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 [...] Eu diria que os educadores são como as velhas árvores. 

Possuem uma face, um nome, uma "história" a ser contada. Habitam 

um mundo em que o que vale é a relação que os liga aos alunos, 

sendo que cada aluno é uma "entidade" sui generis, portador de um 

nome, também de uma "história", sofrendo tristezas e alimentando 

esperanças. E a educação é algo para acontecer nesse espaço 

invisível e denso, que se estabelece a dois. Espaço artesanal.  

 

Mas professores são habitantes de um mundo diferente, onde o 

"educador" pouco importa, pois o que interessa é um "crédito" 

cultural que o aluno adquire numa disciplina identificada por uma 

sigla, sendo que, para fins institucionais, nenhuma diferença faz 

aquele que a ministra. Por isso professores são entidades 

"descartáveis", da mesma forma como há canetas descartáveis, 

coadores de café descartáveis, copinhos de plástico para café 

descartáveis. De educadores para professores realizamos o mesmo 

salto que de pessoa para funções... 

 

Não sei como preparar o educador. Talvez porque isso não seja nem    

necessário nem possível... É necessário acordá-lo. E aí 

aprenderemos que educadores não se extinguiram como tropeiros e 

caixeiros. Porque, talvez, nem tropeiros nem caixeiro tenham 

desaparecido, mas permaneçam como memórias de um passado 

que está mais próximo do nosso futuro que o ontem. Basta que os 

chamemos do seu sono, por um acto de amor e coragem. E talvez, 

acordados, repetirão o milagre da instauração de novos mundos. 

 

  Rubem Alves1  

 

 

 
                                                           

1
 ALVES, Rubem.  Sobre Jequitibás e Eucaliptos.  In:  Conversas com Quem Gosta de Ensinar. Campinas:   

  Editora Papirus, 2000. 



     

  

 

 

RESUMO 

 

 

 

         Esta pesquisa assumiu como objetivo geral analisar, na ótica de fisioterapeutas 

docentes, a sua formação para a docência universitária e as práticas educativas que são 

utilizadas no  processo de ensino- aprendizagem em  fisioterapia. No âmbito dos objetivos 

específicos, propôs-se a caracterizar o perfil dos professores, enfatizando idade, tempo 

de inserção na docência universitária, experiências de formação para ser professor 

universitário e identificar, descrever e analisar práticas educativas que desenvolvem em 

seus cotidianos pedagógicos. O presente estudo é de natureza qualitativa e foi realizado 

com fisioterapeutas docentes de cursos de fisioterapia, de instituições públicas e 

particulares da cidade de São Paulo e Santos. Foi utilizado como instrumento de coleta de 

dados questionário com perguntas abertas e fechadas. A análise dos dados coletados foi 

feita com base na análise de conteúdo e a técnica utilizada foi a análise temática. As 

unidades de significado foram selecionadas em função dos objetivos da pesquisa e 

destas foram extraídos os núcleos temáticos: (1) perfil dos fisioterapeutas docentes; (2) 

formação docente; (3) práticas educativas utilizadas no ensino da fisioterapia e suas 

relações com o processo de ensino e aprendizagem. No tocante ao perfil do docente 

fisioterapeuta, os dados revelaram um predomínio de fisioterapeutas docentes do sexo 

feminino, com faixa etária entre 30 e 40 anos, com tempo de formação variando entre 11 

e 20 anos e tendo como titulação acadêmica predominante o mestrado. A maioria dos 

participantes apresenta um tempo de exercício da função docente variando de 7 a 24 

anos, sendo que o ingresso na docência universitária aconteceu, em média, nos 3 

primeiros anos após o término da graduação. Do núcleo temático formação docente, 

emergiram como categorias: o modelo de outro professor,  a busca pessoal e voluntária, o 

lugar da pós-graduação (lato e stricto sensu) e o cotidiano do  professor. A pesquisa 

identificou que grande parte dos fisioterapeutas docentes não foram preparados 

formalmente para exercer a função docente e buscaram esse preparo seguindo modelo 

de outro professor, por meio de busca pessoal e voluntária no cotidiano docente. Mapeou-

se a  ausência do conhecimento sistematizado e reflexivo sobre as práticas pedagógicas 

empreendidas pelos fisioterapeutas docentes, o que pode restringir a função docente de 

mediação e articulação entre o conhecimento e os alunos, sendo possível identificar uma 

centralidade na transmissão e acúmulo de informações. 

 

 

 

Palavras-chave: docente de fisioterapia, formação de professores, formação docente, 

práticas educativas na fisioterapia. 

 



     

  

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 This research addresses a deep analysis of the background content for university 

teaching as well as educational practices used at teaching-learning processes at Physical 

Therapy (PT) Schools. The key objective is to describe the profile of the PT teacher 

characterized by:  i) age; ii) experiencing time of teaching at the university; iii) educational 

background in university teaching; iv) identification, description and analyses of the 

educational practices used in daily pedagogical activities. The present work has a 

qualitative nature and was carried out with PT teachers at private and public universities in 

the cities of São Paulo and Santos. Applied method of collecting information was a 

questionnaire with open and closed questions, while data analysis  was based on content 

and thematic investigation. The units of meaning were selected according to the research 

objectives, from which the following thematic nuclei were extracted: (1) PT teachers’ 

profile; (2) educational background; (3) educational practices used in PT teaching and their 

relations with teaching learning processes. The results pointed at a predominant female 

profile, average  between 30-40 years old, experience ranging from 11 to 20 years, most 

of them with a master degree as major titulation. Most of the subjects have 7 to 24 years of 

teaching experience and started teaching about three years after bachelor’s graduation. 

Categories emerging from thematic unit educational background were: another teacher as 

a model, personal and voluntary goals, post-graduating programs (lato and stricto sensu) 

and daily teaching activities. The research detected a majority of PT teachers with no prior 

formal education on educational activities having tentatively looked up for another teacher 

as a model, and personal and voluntary search for improvement during their daily 

activities. Lack of systematic and reflexive knowledge about pedagogical practices has 

been identified, which can be seen as a restrictive reason for teachers in mediating and 

articulating knowledge and students. Prevalence of a teaching model favoring the 

transmission and building up of information could also be identified. 

 

 

Keywords: teacher of physical therapy, development faculty, teacher education, 

educational practices in physiotherapy 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 No que tange à minha trajetória profissional e docente, em 1991 ingressei no Curso 

de Fisioterapia da Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), concluído em 1995.  Em 

1994, iniciei o Curso de Acupuntura no Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia 

(IBRAHO), finalizado em 1996, ocasião em que dei início a outro curso, o de 

especialização em Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica na Universidade Cidade de 

São Paulo (UNICID), concluído em 1997. 

 No decorrer do meu trajeto encantei-me com a fisioterapia e com a acupuntura;  

por isso, busquei aprimorar-me cada vez mais nas áreas de ortopedia, reumatologia e 

geriatria,  com o objetivo de aplicar o conhecimento teórico à realidade prática dessas 

áreas, do que vinha sentindo falta ao longo do meu processo de formação.  

 Ingressei no mercado de trabalho como fisioterapeuta clínica e hospitalar, atuando 

nas áreas de ortopedia, reumatologia, geriatria, neurologia e acupuntura. No decorrer 

desse processo, em nenhum momento pensei na possibilidade de me tornar uma 

docente, até pelo fato de não ter sido preparada para o magistério durante a minha 

formação. No entanto, em 1998 fui convidada pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e 

Homeopatia a integrar o corpo docente do curso de especialização em acupuntura. 

