. 

Oliveira (2008) revela a importância de se realizar um pré-teste e/ou 

sondagem para identificação de possíveis falhas quanto à redação das questões. 

Essas falhas podem apontar imprecisão na formulação do questionário, revelando 
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ambigüidade, ou ainda deixar o respondente exausto pela complexidade ou grande 

quantidade de questões. 

No dia da entrevista, inicialmente, o professor entrevistado preenche a 

próprio punho, a primeira parte da entrevista, a respeito de suas características 

gerais (pessoais e profissionais). A seguir, a entrevista semi-estruturada aplicada é 

composta de nove perguntas e tem duração de aproximadamente 30 minutos.  

Todos os professores concordaram em participar e assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B). 

Com relação à natureza da pesquisa, Guareschi e Jovchelovitch 

(1994), afirmam que a coleta exige longas entrevistas semi-estruturadas acopladas a 

levantamentos paralelos sobre o contexto social e sobre os conteúdos históricos que 

informam os indivíduos enquanto sujeitos sociais. A análise, centrada na totalidade 

do discurso, é demorada e conseqüentemente estes estudos têm utilizado pouco 

sujeitos. Trata-se, assim, de designar os sujeitos da pesquisa de “sujeitos genéricos” 

que, se devidamente contextualizados, tem o poder de representar o grupo no 

indivíduo. 

Os dados obtidos das entrevistas foram trabalhados através da análise 

de conteúdo apresentada por Bardin (2008), que consiste na interpretação do 

significado das respostas (escrita ou oral) apresentada pelo pesquisado.  As 

diferentes fases da análise de conteúdo organizam-se em torno de pólos 

cronológicos: a pré-análise; a exploração do material; o tratamento dos resultados, a 

inferência e a interpretação. As respostas colhidas dos entrevistados foram divididas 

por eixos e categorias, e relacionadas com os objetivos propostos na pesquisa. 

Inicialmente, as respostas das entrevistas foram fielmente transcritas, o 

que possibilitou sua interpretação. A partir da interpretação das falas docentes, foi 

possível a construção de eixos e categorias, as quais explicitam o entendimento 

possibilitado a partir da leitura teórica e empírica da pesquisa.  

De acordo com Bardin (1988), o objetivo primeiro da categorização é 

apresentar, por condensação, uma representação simplificada dos dados brutos. 

Esse processo pode se dar de duas maneiras, uma em que o sistema de categorias 

é estabelecido previamente e os elementos são repartidos à medida que vão sendo 

encontrados; a outra maneira ocorre quando o sistema de categorias não existe 

previamente, resulta da classificação analógica e progressiva dos elementos. O 

título de cada categoria é definido no final da operação (DOTTA, 2006).  
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Após a organização por categorias, as informações foram selecionadas 

de acordo com o número de freqüência. A seguir, apresentam-se os dados e a 

análise dos resultados da pesquisa realizada. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

Neste trabalho os dados foram analisados a partir da interpretação de 

entrevistas individuais para professores fisioterapeutas, com o objetivo de obter 

informações sobre a capacitação desses profissionais, as concepções que eles têm 

sobre a docência, as práticas pedagógicas que utilizam, as motivações e as 

desmotivações para o exercício da docência no contexto em estudo.  

De acordo com Rosa e Arnoldi (2006), quanto mais completos e fiéis 

forem os instrumentos de coleta de dados e as suas transcrições, maiores as 

possibilidades de realização de uma análise de alto nível. As leituras e os dados 

teóricos são fundamentais para a interpretação adequada. O processo de análise 

qualitativa está baseado em uma impregnação dos dados pelo pesquisador, o que 

só tem condição de acontecer se ele interage completamente com esses dados, na 

sua integridade e repetidas vezes.  

É, portanto, com base no conteúdo manifesto e explícito que se inicia o 

processo de análise. Franco (2003) ainda acrescenta: 

 

Isso não significa, porém, descartar a possibilidade de se realizar uma 
sólida análise acerca do conteúdo ‘oculto’ das mensagens e de suas 
entrelinhas, o que nos encaminha para além do que pode ser identificado, 
quantificado e classificado para o que pode ser decifrado mediante códigos 
especiais e simbólicos. (FRANCO, 2003, p. 24). 

 

Em suma, a razão da análise de conteúdo é produzir inferências. São 

as inferências que conferem a esse procedimento relevância teórica, uma vez que 

implica, pelo menos, uma comparação, já que a informação puramente descritiva, 

sobre conteúdo, é de pequeno valor. Um dado sobre o conteúdo de uma mensagem 

é sem sentido até que seja relacionado a outros dados (FRANCO, 2003). 

Conforme Quadro 1, os quatro professores que aceitaram participar da 

pesquisa serão denominados “Sujeitos”, para manter o anonimato das informações. 

Foram abordados três professores do sexo masculino e uma do sexo feminino. A 

idade desses professores varia de 47 a 49 anos, no qual atuam na docência do 

ensino superior de 22 a 26 anos. 

Três dos professores são mestres em Fisiologia do Exercício, e apenas 

um deles não possui pós-graduação stricto sensu. Metade dos professores só 
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lecionam no ensino superior, e a outra metade também são docentes de pós-

graduação. Na Fisioterapia, eles ministram de quatro a seis disciplinas, dependendo 

do professor, e todos utilizam aulas teórico-práticas. Além disso, todos fazem 

supervisão de estágio, com exceção do professor que além de docente exerce o 

cargo de diretor do curso. Três dos professores se dedicam somente ao ensino, e 

um professor ainda atua como fisioterapeuta com carga horária de 10 horas 

semanais. 

 

 

QUADRO 1 – Caracterização geral dos participantes 

 Sujeito A Sujeito B Sujeito C Sujeito D 

Sexo Masculino Feminino Masculino Masculino 

Idade 48 anos 48 anos 47 anos 49 anos 

Estado Civil Casado Desquitada Solteiro Divorciado 

Formação 
Acadêmica 

Mestre 
Fisiol. do 
exercício 

Mestre 
Fisiol. do 
exercício 

Mestre 
Fisiol. do 
exercício 

Especialista 
Fisiot. Esportiva 

Tempo de docência 
no ensino superior 

26 anos 25 anos 22 anos 22 anos 

Atividade docente 
em outros níveis de 

ensino? 
Não Não 

Sim 
Pós Graduação 

Sim 
Pós Graduação 

Nº de disciplinas 
ministradas no curso 

4 6 5 6 

Área da Fisioterapia 
que leciona 

Ortopedia e 
Reumato 

Neurologia 
Pneumologia e 

Cardiologia 
Ortopedia 
Esportiva 

Tipo das aulas 
Teórico-
práticas 

Teórico-práticas e 
supervisão de 

estágio 

Teórico-práticas 
e supervisão de 

estágio 

Teórico-práticas 
e supervisão de 

estagio 

Função 
administrativa 

Diretor do curso 
Coordenadora da 
clínica do curso 

Não Não 

Atua como 
Fisioterapeuta? 

Não Não Sim Não 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador. 

 

 

Os resultados obtidos para análise dos dados foram divididos em dois 

eixos principais: Qualificação Profissional, e Prática Pedagógica. Dentro desses dois 

eixos, foram formadas nove categorias, com as informações apresentadas a seguir, 

em conjunto com a sua análise. 
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QUADRO 2 – Eixos e Categorias 

Eixo I – Qualificação Profissional 

Categoria 1 – Percurso profissional docente 

Categoria 2 – Especialização na área da docência 

Categoria 3 – Inclusão de disciplina pedagógica no curso 

Categoria 4 – Conhecimentos para o exercício da docência 

Categoria 5 – Características de um bom professor de Fisioterapia 

Categoria 6 – Estratégias de ensino-aprendizagem antes da docência 

Categoria 7 – Importância da capacitação pedagógica 

Eixo II – Prática Pedagógica 

Categoria 8 – Metodologias de ensino 

Categoria 9 – Motivações e desmotivações no exercício da docência 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador. 

 

 

Eixo I – Qualificação Profissional 

 

Categoria 1 – Percurso profissional docente 

 

A docência no ensino superior exige competências próprias que 

desenvolvidas, trazem a essa atividade uma conotação de profissionalismo e supera 

a situação até então muito encontradiça de se ensinar “por boa vontade”, buscando 

apenas consideração pelo título de “professor de universidade”, ou apenas para 

“complementação salarial”, ou ainda somente para se “fazer alguma coisa no tempo 

que restasse do exercício da outra profissão” (MASETTO, 2003, p. 25). 

 

 

TABELA 1 – Percurso profissional docente do fisioterapeuta 

Percurso profissional docente Freqüência 

Primeira oportunidade de serviço 4 

Total 4 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador. 