Aceitei o convite com grande receio e insegurança, uma vez que não me sentia preparada 

para exercer essa função. Em contrapartida, reconhecia a oportunidade de contribuir com 

a minha prática para o  ensino da acupuntura.  

 Posteriormente, em 1999, ingressei como docente no Curso de Fisioterapia da 

Universidade de Santo Amaro (UNISA), nas disciplinas de Fisioterapia Aplicada a 

Ortopedia e Traumatologia, Fisioterapia Aplicada a Geriatria e Gerontologia, Fisioterapia 

Aplicada a Reumatologia e na disciplina de Estágio Supervisionado em Fisioterapia 

Motora Hospitalar e Fisioterapia Geriátrica. 

 Desde o início da minha atuação docente propus-me a contribuir para que os 

alunos tivessem um aprendizado que sempre vinculasse teoria e prática e que levasse em 

consideração o contexto em que esta se insere;  visava também que esse aprendizado 

fosse prazeroso para todos e que o resultado final se traduzisse na melhora da qualidade 

do atendimento sob os aspectos técnico e   humano.  Para  atingir  tais  objetivos,  dei-me
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conta de que precisava vencer um grande inimigo:  o despreparo para exercer 

a função docente. Percebi que só o conhecimento técnico não me seria 

suficiente.  

 Em vista disso, na busca pelo meu aprimoramento docente percorri 

diversos caminhos, tais como a observação dos meus colegas; a leitura de 

diversos autores sobre o processo de ensino e aprendizagem; a observação do 

trabalho desenvolvido por outros professores e a observação das ações e 

reações dos meus alunos frente ao processo de ensino., até descobrir o Centro 

de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) em 2004, onde 

tive a oportunidade de cursar, já no ano seguinte, algumas disciplinas que 

contribuíram para ampliar minha visão em relação aos fatores envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem, e que motivaram o meu ingresso no 

programa de mestrado Ensino em Ciências da Saúde naquela instituição.  

 Ao iniciar a reflexão sobre o objeto do presente estudo, ou seja, a 

formação pedagógica dos docentes fisioterapeutas, percebi quão escassas 

eram as referências encontradas na literatura especializada sobre questões 

educacionais como formação docente, processo de ensino e aprendizagem, e 

práticas educativas no ensino de Fisioterapia, questões essas pertinentes ao 

se pensar um melhor preparo profissional não só para a prática clínica, mas 

também para o ensino superior e para a qualidade dos cursos que preparam 

futuros profissionais da saúde. O conhecimento do processo de formação 

docente dos professores de ensino superior e de suas relações com o 

processo de ensino e aprendizagem pode auxiliar na compreensão de todo 

esse processo de formação.  

          Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação 

em fisioterapia publicadas no Diário Oficial da União (Brasil, 2002), a formação 

profissional deve ser generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitando o 

egresso a atuar em todos os níveis de atenção à saúde tanto coletiva como 

individual, e assegurando que a sua prática seja realizada de forma contínua e 

integrada com as demais instâncias do sistema de saúde. O projeto 

pedagógico deve ser centrado no aluno, sujeito da aprendizagem, sendo o 

professor um facilitador desse processo. Desse modo, torna-se imprescindível
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 conhecer as práticas educativas utilizadas no processo de ensino e 

aprendizagem em sala de aula pelos fisioterapeutas docentes. 

  A partir das experiências e considerações relatadas pude consolidar  

questionamentos que nortearam a presente pesquisa, a saber: (1) Quem são 

os fisioterapeutas docentes? (2) Como foram preparados para exercer a função 

docente?  (3) Qual a sua relação com o processo de ensino e aprendizagem? 

(4) Como os fisioterapeutas docentes favorecem o processo de ensino e 

aprendizagem? 

         Esta dissertação está organizada da seguinte maneira:  

 Inicialmente, fiz um breve relato da minha trajetória profissional e 

docente, que está diretamente vinculada às origens desta pesquisa, tecendo 

algumas considerações sobre a formação e capacitação docente, o processo 

de ensino e aprendizagem e a aplicação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

ao curso de graduação em fisioterapia. 

         O primeiro capítulo trata do referencial teórico que embasa este trabalho, 

abordando a docência no ensino superior em saúde, o docente do ensino 

superior, o ensino da fisioterapia no Brasil,  o padrão mínimo de qualidade e as 

diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em fisioterapia, bem 

como o fisioterapeuta docente, o processo de ensino-aprendizagem e as 

respectivas estratégias de ensino. 

        O segundo capítulo estabelece os objetivos da pesquisa, enquanto o 

terceiro capítulo descreve a metodologia utilizada, incluindo a descrição dos 

corpora e os procedimentos metodológicos. 

       O quarto capítulo analisa e discute os dados levantados, e o quinto 

capítulo tece as considerações finais da pesquisa.



    

 

CAPÍTULO I – REFERENCIAL TEÓRICO 

     

 

1.1 O Ensino da Fisioterapia no Brasil 

 

1.1.1 Dimensões Históricas 

 O ensino da fisioterapia no Brasil teve início em 1951, com a criação do 

primeiro Curso Técnico de Fisioterapia do Brasil Dr. Raphael de Barros, 

ministrado por médicos do Hospital das Clínicas, com duração de 1 (um) ano 

em período integral. O único pré-requisito para o ingresso no curso era a 

conclusão do segundo grau (GAVA, 2004).  

 Em 1956 foi instituída a Associação Brasileira Beneficente de 

Reabilitação (ABBR), na Faculdade de Ciências Médicas do Rio de Janeiro, 

que ministrava o Curso Técnico em Reabilitação. A formação do fisioterapeuta 

era baseada em aplicação de técnicas que deveriam ser prescritas pelo 

médico. 

 Em 1958 surgiu o Instituto de Reabilitação, anexo à cadeira de 

Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, visando constituir-se no primeiro centro de treinamento de profissionais 

de reabilitação com padrão internacional na América Latina. Um dos cursos 

desenvolvidos pelo Instituto foi o de técnicos em fisioterapia, com duração de 

dois anos em regime integral. 

 Em 19 de agosto de 1959 foi fundada em São Paulo a Associação 

Brasileira de Fisioterapeutas (ABF), de fundamental importância para o 

desenvolvimento da profissão no Brasil e para a criação do primeiro curso 

superior (GAVA, Idem). 

 Entre 1970 e 1980 houve um aumento do número de cursos de 

fisioterapia no Brasil, principalmente no Estado de São Paulo. O primeiro curso 

foi criado em 1970, pela Universidade de São Paulo (USP), procedimento 

seguido pela Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP) em 1973, pela 

Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) em 1976 e pela Universidade 

Federal de São Carlos em 1978. Em 1984 surgiu o primeiro curso de 

fisioterapia em uma universidade particular, na época denominada  Faculdade 
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da Zona Leste de São Paulo (FZL), hoje Universidade Cidade de São Paulo 

(UNICID). Entre 1970 e 1980 já havia em operação cerca de 50 cursos de 

fisioterapia em todo o país (GAVA, Idem). 

 Segundo Rebelatto e Botomé (1999), a estrutura dos cursos iniciais de 

graduação não contemplava o desenvolvimento de pesquisas e a educação 

continuada por meio de programas de mestrado e doutorado para os docentes 

da área, objetivando unicamente a execução, com o máximo de perfeição, das 

técnicas e exercícios recomendados por médicos. 

 Em 1987 foi publicada a primeira obra privilegiando o ensino da 

fisioterapia no país,  intitulada Fisioterapia no Brasil: Fundamentos para uma 

ação preventiva e perspectivas profissionais. O livro faz uma análise da 

situação dos cursos e da problemática do ensino de fisioterapia entre os anos 

de 1970 e 1980 (GAVA, 2004). 

 Em função do aumento no número de cursos oferecidos pelas diferentes 

instituições, cresceu a demanda por gestores acadêmicos e professores e, 

consequentemente, surgiu a necessidade da formação docente dos 

profissionais que pretendiam seguir a carreira acadêmica, levando à 

proliferação dos cursos de pós-graduação (GAVA, 2004; COSTA, 2007). 

 O primeiro mestrado brasileiro em fisioterapia foi aberto em 1997 pela 

Universidade Federal de São Carlos após autorização do Ministério da 

Educação (MEC) datada de 20 de dezembro de 1996, por meio da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 

1.1.2 Diretrizes Curriculares Nacionais: uma contextualização 

 Em 1963 o Ministério da Educação e Cultura (MEC) reconheceu os 

cursos técnicos de fisioterapia no Brasil através do Parecer no. 388/63, fixando 

a duração de três anos e estabelecendo que os profissionais fossem 

denominados Técnicos em Fisioterapia (REBELATTO e BOTOMÉ, 1999; 

GAVA, 2004). Nesse mesmo período foi estabelecido, por meio da Portaria 

Ministerial de número 511/64, um currículo mínimo modesto mas exequível em 

função da falta de experiência, de professores habilitados, de instalações, de 

laboratórios e de equipamentos, para a formação de fisioterapeutas 

(REBELATTO e BOTOMÉ, Idem). 
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 Em 1969 foi assinado o Decreto-Lei número 938, de 13 de outubro de 

1969,  reconhecendo a profissão de fisioterapeuta e os respectivos cursos 

superiores, e reservando aos graduados o direito exclusivo do exercício da 

profissão. Após a sua publicação, foi colocada em questão a qualidade dos 

cursos oferecidos e conferido o direito ao fisioterapeuta de chefiar serviços e 

ministrar aulas, surgindo assim o fisioterapeuta docente (BRASIL,1969; 

REBELATTO e BOTOMÉ, 1999; GAVA, 2004) 

 Em 28 de fevereiro de 1983, o currículo mínimo estabelecido pela 

Portaria 511/64 foi alterado pela Resolução no. 4, tendo em vista o Parecer  no. 

662/82 do MEC que estabelecia mudanças da carga horária mínima para 3.240 

horas/aula no período de quatro anos. O currículo mínimo foi então dividido em 

quatro ciclos: matérias biológicas, matérias de formação geral, matérias pré-

profissionalizantes e matérias profissionalizantes (REBELATTO e BOTOMÉ, 

1999; GAVA, 2004). 

 Em 10 de dezembro de 1997, o Ministério da Educação convocou as 

Instituições de Ensino Superior para apresentar uma proposta de Diretriz 

Curricular para o Curso de Fisioterapia. Essa proposta serviu de base para a 

elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos de fisioterapia que surgiram 

no período de 1997 a 2001 (GAVA, Idem). 

 Em 1998 foi estabelecido pelo Ministério da Educação e do Desporto 

(MEC) o padrão mínimo de qualidade para o funcionamento de cursos de 

graduação de fisioterapia no país. São recomendações e determinações para a 

manutenção das condições pedagógicas de qualidade sob o ponto de vista 

teórico, metodológico, científico, técnico e profissional para a formação de 

recursos humanos em fisioterapia.    

O documento publicado pelo MEC engloba uma série de itens que 

complementam e subsidiam o roteiro de verificação para autorização, 

reconhecimento e renovação do reconhecimento dos cursos de fisioterapia. 

Dentre esses itens, o que diz respeito ao fisioterapeuta docente determina que: 

(a) o gerenciamento dos serviços e clínicas terapêuticas deve ser realizado por 

docentes fisioterapeutas, com experiência profissional de no mínimo dois anos; 

(b) a  qualificação dos docentes deve estar garantida no projeto acadêmico e 

administrativo da instituição de ensino, explicitada em planos de capacitação e 
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de carreira funcional; (c) dois terços dos professores devem ter pós-graduação 

stricto ou lato-sensu; (d) os docentes fisioterapeutas devem ter no mínimo dois 

anos de experiência profissional, ou ao menos estarem engajados em curso de 

pós-graduação ao nível de mestrado; (e) todo docente deve ter no mínimo um 

curso de pós-graduação lato-sensu; (f) 50% dos docentes devem ser 

contratados em regime de 40 horas ou de dedicação exclusiva para que 

possam desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão; (g) a forma de 

ingresso do docente na carreira deve ser por concurso ou seleção pública com 

avaliação de títulos e provas teórico-didáticas (BRASIL,1998). 

Em 10 de dezembro de 2001 foi publicado o Parecer NE/CES 

1.210/2001 de 12 de setembro de 2001, que trata das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de fisioterapia, visando definir os princípios, 

fundamentos, condições e procedimentos da formação a ser aplicada na 

organização, desenvolvimento e avaliação dos projetos pedagógicos dos 

Cursos de Graduação em Fisioterapia das Instituições de Ensino Superior. Por 

fim, em 4 de março de 2002, foi publicada a Resolução CNE/CES 4/2002, 

fundamentada no Parecer NE/CES 1.210/2001 de 12 de setembro de 2001, 

instituindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação 

em fisioterapia (BRASIL, 2002; GAVA, 2004).   

 

1.2 A Docência no Ensino Superior em Saúde         

 

1.2.1 O Docente no Ensino Superior 

          A docência no ensino superior em saúde é identificada em muitas 

instituições pela atividade de pesquisa (BATISTA e BATISTA, 2004) ou pelo 

exercício profissional em campo, não sendo caracterizada como uma profissão 

que demande uma formação específica no campo do ensinar (PIMENTA e  

ANASTASIOU, 2005; AMARAL, 2008; LOURIDO, 2003; PEREIRA, 2007; 

RODRIGUES e CONTERNO, 2009).  Nesse sentido, Behrens (2008) lembra 

que integram a docência profissionais oriundos de várias áreas do 

conhecimento, seja dedicados à docência em tempo integral; seja atuantes em 

um mercado de trabalho específico com dedicação à docência de algumas 

horas semanais; seja docentes da área pedagógica e das licenciaturas que 
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atuam tanto na universidade quanto no ensino básico; e seja, também, 

profissionais da área da educação e das licenciaturas que atuam em 

universidades em tempo integral.  

         Para ingressarem no ensino superior, esses docentes apresentaram 

formação didática obtida em cursos de licenciatura, foram aceitos em função da 

sua experiência profissional, ou iniciaram na função docente sem experiência 

didática e profissional, egressos de cursos de especialização ou stricto sensu 

(MOROSINI, 2000). Em vista disso, a docência no ensino superior é exercida, 

em grande parte, por professores sem preparação pedagógica (PIMENTA e 

ANATASIOU, 2005; PAGNEZ, 2007; BEHRENS, 2008; PEREIRA, 2007; 

RODRIGUES e CONTERNO, 2009).  A aprendizagem da docência encontra-

se, portanto, ligada ao aprendizado obtido durante a graduação, às lembranças 

dos bons professores, à observação de professores titulares durante 

monitorias, à experiência prática, autodidata, ao invés de resultar de um 

preparo específico e formativo (PIMENTA e ANATASIOU, 2005; PAGNEZ, 

2007; BEHRENS, 2008).  