 

 

Na categoria Percurso profissional docente (questão 1), os 

professores explicam como se tornaram professores do ensino superior em 
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Fisioterapia. Unanimemente, os quatro professores responderam que a docência foi 

a primeira oportunidade de serviço logo que egressaram da universidade.  

 

[...] o curso estava em implantação ainda, então eles estavam precisando de 
contratação de docentes, e nessa época foi opção da direção do curso dar 
oportunidade para os egressos [...] (Sujeito A). 

 

De acordo com os professores, estes eram convidados a se tornarem 

professores através de um convite logo que saíam da universidade, ou mesmo antes 

de concluir a graduação.  

 

Eu me tornei professor por um convite. Na época, eu estava num estágio no quarto 
ano de faculdade, e um professor me convidou para lecionar. Lecionar nunca tinha 
passado pela minha cabeça! No começo eu achei que ele estava brincando, mas 
quando vi era realmente verdade, falei ‘vamos tentar’. (Sujeito D). 

 

Um entrevistado ainda justifica que naquela época era muito difícil 

alguém se aperfeiçoar para ser professor:  

 

[...] a minha vida foi uma virada de 360º graus do dia para a noite. Ontem eu era 
aluno, e hoje eu já era professor! (Sujeito C). 

 

Conforme explicita Souza (1996), ao mesmo tempo em que a docência 

aparece como uma profissão valorizada, porque é portadora de uma função social, é 

vista, concomitantemente, como uma possibilidade para os que não tiveram acesso 

ao exercício de outras profissões. A função social referida adquire duas conotações; 

para uns é paternalismo; para outros, é compromisso político.  

 

Categoria 2 – Especialização na área da docência 

 

Atrair e reter professores qualificados na área da Fisioterapia continua 

um desafio, pois apenas recentemente os professores universitários vêm se 

tornando conscientes de que a atividade docente, como a pesquisa e a prática de 

qualquer profissão, exige capacitação própria e específica. A desvalorização das 

atividades relacionadas à formação docente, portanto, prejudica a qualidade do 

ensino ministrado (VEIGA; CASTANHO, 2000). 

Os conhecimentos da capacitação exigem também autonomia e 

discernimento por parte dos profissionais, ou seja, não se trata somente de 
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conhecimentos técnicos padronizados cujos modos operatórios são codificados e 

conhecidos de antemão, por exemplo, em forma de rotinas, de procedimento ou 

mesmo de receitas. Ao contrário, os conhecimentos profissionais exigem sempre 

uma parcela de improvisação e de adaptação a situações novas e únicas que 

exigem do profissional reflexão e discernimento para que possa não só compreender 

o problema como também organizar e esclarecer os objetivos almejados e os meios 

a serem usados para atingi-los (TARDIF, 2000). 

O papel do professor como apenas repassador de informações 

atualizadas está no seu limite, uma vez que diariamente estamos sujeitos a ser 

surpreendidos com informações novas de que dispõem nossos alunos, as quais nem 

sempre temos oportunidade de ver nos inúmeros sites existentes na internet. 

(MASETTO, 2003). 

Quando questionados se um futuro professor de Fisioterapia deveria 

fazer especialização específica na área da docência para exercer a profissão 

docente (questão 2), a maioria dos professores entrevistados respondeu 

negativamente.  

 

 

TABELA 2 – Especialização na área da docência 

Especialização na área da docência Freqüência 

Docência X Pesquisa 1 

Especialização em setor da Fisioterapia 1 

Valorização do pesquisador 1 

Importância do aperfeiçoamento docente 1 

Total 4 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador. 

 

 

O Sujeito A não concebe a docência como uma especialização para a 

Fisioterapia. Considera a docência uma área de atuação, assim como a pesquisa, 

porém acha que deveria existir uma capacitação para ser professor, como por 

exemplo, cursos rápidos.  

Masetto (2003) explica que os cursos de pós-graduação se especificam 

por formar pesquisadores docentes para o ensino superior. No entanto, a realidade 

desses cursos trabalham muito bem a formação do pesquisador, o que é necessário 

também, mas a pesquisa se volta para o aprofundamento de conteúdos e 
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descobertas de aspectos inéditos de determinada área do conhecimento ou de 

aspectos tecnológicos novos. Somente isso não oferece condições de formação 

adequada para o docente universitário. Cappelletti (1992, p. 13) relata que é 

imprescindível e absoluta a necessidade do reconhecimento, por parte da Instituição 

de Ensino Superior, da indissociabilidade do ensino-pesquisa-extensão, bem como 

manter-se preocupada com a atualização do docente, propiciando condições para tal 

desenvolvimento, pois “o professor deve ser capaz de gerar conhecimento próprio, 

para poder ensinar ao aluno a qualidade básica da Universidade que é a criação 

científica”. 

O Sujeito B, não considera necessária a especialização específica 

para a docência, e sim em determinado setor dentro da Fisioterapia (por exemplo, 

setor de Neurologia). 

 

[...] conforme vai passando o tempo você vai se identificando mais com determinado 
setor, e você acaba se especializando mesmo, em uma área dentro da docência, 
mas não que a docência seja uma especialização da Fisioterapia. (Sujeito B). 

 

Um dos professores ressalta que na universidade em questão no 

estudo, não seria necessária a especialização em docência para ser professor no 

curso, mas se fosse em escolas públicas como a UNESP, que dão maior valor à 

formação de um pesquisador, talvez exigissem uma especialização em docência. 

Um único entrevistado (Sujeito C), acha necessária a especialização 

em docência para exercer a profissão de professor na Fisioterapia, devido à 

importância do professor aperfeiçoar o seu conhecimento, a forma de abordagem 

dos alunos, o compromisso com os alunos e a postura em sala de aula. 

Como escreve Perrenoud (2000), o professor especialista tem “olhos 

nas costas”. Para este autor, o professor competente deve possuir domínio sobre os 

recursos que mobiliza, os conhecimentos teórico-metodológicos, sobre os savoir-

faire, além de competências mais específicas que envolvem os controles motores, 

os esquemas de percepção, de avaliação, de antecipação e de decisão. Esse rol de 

competências para o exercício do magistério não é algo inato. Ele vai se construindo 

no percurso formativo como um continuum, é um processo que não tem fim. 

Pensamos nessa direção, que os professores precisam encarar a 

docência no ensino superior como uma profissão, que como as demais, possui os 

seus próprios elementos constitutivos e que precisa ser aprendida. Parte-se do 
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pressuposto, pois, que não se nasce professor, mas que se aprende a ser professor 

ao longo de um percurso que envolve a integração das trajetórias pessoal e 

profissional (ISAIA; BOLZAN; GIORDANI, 2007). 

 

Categoria 3 – Inclusão de disciplina pedagógica no curso 

 

Também se questionou sobre a possibilidade da inclusão de uma 

disciplina de conteúdos pedagógicos na grade curricular de Fisioterapia (Questão 3).  

 

 

TABELA 3 – Inclusão de disciplina pedagógica no curso 

Inclusão de disciplina pedagógica no curso Freqüência 

Despertar o interesse no aluno 1 

Interessante 1 

Complementação da formação 1 

Encaminhar os alunos que gostam da docência 1 

Total 4 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador. 

 

 

O Sujeito A defende a idéia de que não deveria existir uma disciplina 

de conteúdos pedagógicos, mas sim, no decorrer do curso, despertar no aluno o 

interesse pela docência: 

 

Como? Incentivando ele a participar dos programas de monitoria, dos projetos de 
extensão e pesquisa... você como professor consegue identificar isso, e aí você vai 
incentivar o aluno, pra ele partir, logo que ele se formar, em busca de um mestrado, 
posteriormente um doutorado, pra ingressar numa carreira docente. (Sujeito A). 

 

Dessa maneira, o professor deixa claro que a graduação tem a função 

de “despertar” o interesse pela docência, porém a capacitação seria feita somente 

na pós-graduação.  

Debates e estudos mostram a necessidade de se instituir na educação 

superior, processos ativos de aprendizagem, que fomentem a autonomia, 

criatividade e criticidade dos educandos. A concretização desse desafio exige tomar 

como foco de reflexão o trabalho docente com a perspectiva de qualificar a formação 

profissional de nível superior (FREITAS; SEIFFERT, 2007). 
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Na área da saúde, evidencia-se um esforço de alguns programas de 

pós-graduação em Enfermagem, Medicina e Odontologia em incluírem na proposta 

curricular disciplinas de Metodologia do Ensino Superior ou Didática (FREITAS; 

SEIFFERT, 2007). 

A formação inicial dos professores deverá, portanto, aprofundar-se em 

todas as atividades nas quais o futuro docente possa ter a oportunidade de avaliar 

diretamente conflitos de caráter cultural, de trocar pontos de vista com seus colegas, 

de enfrentar dilemas morais, de intercambiar contatos e experiências, de 

desenvolver práticas de aprendizagem em ambientes socioculturais diferenciados, 

etc. Afinal, uma das primeiras tarefas do professor é a de se educar nas condições 

em que terá de educar. É a partir do conhecimento das condições em que se efetiva 

a tarefa docente que as mudanças poderão caminhar na direção desejada (TORT, 

2007). 