         Segundo Masetto (2003), os cursos de pós-graduação responsáveis 

pela formação de pesquisadores e docentes para o ensino superior tendem a 

trabalhar intensamente a formação do pesquisador em determinada área do 

conhecimento, mas não a formação pedagógica para uma docência 

universitária. Cunha (2000) ressalta a organização dos programas de mestrado 

e doutorado em determinado recorte de conhecimento, além da capacitação 

para pesquisa, observando que é ilusório conceber a docência como atividade 

científica, na qual o conhecimento específico e o instrumental para a produção 

de novas informações são suficientes para que os objetivos da docência sejam 

alcançados. 

         Segundo Fernandes (2008), o critério de ingresso do professor na 

universidade é restrito ao cumprimento da exigência legal para a docência 

universitária, ou seja, à  formação no nível de graduação ou pós-graduação na 

área específica profissional em que o docente irá atuar, sem preocupação com 

a sua formação pedagógica. 

          Nas instituições públicas, o ingresso do professor no ensino superior 

ocorre por meio de concurso, enquanto nas instituições particulares esse 
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ingresso se dá por concurso ou convite. Não existe uma organização 

institucional ou espaço destinado à elucidação das dúvidas ou reflexão sobre 

as ações efetivadas em sala de aula e o ensinar restringe-se, segundo Pimenta 

e Anastasiou (2005), a passar um tempo em sala de aula transmitindo 

conteúdos a um grupo de alunos. Segundo as autoras esse cenário, que ocorre 

principalmente nas universidades particulares onde há um número elevado de 

professores horistas, faz com que o docente não se sinta ligado a um projeto 

educacional e, consequentemente, não assuma a responsabilidade de 

decisões colegiadas e de crescimento profissional das equipes docentes. 

         A docência no ensino superior exige do professor, de acordo com 

Masetto (2003, 2008), competências específicas tais como: (a) competência 

em uma determinada área de conhecimento, ou seja, o docente deve ter o 

domínio de conhecimentos básicos de uma determinada área e experiência 

profissional de campo; esse conhecimento, assim como sua prática 

profissional, deve estar sempre atualizado, sendo importante também o 

domínio de uma área de conhecimento específico pela pesquisa nos seus 

diversos níveis;  (b) domínio da área pedagógica no que diz respeito ao 

processo de ensino e  aprendizagem, à concepção e gestão de currículo, à 

relação professor-aluno e aluno-aluno no processo de aprendizagem, e ao 

domínio da tecnologia educacional;  (c) o exercício da dimensão política no 

desempenho da docência universitária – considerado imprescindível por 

Masetto (Idem).  

 Nesse sentido e de acordo com Cunha (2006), o docente do ensino 

superior constitui-se historicamente, tendo como base a profissão exercida no 

mundo do trabalho. A autora sustenta que, no Brasil, é preocupante a 

valorização dos professores universitários em função do trabalho que realizam. 

Muitos docentes não possuem  titulação acadêmica e formação necessária 

para o exercício do magistério, mas sua larga experiência na área os credencia 

a ensinar (PINTO, 2002; ASSIS e CASTANHO, 2006).  

  O aumento no número de instituições de ensino superior no país que 

oferecem cursos de fisioterapia, segundo Alves (2003), também contribui para 

esse quadro ao gerar a necessidade da contratação de professores sem 

experiência pedagógica ou domínio da área. Ademais, a falta de instrução, 
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incentivo e principalmente de uma legislação que direcione a formação do 

professor universitário também contribui para a falta de formação docente 

adequada no ensino superior  (ASSIS e CASTANHO, 2006). 

          Alves (2003) ressalta que muitos docentes são profissionais liberais que 

dão aulas como uma complementação salarial, sem conscientização do 

propósito do fazer docente. Uma pesquisa desenvolvida por Pagnez (2007) 

revelou que muitos professores não optaram pela docência enquanto espaço 

que exige formação, conhecimentos, atitudes e habilidades específicas, mas 

como decorrência de seus conhecimentos teóricos e de sua atuação 

profissional em determinadas especialidades.  

 Muitos  professores universitários ainda não se conscientizaram da 

necessidade de uma formação específica, da obrigação de preparar aulas no 

exercício de qualquer atividade pertinente ao docente do ensino superior. O 

que importa, para muitos, é a formação básica, o que acaba por identificar a 

docência no nível superior com a pesquisa, com o exercício profissional 

destacado ou com as especializações pelas quais o profissional é reconhecido 

(ALVES, Idem). 

 Consequentemente, essa condição em que o professor ingressa na 

docência acaba por gerar insegurança no seu exercício profissional, no seu 

discurso e na sua postura. A dificuldade de encontrar professores dispostos a 

conversar a respeito da docência e de sua profissionalização pode ser fruto 

dessa condição de insegurança (PAGNEZ, 2007).  

 Apesar disso, Masetto (2008) relata que os professores universitários 

começaram recentemente a tomar consciência de que a docência exige 

capacitação própria, específica, com competências distintas. Exige muito mais 

que um diploma de bacharel, mestre, doutor ou mesmo o exercício de uma 

profissão.    

 Ainda segundo Kulczycki e Pinto (2002), a própria literatura educacional 

brasileira tem apontado a existência de um movimento mundial em torno da 

capacitação docente no ensino superior, frente às novas relações a serem 

mantidas com o aluno, com a universidade e com o saber, tendo em vista o 

papel de mediador exercido pelo docente na apropriação dos saberes pelo 

aluno. O professor atualmente, segundo o autor, deve ter como função ensinar 
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a pensar, propor mais de uma alternativa para a solução de um problema, 

diversificar os ângulos de visão, valorizar o pensamento divergente. 

 Knowles (1988), Pereira (2003), Pettengill et al. (2003), Batista e Batista 

(2004), Sampaio (2004) e Sonzogno (2004) descrevem o perfil e as funções 

que devem caracterizar um docente.  

  Para Knowles (1988), bons professores são aqueles que se interessam 

pelos estudantes, têm boa personalidade, demonstram interesse pela matéria, 

possuem a habilidade de tornar o assunto interessante, sabem lidar com seus 

alunos, dominam a matéria teórica e prática, transmitem confiança, utilizam 

uma variedade de estratégias de ensino e abordagens, são pacientes e 

otimistas, transmitem honestidade, integridade, credibilidade e autenticidade, 

possuem altos padrões de encorajamento e ideais, e conseguem criar um 

ambiente de aprendizagem positivo eficiente. Essas características fazem do 

professor um mentor, um consultor, uma pessoa que gera conteúdo, um 

facilitador do aprendizado.   

 Batista e Batista (2004) relatam que somente o domínio teórico sobre o 

saber ensinar, a experiência como professor e seu saber em um campo 

específico não bastam para a formação de um docente.  Amaral (2008) 

acrescenta, ainda, que o ser professor implica em comprometer-se com o outro 

e com suas necessidades, criando uma interlocução que contribua para a 

formação do aluno em uma perspectiva de cidadania e delineando uma divisão 

política do exercício da docência. 

 Pereira (2003), Pettengill et al. (2003), Sampaio (2004) e Sonzogno 

(2004) declaram que o educador tem como função favorecer o 

desenvolvimento da liberdade e da autonomia com disciplina, ordem e respeito, 

o que é o grande desafio dos novos tempos. Cabe também ao educador 

facilitar o processo de busca pelo conhecimento que deve partir do aluno, 

investir em situações que sejam favorecedoras da aprendizagem significativa, 

ou seja, valorizar o conhecimento prévio dos alunos, a relação dos conteúdos 

com a prática profissional,  a articulação dos conteúdos trabalhados com outras 

disciplinas, e favorecendo também a possibilidade da aplicação das 

informações abordadas,  a troca de conhecimentos e experiências.  
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 Por outro lado, uma pesquisa desenvolvida por Chudo (2006) revelou 

que, segundo a  concepção dos alunos envolvidos na pesquisa, ser um bom 

professor  está relacionado com o saber transmitir, saber comunicar-se, não 

ser monótono, responder a perguntas, ter diálogo, fazer os alunos participarem, 

ser amigo, motivar os alunos, tratá-los individualmente respeitando os seus 

limites, estar atualizado, saber ouvir os alunos e estar pronto para ajudá-los, 

percebendo suas dificuldades. O mau professor, por sua vez,  é aquele que 

age com desrespeito, não sabe se comunicar, é agressivo, não consegue 

favorecer a aprendizagem e não se preocupa em saber se a mesma ocorreu, 

não justifica sua escolha metodológica, não esclarece dúvidas, faz uso de 

punições, humilha o aluno na frente de seus colegas, não está aberto a críticas 

e sugestões, age com superioridade e autoritarismo, não está atualizado, 

manipula notas e conceitos, é mal-humorado, não dá retorno das atividades 

solicitadas, não relaciona teoria e prática, é descompromissado. 

 Assim fica claro, segundo o mesmo autor, que os docentes do ensino 

superior necessitam de conhecimentos didáticos, metodológicos, filosóficos e 

políticos, além do conhecimento técnico. Esses conhecimentos ajudam o 

professor a optar por estratégias que facilitam o aprendizado, sendo importante 

não confundir estratégias com um mero recurso técnico (CHUDO, 2006).  

 Nessa perspectiva, é importante que o docente conheça as habilidades 

pessoais e técnicas que deve desenvolver para se tornar um docente 

competente, já que é função do professor universitário formar profissionais 

competentes e experientes que desenvolvam o trabalho com base na produção 

científica, no raciocínio crítico e reflexivo, com responsabilidade, amor e ética 

para com o seu trabalho e para com aqueles que estão sob sua 

responsabilidade (ALVES, 2003).  

 

1.2.2 A Docência na Fisioterapia e o Fisioterapeuta Docente 

 

          A Fisioterapia ainda é fortemente influenciada pelo paradigma 

newtoniano cartesiano o que, segundo Kulczycki e Pinto (2002), contribui para 

a adoção de abordagens tradicionais de ensino onde o conhecimento é 

imposto pelo professor que tem muito conhecimento sobre a sua especialidade 
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e nenhum sobre  aprendizagem do aluno. A prática do fisioterapeuta docente é 

marcada pela divisão do trabalho e do conhecimento, pela fragmentação e 

especialização. 

 Ao buscar estudos sobre a docência no campo da fisioterapia mais 

especificamente sobre a formação do fisioterapeuta docente nos deparamos 

com a ausência de publicação nacional sobre o assunto. Buscamos, então, por 

meio dos resultados do trabalho de Alves (2003), Rubiano (2003) e Kulczycki e 

Pinto (2002)   conhecer um pouco mais sobre o fisioterapeuta docente. 

         Alves (2003) buscou em sua pesquisa apreender e analisar concepções 

de sete professores de fisioterapia, de uma mesma instituição, sobre teoria, 

prática e relação teoria e prática no processo de formação de fisioterapeutas. 

Rubiano (2003) investigou em sua pesquisa a formação docente do professor 

de fisioterapia.  Kulczycki e Pinto (2002) discutiram a formação do professor-

fisioterapeuta, a partir da literatura educacional e das preocupações expressas 

pelos docentes do curso de fisioterapia da Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná.Em sua pesquisa, Alves (2003) afirma que a formação do fisioterapeuta 

não favorece a formação docente na área, contribuindo para o despreparo e a 

falta de conhecimentos do processo de ensino e aprendizagem. Na fisioterapia 

poucos professores apresentam uma formação didático-pedagógica, pois a 

maioria desenvolve o trabalho docente pela observação de suas próprias 

atividades e de outros professores experientes, refletindo sobre suas ações, 

erros e acertos.  Segundo Rubiano (2003), a busca do saber docente apenas 

em modelos e em trocas internas, no ambiente de trabalho, pode gerar sérias 

lacunas em relação ao conhecimento de caráter científico. 

 A conscientização e a consciência do que é ser professor geralmente 

vêm a ocorrer somente alguns anos após o início da atividade docente, quando 

as matrizes pedagógicas são reformuladas e elaboradas, o que depende da 

predisposição pessoal, do amadurecimento, do tempo, da vivência de cada um 

(ALVES, 2003). 

 O estudo de Rubiano (2003) sobre a formação docente do professor de 

fisioterapia expõe as dificuldades encontradas por esses profissionais em 

relação ao conhecimento limitado e ao pouco preparo didático-pedagógico para 

o exercício da função. Tais fatores, associados a pouca experiência docente e 
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fisioterapêutica dos professores iniciantes, agravam ainda mais essa 

dificuldade. 

 Por outro lado, Kulczycki e Pinto (2002) identificaram em sua pesquisa 

uma grande preocupação do fisioterapeuta docente em aprender a ensinar, 

mas também identificaram a falta de preocupação com a aprendizagem dos 

alunos em muitas disciplinas. 

 Segundo dados presentes na pesquisa de Alves (2003), os 

fisioterapeutas docentes são, em sua maioria, do sexo feminino, com faixa 

etária entre 24 e 49 anos, com  tempo de docência variando entre 3 e 14 anos. 

Dos docentes entrevistados apenas um cursou graduação em instituição 

pública, sendo que todos os demais frequentaram instituições particulares.  

 No que tange à pesquisa de Rubiano (2003), os dados revelam que 80% 

dos professores entrevistados apresentavam entre 25 e 35 anos de idade, com 

tempo de graduação variando entre 5 e 10 anos; 86,7% tinham menos de dez 

anos de docência, o que evidencia um grande número de professores jovens, 

sem grande experiência como docentes ou mesmo como profissionais de 

fisioterapia. Segundo a mesma pesquisa, alguns professores desconhecem o 

que é um plano de ensino ou plano de aula e, na maioria das vezes, 

reproduzem as estratégias de ensino que conheceram como alunos. Os 

professores apresentaram, ainda, pouco conhecimento de instrumentos de 

estratégias de ensino e aprendizagem, sendo que apenas alguns tiveram 

treinamento em metodologia de ensino. Estes últimos parecem preparar suas 

aulas através de levantamentos bibliográficos em livros, artigos e consultas na 

internet, elaborando  roteiros de aulas teóricas e práticas a partir da leitura de 

textos e sínteses na forma de resumos, por acreditar que isso facilita o 

aprendizado. Além disso, dividem suas aulas em introdução, desenvolvimento 

e conclusão, enriquecendo-as eventualmente com demonstrações de práticas 

fisioterapêuticas (RUBIANO, 2003).      

 Para Kulczycki e Pinto (2002) é de fundamental importância que  o 

fisioterapeuta docente tenha uma formação pedagógica,  que propicie uma 

reflexão crítica e contínua de sua ação docente.  
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1.3 O Processo Ensino-Aprendizagem 

 

         Os processos de ensino e aprendizagem não estão dissociados, são  

processos complementares, que se correlacionam e se integram. A ênfase 

dada à docência universitária  em um dos dois processos faz com que os 

resultados da integração entre os dois sejam completamente diferentes. 