Os Sujeitos B e D, somente acham interessante a idéia de se incluir 

uma disciplina de conteúdos pedagógicos na Fisioterapia. E o Sujeito B ainda 

adiciona: “Acho que vem a complementar a formação do aluno”. 

Somente o Sujeito C acha que deveria sim, existir essa disciplina, para 

poder encaminhar os alunos que gostam da docência e de pesquisa: “Pelo menos 

seria uma luz pra ele saber o que tem que se fazer”. 

 

Categoria 4 – Conhecimentos para o exercício da docência 

 

TABELA 4 – Conhecimentos para o exercício da docência 

Conhecimentos para o exercício da docência Freqüência
1
 

Prática do dia-a-dia 3 

Antigos professores 2 

Especialização (Lato Sensu) 2 

Estudos individuais 3 

Total 10 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador. 

 

 

                                                 
1
 Refere-se ao número de respostas dadas, e não à freqüência de professores. 
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Quando questionados sobre como adquiriram os conhecimentos para o 

exercício da docência (Questão 4), três professores responderam que foi na 

experiência do dia-a-dia, na prática. 

Os dados levantados permitem identificar que o aprender a ser 

professor para os professores vêm sendo construído no próprio exercício da 

docência. Professores sem formação pedagógica buscam sua profissionalização no 

projeto formativo do curso, na troca de saberes, seja com colegas professores, seja 

com os alunos, mediados pelo espaço de trabalho (PIVETTA; ISAIA, 2008). 

 

Na raça! Às vezes eu costumo parar pra refletir um pouquinho como foram as minhas 
primeiras aulas, e eu vejo como os alunos sofreram, porque eu aprendi muito com 
eles, e eles aprenderam muito comigo [...]. Eu participo de cursos de capacitação 
para melhorar minha qualidade como professor, mas muitas coisas eu aprendi na 
sala de aula e ainda estou aprendendo, então eu aprendi muito a escutar o aluno. 
Geralmente o professor sobe num pedestal, e eu aprendi a descer do pedestal [...]. 
(Sujeito A). 

 

Como numa perspectiva de ensaio e erro, eles atribuem valor às 

aprendizagens que realizam com seus próprios alunos. Os professores universitários 

afirmam que aprendem fazendo, já que na maioria dos casos, não viveram 

processos de formação específica para a docência. Reconhecem a necessidade de 

múltiplos saberes para o exercício da profissão, mas ao mesmo tempo, não 

assumem claramente o discurso da desprofissionalização, decorrente da falta de 

formação inicial para o magistério. Ainda que suas fragilidades digam respeito 

principalmente a saberes e competências do campo pedagógico, continuam a 

reforçar o território do conhecimento específico como o principal esteio de sua 

docência (CUNHA, 2006). 

Os professores entrevistados baseiam suas respostas em grande parte 

nos saberes experienciais. Primeiramente talvez pelo motivo de não terem 

desenvolvido suficientemente os saberes da formação profissional docente, ou seja, 

das ciências da educação e da ideologia pedagógica; segundo, por se tratar de 

professores experientes, todos com mais de 20 anos de carreira docente, valorizam 

então, os saberes experienciais. 

 

Na prática. Apesar de que dois anos depois que eu iniciei a docência, em 1987, eu fiz 
uma especialização em Aprendizado do Ensino Superior. E no mestrado também, eu 
tive aula com uma pedagoga que foi bastante importante, na minha análise como 
docente. Aprendi a analisar o tipo de aula que eu dava, a forma que eu aplicava as 
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provas. Resumindo, foi com o tempo que eu fui aprendendo, na prática, e com 
estudos, a gente vai tentando melhorar. (Sujeito B). 

 

O Sujeito B, também destacou a importância da influência de bons 

professores durante a sua graduação:  

 

Além disso, você acaba pegando o molde dos seus professores, daqueles que você 
mais gosta, que você se identifica, e com o passar do tempo você vai adquirindo o 
seu jeito particular.  (Sujeito B). 

 

O ensino, especialmente o ensino de graduação é entendido como 

decorrência das demais atividades, assumindo uma forma naturalizada de exercício. 

A naturalização da docência refere-se à manutenção dos processos de reprodução 

cultural como base da docência, ou seja, o professor ensina a partir da sua 

experiência como aluno, inspirado em seus antigos professores (CUNHA, 2006). 

E isto ainda pode se tornar problemático, pois os professores sem 

formação pedagógica, muitas vezes, repetem as práticas de professores que 

atuaram em sua formação inicial, os quais, por sua vez, agiam segundo o modelo 

tradicional de ensino, no qual a ênfase encontrava-se na transmissão de conteúdos 

por parte do professor que era o proprietário do conhecimento (AUSTRIA; BOLZAN, 

2009). 

O Sujeito D iniciou o mestrado, e cumpriu todos os créditos, porém 

não o finalizou por motivos pessoais, que não foram citados na entrevista. Cita que a 

gente sempre se espelha em alguém, e que ele se espelhou nos seus professores 

antigos também. 

O que se questiona, conforme Anastasiou (2003) é como se dá o 

caminhar no sentido da apropriação desses elementos (os saberes da docência), 

por parte do professor formado em um curso de bacharelado, já que a sua 

convivência como aluno, essencial para a formação de sua identidade profissional, 

se deu, em grande parte, com profissionais de distinto reconhecimento na área em 

que atuam, mas sem formação específica para a docência, levando-o a formar a sua 

identidade primeiramente como um profissional e não como um professor. 

 

A minha experiência foi no dia a dia, estudos, cursos, especializações, aulas de 
metodologia que a gente tem nas aulas de pós-graduação [...] eu não tinha 
experiência nenhuma, o meu aprendizado foi depois de eu ter entrado na docência. 
Eu acho que depende muito da pessoa se dedicar. (Sujeito D).  
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O Sujeito C enfoca seus conhecimentos nos estudos: “Foram os 

estudos, estudos, estudos... foi por mim mesmo, não tive outra opção”. Ele também 

relata que quanto mais a turma “vem apimentada”, melhor é o professor, porque o 

faz estudar, e estimula ao máximo ele a procurar por outros caminhos de 

conhecimento.  

Segundo Tardif (2002), quando se questiona os professores sobre seu 

saber, eles se referem a conhecimentos e a um saber-fazer pessoais, falam dos 

saberes curriculares, dos programas e dos livros didáticos, apóiam-se em 

conhecimentos disciplinares relativos às matérias ensinadas, fiam-se em sua própria 

experiência e apontam certos elementos de sua formação profissional. Em suma, o 

saber dos professores é plural, compósito, heterogêneo, porque envolve, no próprio 

exercício do trabalho, conhecimentos e um saber-fazer bastante diversos, 

provenientes de fontes variadas e, provavelmente, de natureza diferente. 

 

Categoria 5 – Características de um bom professor de Fisioterapia 

 

A Questão 5 indaga quais são as características de um bom professor 

de Fisioterapia, na opinião de cada entrevistado. 

 

 

TABELA 5 – Características de um bom professor de Fisioterapia 

Características de um bom professor Freqüência
2
 

Gostar do que faz 1 

Ser flexível à mudanças 1 

Trabalhar a interdisciplinaridade 1 

Constante atualização 1 

Visão generalista 1 

Ter conhecimento do assunto 2 

Atenção ao perfil dos alunos 1 

Postura 1 

Bom relacionamento 1 

Saber transmitir conhecimentos 1 

Total 11 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador. 

 

                                                 
2
 Refere-se ao número de respostas dadas, e não à freqüência de professores. 
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Um bom professor de Fisioterapia, segundo o Sujeito A, de um modo 

geral, é aquele que gosta daquilo que faz, e não fica reclamando da profissão:  

 

Então, primeiramente, ele tem que ter certa aptidão pra gostar desse processo de 
ensinar, e não pode só transmitir conhecimento, mas que realmente esse 
conhecimento seja absorvido, seja compreendido, por aquela pessoa que você está 
transmitindo, para que aquele futuro profissional possa aplicar. (Sujeito A). 

 

O Sujeito A ainda cita outras três características de um bom professor 

de Fisioterapia: a importância de estar sempre flexível à mudanças, saber trabalhar 

na interdisciplinaridade, e a constante atualização do profissional – “[...] gostar de 

estar sempre se atualizando, porque tem uns professores que dão 10 anos, a 

mesma aula do primeiro dia... nós estamos no século XXI!”. 