          A ênfase no processo de ensino faz com que o professor seja o agente 

principal e responsável pelo ensino, ou seja, o centro desse processo. O 

método de ensino tradicional enfatiza o processo de ensino (MASETTO, 1998, 

2003) centrando-se no professor, único responsável pelo ensino, o qual propõe 

problemas após a exposição do conteúdo programático, assume a função de 

vigiar e aconselhar os alunos, corrigir e ensinar a matéria, vista como um saber 

pronto a ser transmitido, um conhecimento já acabado (OLIVEIRA, 2003; 

PEREIRA, 2003; BATISTA e BATISTA, 2004). 

 A abordagem tradicional ainda serve de referência, segundo Kulczycki e 

Pinto (2002), a muitos professores universitários na sua prática docente.O 

ensino tradicional caracteriza-se pelo excesso de verbalismo, pela alienação do 

ensino, do trabalho, da coletividade, pelo desinteresse crescente pelo 

aprendizado, no qual os alunos permanecem sentados em cadeiras, escutando 

alguém falar sobre coisas que não podem visualizar, ouvindo frases 

exclusivamente lógicas, desvitalizadas da emoção e do prazer. Há uma 

predominância de exposição oral dos conteúdos que obedece a uma sequência 

fixa e pré-determinada, em que muitas vezes o conteúdo dado não está 

relacionado ao cotidiano do aluno e à sua realidade social.  Essa prática de 

ensino não permite a integração entre alunos e professor e acaba por gerar 

alunos racionais com uma imensa quantidade de conceitos e palavras soltas, 

sem vínculo com o outro, com a sociedade, com a prática, sem imagem e sem 

emoção (PEREIRA, 2003; SAMPAIO, 2004; KULCZYCKI e PINTO,2002). No 

ensino tradicional tudo é muito claro e explicado sem a participação dos alunos, 

o que atrapalha e impede o engajamento emocional discente e a consequente 

aprendizagem significativa  (SAMPAIO, 2004). 

Nessa modalidade de ensino, a ação docente é fragmentada e baseada 

na memorização, o que gera o hábito de tomar notas para posterior 
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memorização; a passividade discente e a falta de atitude crítica, 

frequentemente confundida com um “profundo respeito” pela fonte de 

informação; a distância entre teoria e prática; a tendência ao racionalismo 

radical; a preferência pela especulação teórica e a falta de “problematização” 

da realidade. Socialmente, o ensino tradicional gera adoção inadequada de 

informações científicas e tecnológicas de países desenvolvidos, aceitação 

indiscriminada de modelos de pensamento, individualismo, falta de participação 

e cooperação, falta de conhecimento da realidade (PEREIRA, 2003). 

A racionalidade e objetividade características do ensino tradicional 

refletem-se na  perda da visão global da vida e das relações sociais, 

propiciando o desenvolvimento de uma visão unilateral, das especializações 

que geram alienação e fragmentação do conhecimento, deixando assim de 

valorizar o sentimento, a emoção, a espiritualidade e a qualidade de vida 

(SAMPAIO, 2004).  A distância entre teoria e prática em sala de aula contribui 

para um trabalho isolado, insatisfatório e precário, no qual a prática deixa de ter 

uma justificativa e uma sistematização condizentes e necessárias com a teoria 

(SONZOGNO, 2004). 

Por outro lado, a docência universitária que tem como ênfase o processo 

de aprendizagem contribui para o crescimento e o desenvolvimento do aluno 

em sua totalidade, ou seja, está relacionada ao conhecimento, aos aspectos 

afetivo-emocionais, a habilidades, atitudes e valores (MASETTO, 1998, 2003). 

O ensino não deve, portanto, configurar-se como um movimento de 

transmissão passivo, mas como um exercício de mediação e crescimento 

contínuo, que leva em consideração o saber já existente e sua realidade, 

articulando-os a novos saberes e práticas e possibilitando a formação e 

desenvolvimento de capacidades e habilidades (ALVES, 2003). Desse modo, o 

aprendizado depende das possibilidades delineadas pelas formas de 

pensamento de cada um, dos conhecimentos construídos anteriormente e das 

informações recebidas (SONZOGNO, 2004). 

De acordo com Anastasiou e Alves (2004), quando o professor é 

desafiado a atuar sob uma nova visão em relação ao processo de ensino e 

aprendizagem, está sujeito a lidar com dificuldades pessoais ao se posicionar 

em uma ação docente diferenciada, rompendo assim com os moldes 
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tradicionais. Ademais, precisa estar preparado para enfrentar novos desafios 

como lidar com questionamentos, dúvidas, inserções dos alunos, críticas, 

resultados incertos, respostas incompletas e perguntas inesperadas. 

Nessa perspectiva, o professor deve construir com seus alunos 

atividades de ensino-aprendizagem prazerosas, contribuindo assim para um 

desenvolvimento discente mais crítico, criativo, capaz de analisar as situações 

e de tornar a relação professor e aluno mais afetiva (SONZOGNO, 2004).  O 

ensino voltado para a atividade e para a realidade concreta é capaz de criar 

novas conexões e elaborações, favorecendo o desenvolvimento de processos 

superiores de análise, síntese, abstrações e generalizações (Sampaio, 2004);  

a aula, entendida como um espaço de múltiplas dimensões como o 

esclarecimento de dúvidas, leitura e interpretação de textos, trabalhos em 

grupo, movimento e consciência corporal, ação, músicas e poesias, contribui 

na recuperação do prazer de ensinar e aprender e incorpora a provisoriedade e 

multiplicidade que permeiam o cotidiano (MORENO, 2004). 

Atuar em uma nova visão  em relação ao processo de ensino e 

aprendizagem, com ênfase na aprendizagem, traz algumas redefinições para a 

aula como ambiente de aprendizado no que tange à dinâmica da aula, à 

organização espacial e ao rompimento com a antiga disciplina estabelecida 

(MASETTO, 1998; ANASTASIOU e ALVES, 2004). 

Além disso, segundo Masetto (1998, 2003) a relação entre professor e 

aluno torna-se uma ação em equipe voltada para a consecução dos objetivos 

educacionais propostos, para a construção de conhecimentos significativos, de 

habilidades humanas, profissionais, de valores éticos, políticos, sociais e 

transcendentais. Dessa forma, estabelece-se uma relação de co-

responsabilidade pelo aprendizado, de parceria, de diálogo e de respeito entre 

professor e aluno. 

A ênfase na aprendizagem também contribui para alterar o espaço físico 

da aula. As carteiras são colocadas em círculo para permitir que todos se 

vejam e  se olhem ao discutir e debater. As aulas passam a acontecer em 

outros espaços e ambientes dentro ou fora da universidade. 

Assim, os objetivos da aula são redefinidos, ou seja, a aula se 

transforma em um espaço onde se planeja em conjunto o curso a ser realizado, 
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onde se negociam as atividades, discutem-se interesses, realizam-se leituras, 

exposições, debates, sínteses, diálogos e descobertas. A aula é vista, portanto, 

como um tempo para identificação das necessidades, expectativas e interesses 

dos participantes, para traçar objetivos a serem  alcançados, para definir e 

realizar um processo de acompanhamento e de feedback do processo de 

aprendizagem  (MASETTO, 1998, 2003). 

Alves (2003) relata que ensinar é mais do que executar uma técnica 

específica, é estimular os alunos a serem reflexivos, a raciocinar e elaborar seu 

mundo físico e social, práticas e saberes instituídos. É transformar o aluno em 

um ser humano ativo, participante, reflexivo e importante na configuração de 

sua realidade e sociedade.  Por fim, aprender deve ser mais do que reter 

informações, e ensinar deve representar outras dimensões que não somente a 

transmissão de conteúdos científicos de uma dada área do conhecimento 

(SONZOGNO, 2004). 

 

1.3.1 Aprendizagem de Adultos e Aprendizagem Significativa 

         Dentre os vários recortes possíveis no campo da aprendizagem, 

delineiam dois para esta pesquisa: a aprendizagem de adultos e a 

aprendizagem significativa. 

 No âmbito da aprendizagem de adultos, Knowles (1988) destaca que o 

adulto muda seu autoconceito de indivíduo, ou seja, de dependente para 

autodirigido e independente, acumula experiências que se convertem em rico 

recurso de aprendizagem, tem a motivação de aprendizagem crescente para 

desenvolver papéis sociais, muda sua perspectiva de tempo – de uma 

aplicação de conhecimento tardia para imediatista, e sua aprendizagem deixa 

de ser voltada ao conteúdo para centralizar-se no problema. Segundo o autor, 

o mais importante é ensinar os adultos a aprender, e em função disso descreve 

os aspectos de autoconceito, experiência e prontidão para aprender, bem como 

de orientação na aprendizagem de adultos (KNOWLES, Idem). 

         Ainda segundo Knowles (1996), é importante construir intervenções que 

considerem diferentes dimensões: o adulto necessita saber por quê deve 

aprender algo;  tem necessidade de autodirigir-se, de se responsabilizar pelo 

próprio aprendizado, de estabelecer e delimitar o percurso educacional; entra 
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no processo educativo com diferentes quantidades e qualidades de 

experiências que devem ser aceitas e servir de base à formação, experiências 

essas que devem ser consideradas importante fonte de recursos a partilhar e 

valorizar.  O adulto está preparado para aprender quando vivencia a 

necessidade de conhecer ou quando pretende melhorar seu desempenho em 

determinado aspecto da vida; para tanto, ele ingressa em uma experiência de 

aprendizagem centrado na tarefa, no problema concreto a ser resolvido – em 

última análise, centrado na vida. Sua motivação em aprender parte de 

estímulos extrínsecos (melhora salarial e melhor trabalho, entre outros) mas 

principalmente de estímulos intrínsecos (autoestima, reconhecimento, melhor 

qualidade de vida, entre outros). 

         Para que o processo de aprendizagem de adultos aconteça dessa 

forma, torna-se fundamental criar um clima propício para a aprendizagem tanto 

institucional como no que diz respeito à capacitação, ou seja, construir um 

clima de respeito mútuo, de colaboração, de apoio entre colegas, de confiança 

mútua, de humanidade;  configurar processo de planejamento mútuo das 

atividades, envolvendo condições e ferramentas que permitam aos aprendizes 

avaliarem conscientemente suas necessidades de capacitação e traduzirem-

nas em necessidades de aprendizagem; desenhar e conduzir, professor e 

aprendizes, projetos de aprendizagem identificando os recursos mais 

pertinentes a cada objetivo e as estratégias mais efetivas para utilização 

desses recursos; e avaliar o produto da aprendizagem, com participação ativa 

dos aprendizes, à medida que os objetivos são alcançados (KNOWLES, 1996). 

        Nessa perspectiva de aprendizagem de adultos, a aprendizagem 

significativa emerge como uma âncora fundante.  Ausubel, em seus estudos, 

define-a como um  processo pelo qual uma nova informação ou conhecimento 

se relaciona de maneira não arbitrária e não literal com o conhecimento já 

existente na estrutura cognitiva do aprendiz. O que o aprendiz já sabe é o que 

mais influencia a aprendizagem. O significado do conhecimento prévio fica 

mais rico, mais diferenciado e elaborado (MOREIRA, CABALLERO E 

RODRÍGUEZ,1997; MASETTO, 1998; MOREIRA, 2000, 2006). 
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        A potencialidade significativa dos materiais educativos e a predisposição 

do sujeito em aprender são condições para que a aprendizagem significativa 

ocorra (MOREIRA, 2006). 

         A aprendizagem significativa promove a integração entre pensamentos, 

sentimentos e ações. Quando a aprendizagem é significativa o aprendiz 

cresce, tem uma boa sensação e se dispõe a novas aprendizagens. Qualquer 

evento educativo é uma ação para trocar significados (pensar) e sentimentos 

entre o aprendiz e o professor (MOREIRA, CABALLERO E RODRÍGUEZ,1997;  

MOREIRA, 2006).  

 Segundo Masetto (2003), aprendizagem significativa é aquela que 

envolve o aluno como pessoa, como um todo; ou seja, envolve idéias, 

sentimentos, cultura, valores, sociedade e profissão. Ela acontece quando o 

conhecimento novo se relaciona com o universo de conhecimento, 

experiências e vivências do aprendiz, permitindo o questionamento, o confronto 

experimental com problemas práticos de natureza social, ética e profissional 

relevantes, a transferência do aprendizado na universidade para outras 

circunstâncias da vida, a mudança de comportamento e responsabilidade do 

aprendiz.               

         Moreira (2006) realça que a aquisição de novos conhecimentos de 

maneira significativa não é suficiente, pois o conhecimento deve ser adquirido 

criticamente. E para que a aprendizagem significativa crítica aconteça é 

necessário um currículo e um contexto que favoreçam a implementação de 

princípios facilitadores e de uma avaliação coerente com esses princípios 

(MOREIRA, 2000).  

          Conforme Moreira (Idem), os princípios facilitadores da aprendizagem 

significativa são:  (1) princípio da interação social e do questionamento: ensinar 

e aprender por meio do intercâmbio de  perguntas ao invés de respostas; (2) 

princípio da não centralidade do livro de texto: utilizar materiais diversificados e 

cuidadosamente selecionados; (3) princípio do aprendiz como 

perceptor/representador: o aluno deve ser tratado como um perceptor do 

mundo, do que lhe for ensinado, e a partir daí um representador do mundo e 

daquilo que aprendeu; (4) princípio do conhecimento como linguagem: 

aprender um conteúdo de maneira significativa é aprender sua linguagem, não 
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só palavras mas principalmente palavras de maneira substantiva e não-

arbitrária;  (5) princípio da consciência semântica: tomar consciência de que o 

significado está nas pessoas e não nas palavras, e que as pessoas não podem 

dar às palavras significados que estejam além de sua experiência; (6) princípio 

da aprendizagem pelo erro: o conhecimento  é  construído superando erros; (7) 

princípio da desaprendizagem: na medida em que o conhecimento prévio 

impede a captação dos significados do novo conhecimento, é necessária uma 

desaprendizagem; (8) princípio da incerteza do conhecimento: nosso 

conhecimento é incerto pois depende das perguntas que fazemos sobre o 

mundo, cujas respostas dependem da observação do mesmo segundo os 

símbolos disponíveis ao observador; (9) princípio da não utilização do quadro-

de-giz, da participação ativa do aluno, da diversidade de estratégias de ensino.  

 

1.3.2     Estratégias de Ensino-Aprendizagem 

          As estratégias podem ser definidas, segundo Masetto (2003), como os 

meios que o professor utiliza em aula para facilitar a aprendizagem dos alunos, 

bem como a arte de decidir sobre um conjunto de disposições que favoreçam o 

alcance dos objetivos educacionais pelo aprendiz, desde a organização do 

espaço da sala de aula até a preparação do material a ser utilizado. 