A formação dos docentes está muito próxima das necessidades 

administrativas dos sistemas e deve avançar mais na direção de formar pessoas 

dispostas a enfrentar as incertezas da mudança, capazes de suportar o contato com 

a realidade; pessoas receptivas a um ambiente educacional que é o resultado e o 

espelho de uma sociedade contraditória e heterogênea, dispostas a aceitar o conflito 

como elemento indispensável para crescer coletivamente (TORT, 2007). 

 

[...] ele tem que ter capacidade de se relacionar, é empatia né, quer dizer, ele não 
pode ser uma pessoa fechada, ele tem que estar aberto a mudanças, porque eu vejo 
que o processo de ensino aprendizagem é muito dinâmico, então a pessoa que vai 
ser um futuro professor tem que estar sujeito a isso, ele não pode se queixar, tem 
que ser flexível. (Sujeito A). 

 

Ele tem que gostar de relacionamento, porque hoje, se preza muito 
interdisciplinaridade, então ele tem que saber posicionar o que ele representa, ele e a 
sua disciplina, o que ele representa dentro do curso,e saber se relacionar com seus 
pares, dentro da disciplina e fora da disciplina. (Sujeito A). 

 

Três características de um bom professor de Fisioterapia são citadas 

pelo Sujeito B. Primeiro, a visão generalista do professor fisioterapeuta: 

“independente da disciplina que você ministra, eu acho importante a visão 

generalista, porque não tem como não fazer ligações [...]”. Outro ponto fundamental 

citado pelo professor é ter um bom conhecimento do assunto que você está 

ensinando pro aluno: “Um conhecimento aprofundado, de preferência ter uma visão 

prática também, de como funciona [...]”. Por último, enfoca a importância de o 

professor estar atento ao perfil dos alunos que ele tem:  
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[...] você tem alunos diferentes na sala de aula. Alunos que tem uma facilidade maior, 
outros que tem dificuldades. Não é entrar e jogar a matéria. É realmente se 
preocupar com que esteja tendo um aproveitamento dos alunos, procurar uma forma 
didática, uma forma fácil de compreensão. (Sujeito B). 

  

O Sujeito C explica quais características que considera imprescindível:  

 

A partir do momento que você tem conhecimento e postura, tudo melhora: o 
relacionamento com os alunos, com a parte administrativa, e a segurança do 
professor na sala de aula. (Sujeito C). 

 

O Sujeito D enfoca a habilidade de conseguir transmitir para os 

alunos, o que é a profissão fisioterapeuta: “No meu caso, tenho que passar as 

técnicas, as metodologias de avaliação, qual a importância do fisioterapeuta 

esportivo, a atuação dele na área [...]”. 

Os fóruns nacionais e internacionais de educação médica têm proposto 

alternativas de ensino, cujas características podem tornar o profissional médico em 

“bom professor”. Esses profissionais deveriam manter o foco na saúde e não na 

doença; o processo ensino-aprendizagem com ênfase no aluno e em seu papel ativo 

na própria formação; a prática no sistema de saúde em graus de complexidade 

diferentes; a capacitação docente com ênfase tanto na competência técnico-

científica quanto na didático-pedagógica; o acompanhamento da dinâmica do 

mercado de trabalho médico orientado pela reflexão e discussão crítica dos 

aspectos econômicos e humanísticos da prestação de serviços de saúde e de suas 

implicações éticas (LAMPERT, 2002). A Fisioterapia, apesar de ser uma profissão 

de especialidade não-médica, atua entre as profissões da área da saúde, e também 

poderia seguir as propostas semelhantemente. 

Santos (2001) coloca que a prática correta do professor de ensino 

superior deve estar assentada sobre três pontos principais – o conteúdo da área na 

qual é um especialista, sua visão de educação, de homem e de mundo, e as 

habilidades e conhecimentos que lhe permitem uma efetiva ação pedagógica em 

sala de aula -, existindo uma total interação e influência recíproca entre esses 

diferentes pólos. 

O conhecimento da matéria ensinada e o conhecimento pedagógico 

(que se refere a um só tempo ao conhecimento dos alunos, à organização das 

atividades e ensino e aprendizagem e à gestão da classe) são certamente 
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conhecimentos importantes, mas estão longe de abranger todos os saberes dos 

professores no trabalho (TARDIF, 2000). 

Em estudo realizado por Cunha (1994), as características dos 

melhores professores são: tornam as aulas atraentes, estimulam a participação dos 

alunos, sabem se expressar de forma que todos entendam, induzem à crítica, à 

curiosidade e à pesquisa, procuram formas inovadoras de desenvolver a aula, fazem 

o aluno participar do ensino. Parece conseqüência natural, para o professor que tem 

boa relação com os alunos, preocupar-se com os métodos de aprendizagem e 

procurar formas dialógicas de interação. 

 

Categoria 6 – Estratégias de ensino-aprendizagem antes da docência 

 

A questão 7 pergunta se houve alguma capacitação pedagógica antes 

de iniciar a carreira docente. 

 

 

TABELA 6 – Estratégias de ensino-aprendizagem antes da docência 

Estratégias de ensino-aprendizagem antes da docência Freqüência 

Não, na área específica da Fisioterapia 1 

Não, aprimorou nos estudos individuais 1 

Não, característica de professores antigos 1 

Não, depois de iniciado a docência 1 

Total 4 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador. 

 

 

Todos os professores responderam que não, cada um mantendo sua 

explicação particular.  

O Sujeito A lembra que começou a dar aulas com 22 anos, e seus 

alunos eram os “bichos”, ou seja, uma turma de alunos aproximadamente um ano 

mais novos que ele. Depois este professor procurou fazer uma capacitação, mas fez 

na área específica da Fisioterapia em que ele estava lecionando:  

 

Minha área de atuação é ortopedia, traumatologia, eletro, então eu me preocupo 
muito com a capacitação específica, ao fato de que a gente também deveria se 
preocupar em fazer uma capacitação de metodologia de ensino, técnicas de ensino 
aprendizagem, práticas avaliativas. (Sujeito A). 
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Também complementa, que o mestrado ajudou muito no seu preparo 

como docente, e entende que o mestrado tem como objetivo iniciar o profissional na 

carreira docente. Porém, tem a opinião de que o mestrado em qualquer área da 

Fisioterapia não prepara para a docência realmente:  

 

Você tem a disciplina de metodologia, mas ele não te prepara adequadamente para a 
docência, às vezes é mais pra você atuar como pesquisador [...] então, essa 
capacitação pedagógica, você vai ter que procurar por você mesmo. (Sujeito A). 

 

Esse professor lamenta que a iniciativa de procurar uma capacitação 

para a docência antes, ou depois de iniciar na carreira, tenha que partir da sua 

vontade e interesse, pois ela não existe na graduação de Fisioterapia, nem na pós 

graduação Lato sensu em Fisioterapia, e nem na pós graduação Strictu sensu em 

Fisioterapia. 

Nessa lógica, o professor vem fazendo a sua formação de pós-

graduação, construindo uma competência técnico-científica, reconhecida e 

legitimada pelos seus pares e alunos; às vezes, no âmbito institucional, acredita-se 

estar contemplada a formação pedagógica pelo fato de, no curso de pós-graduação, 

haver uma disciplina da área pedagógica (FERNANDES, 2001). 

Masetto (2003) também concorda que os cursos de pós graduação se 

especificam por formar pesquisadores docentes para o ensino superior. No entanto, 

a realidade desses cursos trabalham muito bem a formação do pesquisador, o que é 

necessário também, mas a pesquisa se volta para o aprofundamento de conteúdos 

e descobertas de aspectos inéditos de determinada área do conhecimento ou de 

aspectos tecnológicos novos. Somente isso não oferece condições de formação 

adequada para o docente universitário.  

O Sujeito B confessa que só aprendeu a lecionar com o passar do 

tempo, pois ela nem imaginava que iria atuar como docente. Apesar de não ter 

buscado estratégias de ensino-aprendizagem antes de iniciar a carreira docente, a 

professora se mostra consciente e atuante na formação continuada:  

 

Era uma coisa que eu gostava mas não tinha maturidade. Eu acho que a coisa deu 
certo porque eu sempre fui bastante responsável. Eu sempre estudei muito, sempre 
pesquisei muito e sempre tive a preocupação em qualidade. (Sujeito B). 

 

Minhas aulas são modificadas anualmente, e adoro estar pesquisando o que tem de 
novo, o que eu preciso modificar, o que está um pouco antiquado, e eu acho que eu 
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estou conseguindo acompanhar a mudança dos tempos [...] a docência obriga você 
estar sempre se atualizando. Às vezes no mesmo ano você vê coisas novas e 
modifica sua forma de dar aula. Eu sou muito aberta a isso. Eu gosto disso. (Sujeito 
B). 

 

Muitos depoimentos do estudo de Cunha (2006), revelam a idéia de 

que os professores sentem necessidade de afirmar a sua constante preocupação 

com a atualização, e vão experimentando uma pedagogia da prática que constroem 

o cotidiano. O reconhecimento das aprendizagens coletivas, entretanto, não 

minimiza um sentimento de solidão. Um professor de jornalismo da pesquisa de 

Cunha (2006) diz que a docência é uma jornada solitária, pois cada um tem de se 

haver com seus estudos, incluindo o aprender a ensinar. 

O Sujeito C também não buscou estratégias de ensino-aprendizagem 

antes da carreira docente: “Foi na raça. Eu acho que a grande maioria dos 

professores mais antigos são todos na raça.” O professor explica que teve um 

problema de saúde logo que saiu da faculdade, e não pôde assumir nenhum 

comprometimento com os estudos. Depois que se recuperou, já iniciou na docência.  

Com o Sujeito D não foi diferente. Também não buscou estratégias de 

ensino-aprendizagem, mas relata que, depois de ter iniciado a carreira docente, fez 

cursos e freqüentou palestras de metodologia do ensino oferecidas pela 

universidade. 

O individualismo presente na docência universitária é apontada por 

Bireau (1995) como um dos obstáculos à formação docente. A autora assinala que 

os docentes do ensino superior são dominados pela “síndrome de ensinar à minha 

maneira”, um dos fatores que os leva a adotar estilos pedagógicos que têm tanto de 

pessoal como de empírico. Para Zabalza (2004), os professores universitários agem 

como se cada um fosse uma espécie de “célula fechada e autônoma”. A distribuição 

das disciplinas entre os professores leva em conta as pretensões e as preferências 

de cada docente, e não se aprofunda a discussão dos conteúdos e/ou métodos 

pedagógicos. 

 

Categoria 7 – Importância da capacitação pedagógica 

 

A busca pelo processo formativo pedagógico torna-se importante, pois, 

segundo Isaia, Bolzan e Giordani (2007), os professores responsáveis pela 
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formação de futuros profissionais não estão preparados para a atuação docente no 

ensino superior, devido à falta de uma atividade ou disciplina curricular que prepare 

para este exercício. Soma-se a isso o fato de que estes aspectos também não têm 

sido valorizados neste nível de ensino, pois os critérios de progressão na carreira 

docente são baseados na titulação e na produção científica, o que não garante um 

ensino de qualidade. 

 

 

TABELA 7 – Importância da capacitação pedagógica 

Importância da capacitação pedagógica Freqüência
3
 

Sair do ensino tradicional 1 

Somar conhecimento 1 

Início da carreira 2 

Visão diferente 1 

Menos sofrimento 1 

Total 6 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador. 

 

 

Em relação à importância da capacitação pedagógica (questão 8), 

todos os professores responderam positivamente, principalmente se houvesse essa 

capacitação no início da carreira docente. 

O Sujeito A acha muito importante, e aconselha que todos os 

professores deveriam buscar esse conhecimento pedagógico, pois ele comenta: “eu 

acho que todos têm condições de impor práticas de avaliação e metodologia muito 

mais... do que  ficar naquela aula expositiva e prova site e explique, site e explique”. 

O Sujeito B justifica: “Eu acho que ela vem a somar o conhecimento”. 

A professora cita que é fundamental somar o seu conhecimento prático, melhorando 

suas técnicas, procurando qual a melhor forma de transmitir o conteúdo. 

Os Sujeitos C e D, enfatizam a importância da capacitação 

pedagógica no início da carreira docente: 

 
Aaah, inicialmente muito, porque no início eu me espelhava nos meus professores, 
então o professor que eu tinha afinidade, e que eu achava a melhor aula, eu tentava 
copiar. Era desse jeito. E sem preparo algum né, e deu certo. Mas se eu tivesse a 
segurança de ter tido um curso de como eu colocaria os assuntos, seria muito melhor 
sem sombra de dúvidas. (Sujeito C). 
 

                                                 
3
 Refere-se ao número de respostas dadas, e não à freqüência de professores. 
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Acho que a pessoa iniciar com uma orientação metodológica, pedagógica, dá uma 
visão diferente. Talvez, se no meu início eu tivesse me preparado, talvez seria 
diferente, não sei. Talvez no jeito de passar, lecionar, eu sofreria menos, eu mudaria 
bastante. (Sujeito D). 

 

Podemos evidenciar a partir da fala do Sujeito D, a conscientização, 

que a visão de um docente com capacitação é diferente, mas só considera a 

mudança se tivesse ocorrido no início da carreira. Em seguida, o mesmo sujeito 

ainda faz uma colocação, dizendo que apesar de tudo, a capacitação pedagógica 

não é o mais importante, e sim a prática no dia a dia. Exemplifica: 

 

Por exemplo, hoje eu vejo muitos doutores que não têm experiência em sala de aula. 
Se tiverem que dar aula numa sala de 50 a 100 alunos, vão ter dificuldade como 
qualquer um, mesmo tendo passado por cursos. Eu acho que é importante a pessoa 
passar por um curso pedagógico, um mestrado, etc., mas não é o mais importante 
não. Eu acho que a prática é o dia a dia. (Sujeito D). 

 

Ainda nos dias de hoje, muitos docentes universitários não receberam 

formação inicial ou continuada para o exercício desta atividade, prevalecendo a 

cultura de que basta o conhecimento e domínio de determinado campo do saber 

para tornar-se professor (FREITAS; SEIFFERT, 2007). 

Muitos professores levam em conta a própria formação e suas 

experiências profissionais e docentes, concluindo que tudo está muito bem: vêem-se 

como profissionais bem-sucedidos e professores que ensinam bem suas matérias. 

Então não vêem a necessidade de debater novas exigências ou possíveis 

modificações na sua atuação docente. (MASETTO, 2003). 

Ao relatar uma pesquisa que realizou em diferentes universidades 

brasileiras com o intuito de detectar ações não convencionais e bem-sucedidas entre 

professores e alunos, Veiga (2000 apud KULCZYCKI; PINTO, 2002, p. 8) conclui: "o 

fato de os professores universitários não terem uma formação pedagógica não 

chegou a anular seus esforços no sentido de realizar um trabalho competente. Se, 

por um lado, não anulou, por outro impediu que explorassem com maior 

profundidade as possibilidades do ensino com qualidade, respaldados em uma 

fundamentação pedagógica”. 

Subentende-se que os professores pesquisados não consideram a 

hipótese da capacitação pedagógica no momento atual da carreira docente; 

somente lamentam não terem tido essa capacitação no início da carreira. A 

aceitação para uma capacitação complementar aos conhecimentos que eles já 
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possuem, é maior em relação aos cursos rápidos de metodologias do ensino. Isso 

para que possam também realizar especializações na área da Fisioterapia. 

Os constantes e importantes debates e estudos sobre a docência para 

o ensino superior, particularmente sua formação, sejam no âmbito nacional ou 

internacional, têm em comum a premissa de que não basta ter o domínio de 

conteúdo específico para saber ensiná-lo. Ser professor demanda ir muito além das 

características historicamente consolidadas por um ensino tecnicista e pela 

exclusiva transmissão de conhecimentos. É necessário que o professor tenha 

formação científica, pedagógica, prática, técnica e política, desenvolvendo assim, as 

competências profissionais de um educador (IMBERNON, 2004). 

 

Eixo II – Prática Pedagógica 

 

Categoria 8 – Metodologias de ensino 

 

No ensino superior, tanto os conteúdos pedagógicos como os 

conteúdos específicos, são fragmentados, submetidos ao sistema de créditos, sem 

integração, num sistema que legitima a cumulatividade do conhecimento. O modelo 

de ensino ao qual o professor se submete, com poucas exceções, é o da 

transmissão-recepção-reprodução via exposição, exercícios e provas. A 

verticalidade das relações é mantida e a afetividade é desconsiderada (MIZUKAMI, 

1992). 

Ainda a autora lamenta que muitos professores encontrem dificuldades 

estruturais para o uso de uma metodologia mais criativa. Mas mesmo assim, há 

incentivo dos professores para que os alunos possam ir adiante, de acordo com 

seus interesses. 

As estratégias para a aprendizagem constituem-se numa arte de 

decidir sobre um conjunto de disposições, que favoreçam o alcance dos objetivos 

educacionais pelo aprendiz, desde a organização do espaço sala de aula até a 

preparação do material a ser usado, por exemplo, recursos audiovisuais, vistas 

técnicas, internet, dinâmicas em grupo, aulas expositivas, aulas práticas, uso do 

quadro-negro, ensino por projetos, leitura, pesquisas, estudos de caso, etc. 

(MASETTO, 2003). 
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TABELA 8 – Metodologia de ensino utilizada 

Metodologia de ensino Freqüência
4
 

Caso clínico/Discussão de casos 2 

Estudo dirigido 2 

Seminários 2 

Situações-problema 1 

Aulas teóricas com exemplos práticos 1 

Aulas teóricas e/ou aulas práticas 2 

Projeção multimídia 1 

Apresentação de artigos científicos 1 

Total 12 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador. 

 

 

Quando questionados sobre as metodologias de ensino que utilizam 

em suas aulas (questão 6), os professores deram respostas diversificadas. A 

diversidade de situações dificulta a generalização, mas enriquece os relatos. 

O Sujeito A comenta que depende muito do assunto que será 

abordado na aula. Mas normalmente ele começa a aula com um caso de um 

paciente, para depois falar da patologia. Ou seja, se preocupa com que o aluno 

identifique em qual situação ele vai aplicar o aprendido. Ele também adiciona, que a 

metodologia depende muito do termo em que o aluno está:  

 

[...] se você vai dar uma matéria pra um aluno do último termo, por exemplo, você 
tem condições de trabalhar de várias formas. Com caso clínico, com estudo dirigido, 
com seminários, ele está mais maduro pra isso. Um aluno do 1º termo eu acho que 
não dá. Então eu acho que depende muito da disciplina, ou do assunto que você vai 
trabalhar, ou até do termo que ele ta engajado. (Sujeito A). 

 

Pode-se confirmar nas explicações de Masetto (2003), que cada grupo 

de alunos ou cada turma são diferentes uns dos outros. Para o mesmo objetivo, 

determinada técnica pode ajudar um grupo e não servir para outro pelas mais 

diferentes razões, por exemplo, devido ao turno em que acontece a aula, à 

composição do grupo, à energia pessoal do próprio professor, ao estado físico ou 

motivacional do aluno, ao clima estabelecido na classe, a incidentes críticos 

acontecidos com determinado grupo, a fatos supervenientes, e assim por diante. 

                                                 
4
 Refere-se ao número de respostas dadas, e não à freqüência de professores. 
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Isso alerta os professores para a necessidade do conhecimento e a dominação de 

várias técnicas que possam ser utilizadas tendo em vista o mesmo objetivo.  

O professor (Sujeito A) ainda resgata a importância de se trabalhar 

interdisciplinarmente: 

 
Hoje, pra você trabalhar interdisciplinarmente, uma das formas, é lidar com situações-
problema, porque daí, você consegue fazer o aluno raciocinar de forma mais ampla, 
resgatando o conhecimento da anatomia, da histologia, da biologia, pra ele construir 
o seu conhecimento, planejar o tratamento [...]. (Sujeito A). 

 

Durante a entrevista, o Sujeito B fez questão de mencionar várias 

vezes que já atua na profissão docente há 25 anos, e por isso tem muita experiência 

prática, já passou por vários setores da Fisioterapia, e se considera uma pessoa 

diferenciada, motivo pelo qual sempre tem bom retorno dos alunos. Cita que entre 

as metodologias de ensino, costuma dar aulas teóricas com exemplos práticos:  

 

[...] eu tenho uma vasta experiência prática, de casos clínicos, de atendimento ao 
paciente, as repercussões, as dificuldades, as facilidades, a importância, quais são 
os pontos que o fisioterapeuta tem que ter mais atenção, a visão global com o 
paciente, então eu uso muito isso nas minhas aulas teóricas, essa visão prática de 
anos de experiência. (Sujeito B). 
 

Ainda o Sujeito B explica que quando está ensinando sobre uma 

determinada patologia, sempre faz referência a exemplos reais e práticos. 

Complementa que nunca assistiu a uma aula de algum professor que não tenha 

experiência prática da Fisioterapia, mas acha fundamental ter: “[...] porque senão eu 

acho que fica muito robótico, muito baseado no livro”. Segundo a professora, para 

tratar as necessidades e dificuldades de um paciente, o fisioterapeuta precisa ter 

uma visão muito ampla, não é possível ficar baseada somente em livros, pois eles 

direcionam o tratamento para cada patologia como se fosse “receita de bolo”.  

O Sujeito C argumenta que realiza aulas teóricas, práticas, estudo 

dirigido e anualmente tenta diversificar o modo de ministrar as aulas: “[...] tento 

diversificar ao máximo a forma que eu darei essa aula, tentando chamar a atenção 

do aluno.” 

Já o Sujeito D diz que ministra aulas teóricas e depois faz a prática 

demonstrativa, ou só a prática, dependendo do assunto da aula.  

 

Para as aulas teóricas, eu utilizo projeção multimídia. Eu não gosto de projetar muito 
texto. Eu prefiro ficar falando, desenhar, projetar muita imagem. Fotos de pacientes, 
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desenhos, partes de anatomia. Se eu coloco texto é mais tópico. Ás vezes faço 
seminários, discussão de casos, apresentação de artigos científicos. (Sujeito D). 

 

Nos relatos desses Sujeitos, pôde-se perceber que a prática repete a 

prática. Parece evidente que o professor em geral, não faz uma análise reflexiva de 

sua própria prática, não estabelece relações entre o seu fazer e um pressuposto 

teórico que está por trás de seu discurso. Aplicam as metodologias que acham “dar 

certo” (grifo nosso). 

Aqueles professores que conseguem ultrapassar este nível é porque 

viveram situações que lhes possibilitaram a análise de sua própria experiência. Mas 

nem todos fazem o mesmo caminho. E algumas vezes é longo o processo para a 

tomada de consciência. Quando isso for realidade, certamente os professores 

aprenderão mais da prática pedagógica. Só que a incluirão na prática social na qual 

estão inseridos (MIZUKAMI, 1992). 

 
Categoria 9 – Motivações e desmotivações no exercício da docência 

 

Nesta questão, os professores falam sobre suas motivações e 

desmotivações no exercício da docência (questão 9). No geral, existem mais 

motivações do que desmotivações. 

 

 

TABELA 9 – Motivações e desmotivações no exercício da docência 

Motivações  Freqüência
5
 

Superar as expectativas dos alunos 1 

Aprecia suas aulas 1 

Gosta do contato com os alunos 1 

Nível cultural dos alunos 1 

Interesse pela atualização 1 

Total 5 
 

Desmotivações  Freqüência 

Nível de conhecimento geral dos alunos 2 

Troca de setores dos estágios 1 

Não tem  2 

Total 5 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador. 

                                                 
5
 Refere-se ao número de respostas dadas, e não à freqüência de professores. 
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O Sujeito A relata que é motivado pelo fato de ter que superar a 

expectativa daquele aluno que está entrando na universidade a cada ano. Isso o 

incentiva a se aprimorar e não ficar com o mesmo conhecimento do início da 

carreira. Assim como a motivação, a desmotivação também é causada pelos alunos:  

 

[...] mas o que mais me desmotiva mesmo hoje, é o nível do aluno que está 
chegando no ensino superior; o nível de conhecimento específico mesmo, no sentido 
de formação como pessoa e informação, está muito baixo. Só pra você ter uma idéia, 
hoje, se fôssemos dar a técnica de 10 anos atrás aqui, em nível de exigência, não 
passava 50% dos alunos. (Sujeito A). 

 

As emoções são parte indissociável da docência. Aborrecimento 

alegria, ansiedade, afeto, preocupação, tristeza, frustração são alguns dos 

sentimentos que o professor vive no dia-a-dia com maior ou menor intensidade e 

amplitude. Não são apenas as conseqüências da sociedade multicultural e da 

informação que provocam as tensões emocionais nos professores. A violência da 

sociedade, a marginalização de determinados coletivos de pessoas, as 

desigualdades sociais e a falta de recursos familiares e pessoais também 

contribuem para que as relações dentro da escola sejam potencialmente mais 

conflituosas (MARCHESI, 2008). 

O mesmo professor se queixa que o comprometimento hoje do aluno é 

totalmente diferente. Ele cita que o aluno já entra na sala de aula perguntando se a 

aula vai ser longa ou demorada. Ele observa nos alunos, a falta de perspectiva; eles 

não estão preocupados se vão bem ou mal para o mercado de trabalho. Também 

nota que o mais agravante é que os pais estão condizendo com isso.  

 

[...] Então a gente sempre ouve falar que nós pais, precisamos ter um planeta melhor 
para os nossos filhos; mas será que a gente não precisa deixar nossos filhos 
melhores para o planeta também? Às vezes o pai se preocupa em mandar o filho pra 
faculdade pra se livrar dele dentro de casa. Ele transfere o problema. E a escola 
ainda tem a função de formar um profissional cidadão. (Sujeito A). 

 

O Sujeito B diz só ter motivações: “São 25 anos de docência, eu sou 

muito feliz, me apaixono cada vez mais, e cada vez mais gosto das minhas aulas! 

(risos). Narcisismo né?” Confidencia que aprendeu a buscar a melhora profissional 

independente do reconhecimento, porque ele vem com o passar dos anos.  

Apesar das tensões da profissão docente e do desgaste emocional que 

ela implica, há muitos professores que mantêm o bom ânimo e a dedicação 
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contínua. Talvez seja a intuição de que ensinar os outros é uma tarefa que vale a 

pena, que se conecta ao mais nobre do ser humano e que nos situa, situa os 

professores, no lugar adequado para promover o bem-estar das novas gerações. De 

algum modo, essa intuição revela o caráter moral da profissão docente e a 

necessidade de descobrir seu valor e seu sentido para exercê-la com rigor e vivê-la 

com satisfação (MARCHESI, 2008). 

O Sujeito C também se sente motivado pelo gosto de ensinar: “O que 

me motiva é que eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. Adoro, adoro ficar no 

meio do pessoal, adoro ensinar, gosto mesmo de bastante contato”. Ele também 

explica o que observa em universidades particulares: o nível cultural dos alunos está 

cada vez mais baixo, e apesar disso, essa situação o motiva, porque ele se sente na 

obrigação de ajudá-los a sair da universidade de outra forma. 

A necessidade da constante atualização de conhecimentos é a 

principal motivação do Sujeito D no exercício da docência: “Motivação é que a gente 

tem sempre que se atualizar, é uma coisa que eu gosto”.  

A desmotivação citada é que, a cada dois meses, cada grupo de 

alunos do estágio precisa mudar de setor da Fisioterapia (ortopedia, pneumologia, 

pediatria, etc.), como em um rodízio. Então, a cada dois meses volta tudo a estaca 

zero, os professores precisam repetir tudo de novo, e isso acaba cansando com o 

passar do tempo. Outra desmotivação citada também é em relação ao baixo nível 

cultural dos alunos:  

 

Essa universidade não seleciona bem seus alunos, quem presta o vestibular acaba 
entrando. Tem aluno analfabeto que chega ao ensino superior, e não consegue 
entender nem o que ele lê. Isso pode prejudicar o andamento de uma aula, tem que 
parar, a gente explica, explica, e não entende. (Sujeito D). 

 

Por isso, os estudos sobre a evolução das profissões, em geral, e da 

profissão docente, em particular, insistem no fato de que esta não é adquirida de um 

dia para o outro, e sim progressivamente, mediante uma formação que deve 

integrar-se ao itinerário biográfico da pessoa e mediante uma evolução da 

profissionalização, entendida em sentido amplo: “Deveria ser uma questão prioritária 

na formação docente compreender a vida emocional dos professores, seus 

sentimentos em relação ao seu trabalho, levar em conta sua vida emocional e os 
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contextos em que se desenvolve de forma que a cultivem positivamente, evitando 

destruí-la.” (HARGREAVES apud TORT, 2007, p. 42). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como mencionado na Introdução deste trabalho, diante das 

experiências enquanto aluna do Curso de Fisioterapia, com a presente pesquisa 

tenho por objetivo demonstrar a preocupação com a qualidade do ensino e o 

despreparo pedagógico do fisioterapeuta docente, pois na grande maioria das 

vezes, nem todos trazem em sua formação o necessário conhecimento teórico-

prático sobre o processo ensino-aprendizagem. Quando um fisioterapeuta é 

convidado a ingressar na carreira docente, pode não considerar o novo ofício como 

uma nova carreira, que também necessita de fundamentos, técnicas e compreensão 

das implicações de sua atuação. Alguns professores do ensino superior tendem a 

acreditar que o domínio dos conhecimentos específicos da profissão de 

fisioterapeuta, os habilita automaticamente para o ensino. 

A história da Fisioterapia revela que esta é ainda uma profissão 

relativamente nova, se comparada com outras da área da saúde. Porém, as 

preocupações com as mudanças no ensino dessa profissão estão registradas na 

literatura atual: formação continuada dos profissionais, bem como novas 

capacitações, como por exemplo, adaptabilidade ao novo, criatividade, autonomia, 

comunicação, iniciativa, cooperação. 

A intenção desse trabalho foi investigar quais foram realmente as 

capacitações realizadas para o “ser professor” de Fisioterapia, já que o acadêmico 

deste curso não possui disciplinas de conteúdo pedagógico na graduação. O 

graduado em Fisioterapia recebe somente o título de bacharel, não possui 

licenciatura. 

 Além disso, foi possível identificar algumas concepções que os 

professores têm sobre a docência, bem como as práticas pedagógicas utilizadas por 

eles, e as motivações e desmotivações para o exercício da docência no contexto 

estudado. 

Contribuíram para tanto a Educação e a Fisioterapia, com o apoio de 

vários estudiosos, que forneceram subsídios para o entendimento da capacitação do 

profissional de Fisioterapia para a docência no ensino superior.  
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A literatura analisada neste trabalho procurou enfocar pontos 

significativos como:  

 A história da Fisioterapia no Brasil, desde a sua origem até os dias 

atuais;  

 A docência no ensino superior, relatando que para desenvolver as 

finalidades que demanda uma universidade, os professores do 

ensino superior estão se atualizando, com base nas novas 

exigências que lhe são feitas; 

  A importância do professor pesquisador, no qual o professor deve 

assumir o papel de “pesquisador” da sua própria ação, ou seja, deve 

manejar a pesquisa como princípio científico e educativo e concebê-

la como atitude cotidiana;  

 Os saberes mobilizados na docência, caracterizados por saberes 

plurais e heterogêneos, e que possuem a propriedade de serem 

revisáveis, criticáveis e passíveis de aperfeiçoamento;  

 A docência na Fisioterapia, enfatizando a necessidade de uma 

formação específica que prepare para a atuação docente dos 

professores fisioterapeutas;  

 A representação social dos professores de Fisioterapia, que 

investiga como se formam e como funcionam os sistemas de 

referência que utilizamos para classificar pessoas e grupos 

(fisioterapeutas) e para interpretar os acontecimentos da realidade 

cotidiana. 

 

Após a reflexão e a interpretação das informações colhidas nesta 

pesquisa, foram alcançados alguns resultados importantes para o ensino da 

Fisioterapia, que gostaríamos de ressaltar neste momento.  

As concepções profissionais dos professores fisioterapeutas apontam 

idéias que denegam a necessidade de uma especialização lato sensu na área da 

docência para melhorar a capacitação do ensino superior. As especializações 

realizadas por eles estão se concentrando em áreas específicas da Fisioterapia, 

como por exemplo, especialização em Ortopedia, Pneumologia, dentre outros. 
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Os sujeitos docentes fisioterapeutas dizem não ter realizado qualquer 

capacitação pedagógica antes de iniciar a carreira como professor, indicando 

apenas terem procurado cursos rápidos após iniciar a profissão docente. A 

capacitação para a docência realizada pelos professores sujeitos é uma combinação 

dos cursos rápidos em metodologia do ensino, da experiência prática cotidiana em 

sala de aula, da influência de bons professores que tiveram na graduação, e dos 

estudos e esforços individuais. 

Todas essas iniciativas fazem parte da capacitação do professor do 

ensino superior, porém devem ser complementadas sistematicamente por uma 

formação pedagógica mais contínua, favorecendo a qualidade do processo de 

ensino-aprendizagem, como também pelo exercício contínuo de reflexão da sua 

própria prática, investigando e reformulando suas aulas criticamente, envolvendo 

temas e abordagens metodológicas mais próximas dos problemas vividos por alunos 

e professores. 

Apesar da falta de capacitação pedagógica para a docência no curso 

de Fisioterapia, os sujeitos referem-se positivamente à importância dessa 

capacitação para a profissão de professor, principalmente se ocorrerem no início da 

carreira docente. Admitem que a visão de um docente com capacitação pedagógica 

é diferente.  

Essas colocações são válidas para todos os profissionais que pensam 

iniciar na carreira docente. Porém, é importante lembrar que a capacitação para o 

exercício do magistério superior deve ter início no começo da carreira docente, 

devendo ser contínua, durante toda a profissão. 

Estes professores também entendem que provavelmente é importante 

a inclusão de uma disciplina com ensinamentos pedagógicos na grade curricular do 

curso de Fisioterapia, porém não souberam fundamentar o assunto profundamente. 

É importante destacar, que quando questionados sobre quais são as 

características de um “bom professor” de Fisioterapia, dez respostas diferentes 

foram citadas, e somente uma delas se repetiu duas vezes: “ter conhecimento do 

assunto”. Isso é corroborado com as idéias de Masetto (2003), quando diz que a 

estrutura organizativa do ensino superior no Brasil, sempre privilegiou o domínio de 

conhecimentos e experiências profissionais como únicos requisitos para a docência 

nos cursos superiores. De acordo com este autor, “quem sabe, automaticamente 
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sabe ensinar”. Mesmo porque ensinar significava ministrar aulas expositivas ou 

palestras sobre determinado tema dominado pelo professor. 

O ponto mais sensível de professores quando questionados sobre o 

profissionalismo na docência, é a falta de domínio na área pedagógica. Seja porque 

nunca tiveram oportunidade de entrar em contato com essa área, seja porque a 

vêem como algo supérfluo ou desnecessário para sua atividade de ensino. 

O fisioterapeuta é antes de tudo um profissional liberal, que, somente 

através de estudos continuados e de preparação para a docência, se tornará um 

efetivo professor. De outra forma, pode-se supor que o professor fisioterapeuta 

correrá o risco de ser um mero repassador de conhecimentos e técnicas muitas 

vezes já ultrapassadas pelas novas concepções de ensino e de aprendizagem. 

Como conseqüência, a tendência será a de formar o aluno para atuar no mercado 

de trabalho, sem, no entanto prepará-lo para enfrentar os desafios caso ele venha a 

buscar a profissão docente. Assim, parece pouco provável que se possa mudar o 

perfil do egresso dos cursos de Fisioterapia, sem que primeiro ocorra uma mudança 

concreta na fundamentação profissional. Percebemos a necessidade de serviços de 

capacitação pedagógica dentro dos cursos de graduação que formam profissionais 

sem o título de licenciatura - como é o caso da Fisioterapia -, proporcionando como 

produto final uma maior qualidade do ensino, caso este graduando também se torne 

professor. 

Em suma, a graduação ou as pós-graduações podem oferecer uma 

formação pedagógica aos futuros professores do magistério superior. As formas 

podem ser as mais variadas:  

 Oferecendo uma disciplina optativa de Metodologia do ensino 

superior;  

 Oferecendo uma disciplina optativa baseada num programa de 

educação;  

 Organizando seminários, workshops ou encontros sobre novas 

experiências pedagógicas realizadas no ensino superior.  

 

As próprias universidades podem organizar atividades de formação 

pedagógica para docentes do ensino superior que não estão freqüentando cursos de 

pós graduação no momento, mas que se interessam por essas atividades 

pedagógicas. 
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Sugere-se também que pesquisas semelhantes a essa sejam 

realizadas, podendo se estender à entrevistas com alunos de Fisioterapia, 

comparação de professores de universidades públicas e privadas, análise de 

professores que se formaram em diferentes instituições, bem como análise de 

professores da pós-graduação stricto sensu. Essas sugestões poderão fornecer 

elementos que contribuirão com o tema da capacitação do docente fisioterapeuta no 

exercício do magistério superior.  

Espero terem sido atendidas as expectativas pretendidas no início 

deste trabalho – principalmente a de contribuir para o exercício da docência em 

Fisioterapia com profissionalismo, e proporcionando a formação de profissionais de 

qualidade. 
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APÊNDICE A 

 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO À DIREÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR 

 

Eu, ________________________________, aluna regularmente matriculada 

no Programa de Mestrado em Educação da UNOESTE – Universidade do Oeste 

Paulista, venho pelo presente, solicitar a V.Sª, autorização para desenvolver, nesta 

instituição, a pesquisa intitulada “A CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL DE 

FISIOTERAPIA PARA A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR”. A pesquisa objetiva 

Investigar aspectos da capacitação do profissional de Fisioterapia para a docência 

no Ensino Superior.  

Para realizar a investigação, serão entrevistados quatro professores, sendo o 

mais experiente fisioterapeuta docente de cada ano da graduação. A entrevista será 

composta por questões semi-estruturadas, referentes às concepções e práticas 

pedagógicas do professor.  

Com a permissão dos entrevistados, as entrevistas serão gravadas, e em 

seguida serão transcritas. Após leituras repetidas das respostas da entrevista, elas 

poderão ser analisadas e discutidas através do cotejamento com a literatura 

encontrada. Serão separadas por categorias e relacionadas com os objetivos 

propostos na pesquisa. 

Os professores a serem entrevistados deverão assinar um termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido antes de participar da pesquisa. 

 

No aguardo da atenção de V.Sª, renovamos nossos votos de estima e 

consideração. 

Atenciosamente, 

 

 

Nome do mestrando 
Programa de Mestrado em Educação da UNOESTE 

Presidente Prudente/SP 
Fone para contato: _______________ 

E.mail ______________________ 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Programa de Mestrado em Educação - Universidade do Oeste Paulista de Presidente Prudente/UNOESTE 

 
Eu, ________________________________________________, portador (a) do R.G. 

nº. ____________________, residente à Rua ___________________________________, 
nº. ___________, bairro _____________________________, na cidade de 
_____________________________________, telefone: (___)________________, autorizo 
minha participação na pesquisa “A CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA 
PARA A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR”  
 
Objetivo da pesquisa: 

A pesquisa objetiva Investigar aspectos da capacitação do profissional de 
Fisioterapia para a docência no Ensino Superior.  
 
Potenciais riscos e incômodos: 

Fui informado(a) de que o estudo não trará nenhum risco para a minha saúde e que 
minha identidade será preservada. 
 
Seguro saúde ou de vida: 

Eu entendo que não existe nenhum tipo de seguro de saúde ou de vida que possa vir a 
me beneficiar em função de minha participação neste estudo. 

 
Liberdade de participação: 

A minha participação neste estudo é voluntária. É meu direito interromper a participação a 
qualquer momento sem que isto incorra em qualquer penalidade ou prejuízo. Também entendo que a 
pesquisadora tem o direito de me excluir do estudo a qualquer momento. 

 
Sigilo de identidade: 

As informações obtidas neste estudo serão mantidas em sigilo e não poderão ser 
consultadas por pessoas leigas sem a minha autorização oficial. Estas informações só poderão ser 
utilizadas para fins estatísticos, científicos ou didáticos, desde que fique resguardada a minha privacidade. 

Os responsáveis por este estudo me explicaram das necessidades da pesquisa e se 
prontificaram a responder todas as questões sobre o experimento. Estou de acordo com minha 
participação no estudo de livre e espontânea vontade. 
 
 
__________________________________ 
             Assinatura do participante  
 
__________________________________                        _________________________________ 
      Assinatura do Pesq. Responsável                                      Assinatura do Pesq. Responsável   
      Nome: ____________________                                        Nome: _____________________  
      Fone: _____________________                                        Fone: ______________________ 
      E-mail: ____________________                                        E-mail: _____________________ 
    
 
Comitê de Ética 
Nome:_____________________________                            Telefone: ___________________ 
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APÊNDICE C 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

Parte 1 – Identificação do perfil docente  

1. SEXO□ Masculino□ Feminino 

 
2. IDADE                  (       )   Anos   
 
3. ESTADO CIVIL     _____________________________ 
 
4. FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Especifique: 

□ Graduado  

____________________________ 

□ Especialista 

____________________________     

□ Mestre 

____________________________      

□ Doutor   

____________________________ 

□ Mestrado em Curso 

____________________________ 
□ Doutorado em Curso 

____________________________ 

 

5. TEMPO DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR:   ___________ anos. 
 
6. EXERCEU ATIVIDADE DOCENTE EM OUTROS NÍVEIS DE ENSINO? 

□ sim□ não_______________ anos. 

 
7. NÚMERO DE DISCIPLINAS MINISTRADAS NO CURSO   (       ) disciplinas. 
 
Quais? _____________________________________________________ 

 
8. TIPO DAS AULAS 
As suas disciplinas são: 

□ Só teóricas   □ Só práticas   □ Teórico-práticas   □ Supervisão de Estágio 

 
9. VOCÊ EXERCE ALGUMA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA NA UNIVERSIDADE? 

□ sim      □ não      Qual(is)? ______________________________________ 

 
10. ALÉM DA DOCÊNCIA, VOCÊ ATUA COMO FISIOTERAPEUTA?      

□ Sim      □ Não 

Em qual área? Se especializou? Qual a carga horária semanal? 
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Parte 2 – Entrevista com o professor 
 
 
1. Como e porque você se tornou professor? 
 
 
2. Você concebe a docência como uma das especializações da Fisioterapia? Por 
quê?  
 
 
3. Qual a sua opinião sobre a possibilidade de se incluir uma disciplina de conteúdos 
pedagógicos na grade curricular do curso de Fisioterapia? 
 
 
4. Como você buscou (ou adquiriu) conhecimentos para o exercício da docência? 
 
 
5. Na sua opinião quais características um bom professor de Fisioterapia deve 
possuir? 
 
 
6. Que metodologias de ensino você costuma utilizar em suas aulas? 
 
 
7. Você recebeu ou buscou informações sobre estratégias de ensino-aprendizagem 
antes de iniciar a carreira docente? Quais? Você consegue as colocar em prática? 
De que forma? 
 
 
8. Que importância tem a capacitação pedagógica para sua carreira docente?  
 
 
9. Quais são suas motivações e desmotivações práticas, quanto à permanência na 
docência? 
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