          A escolha da estratégia deve ser baseada nas concepções de ensino e 

aprendizagem, nos objetivos da aprendizagem, na natureza dos conteúdos a 

serem abordados, levando em consideração as características e o 

conhecimento dos alunos, o domínio da estratégia metodológica, situações 

favorecedoras de aprendizagens significativas, um clima de 

corresponsabilidade pela aprendizagem, a diversificação das metodologias 

didáticas e a contextualização do processo de formação, incluindo o projeto 

pedagógico e a infraestrutura disponível (ANASTASIOU e ALVES, 2004; 

SONZOGNO, 2004). 

        Segundo Knowles (1998), as estratégias são ferramentas para serem 

utilizadas dentro do processo educacional visando a melhora e o incremento do 

encontro professor-aluno. 

         O professor deve conhecer a especificidade de cada estratégia, 

assumindo uma postura crítica e reflexiva sobre a escolha, a seleção e a 
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utilização das estratégias didáticas. Dessa forma, estará contribuindo para que 

o aluno seja o centro do processo de acesso às informações, delineando o 

percurso da aprendizagem, formulando questões sobre a realidade, 

trabalhando as teorias e articulando-as com a prática, reavaliando as 

apropriações feitas e fomentando novas dúvidas (MASETTO, 2003; 

SONZOGNO, 2004).     

        Para Anastasiou e Alves (2004), todo conteúdo possui uma forma 

própria em sua lógica interna que precisa ser captada e apropriada para uma 

efetiva compreensão. Essa forma de assimilação requer a utilização dos 

processos mentais ou operações de pensamento, ou seja, ações mentais de 

comparação, observação, imaginação, obtenção e organização dos dados, 

elaboração e confirmação de hipótese, classificação, interpretação, crítica, 

busca de suposições, aplicação de fatos e princípios a novas situações, 

planejamento de projetos e pesquisas, análise, tomadas de decisões e 

construção de resumos.  

        Anastasiou e Alves (2004) acrescentam que existe um habitus de 

trabalho com predominância na exposição de conteúdo por meio de aulas 

expositivas ou palestras que reforça uma ação transmissora de conteúdos 

prontos, acabados e determinados – uma estratégia funcional para a passagem 

de informação. 

          A  exposição de conteúdo favorece a abertura de um tema de estudo, 

uma colocação geral sobre o objeto de estudo, permite sínteses importantes no 

processo de apropriação das informações bem como o estabelecimento de 

comunicações que tragam atualidade ao tema ou explicações necessárias. No 

entanto, não deve ser usada de forma exclusiva em sala de aula, uma vez que 

guarda uma centralidade no professor e coloca o aluno em uma situação 

passiva de receber informações, o que favorece a apatia, a desatenção e o 

desinteresse pelo assunto (MASETTO, 2003; SONZOGNO, 2004). 

          Em contrapartida, as estratégias baseadas nos trabalhos de busca e 

levantamento no estudo dirigido e na solução de problemas têm o aluno como 

sujeito ativo na construção do conhecimento, ou seja, colocam-no em posição 

central. Nessa perspectiva, o aluno é responsável por acessar as informações, 

delinear o percurso de aprendizagem, formular questões sobre a realidade, 
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trabalhar as teorias, articular com a prática, reavaliar as apropriações feitas e 

fomentar novas dúvidas (SONZOGNO, 2004). 

          A autora enfatiza, ainda, que as estratégias que estimulam o trabalho em 

pequenos grupos favorecem o desenvolvimento de vínculos entre os diferentes 

sujeitos que participam do processo ensino-aprendizagem, superando a 

relação unidirecional entre o professor e o aluno. O trabalho em grupo 

possibilita a construção coletiva do conhecimento e a parceria (MORENO, 

2003; SONZOGNO, 2004). A discussão em pequenos grupos (DPG) estimula o 

interesse pelo tema e a busca ativa de conhecimentos, possibilitando a 

aprendizagem significativa e permitindo a integração teórico-prática 

(SONZOGNO, 2004). 

         Anastasiou e Alves (2004) destacam que as estratégias grupais devem 

ser bem organizadas, com preparação cuidadosa, e o planejamento 

compartilhado e mutuamente comprometido com os alunos, os quais deverão 

atuar ativamente na elaboração dos objetivos, normas e formas de ação, na 

definição dos papéis e responsabilidades. No trabalho em grupo é fundamental 

a interação, o compartilhar, o respeito à singularidade, a habilidade de lidar 

com o outro em sua totalidade, o que exige autonomia e maturidade. O 

professor deve estar atento e disponível, conversando e acompanhando os 

processos e os grupos na sala de aula (ANASTASIOU e ALVES, 2004). 

         Tanto Anastasiou e Alves (Idem) quanto Masetto (2003) ressaltam que a 

participação em grupos de estudo permite o desenvolvimento de uma série de 

papéis que auxiliam na construção da autonomia, do autoconhecimento do 

aluno, do lidar com o diferente, da exposição e da contraposição, do divergir, 

do sintetizar e do resumir, habilidades necessárias no desempenho do papel 

profissional.
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       CAPÍTULO II: OBJETIVOS DA PESQUISA  

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar, na ótica de fisioterapeutas docentes, a formação para a 

docência universitária e as práticas educativas que são utilizadas no processo 

de ensino- aprendizagem da graduação em Fisioterapia. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

                Caracterizar o perfil dos professores, enfatizando idade, tempos de 

inserção na docência universitária, experiências de formação de um professor 

universitário. 

 Identificar, descrever e analisar práticas educativas que desenvolvem 

em seus cotidianos pedagógicos. 
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CAPÍTULO III:  CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 

 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

          O presente estudo, com aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa nº. 

0536/08, é de natureza qualitativa e foi realizado com fisioterapeutas docentes 

de cursos de fisioterapia, de instituições públicas e particulares nas cidades de 

São Paulo e Santos. 

 

3.1 Critérios de Seleção dos Participantes 

 

 Os sujeitos da pesquisa foram selecionados por meio de busca por 

currículo  na Plataforma Lattes, de indicações de docentes e pesquisa nos sites 

das instituições públicas e particulares, com graduação em fisioterapia, nas 

cidades de São Paulo e Santos. Esses critérios de seleção foram adotados em 

função da dificuldade em conseguir contato direto com os docentes por via 

institucional e o critério de escolha das cidades de São Paulo e Santos foi em 

função  da Universidade Federal de São Paulo estar presente nas duas 

cidades e a graduação de Fisioterapia localizada em Santos. 

 A busca na Plataforma Lattes foi realizada por assunto com as palavras 

professor e fisioterapeuta. Do resultado da busca foram selecionados os 

fisioterapeutas docentes de acordo com os seguintes critérios: ser 

fisioterapeuta  docente em atividade e atuar como docente em cursos de 

fisioterapia de universidade particular ou pública, localizada na cidade de São 

Paulo e/ou Santos.  

          A amostragem utilizada foi a não probabilista intencional, ou seja, a 

pesquisadora estava interessada na opinião de determinados elementos de 

uma população específica, mas que não representavam toda a população 

(MARCONI e LAKATOS, 2002). 

         Com os critérios de seleção acima mencionados, delimitou-se uma 

população de 119 fisioterapeutas docentes, contatados via e-mail, dos quais 
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apenas 33 retornaram aceitando participar da pesquisa e respondendo ao 

questionário enviado já no primeiro contato. 

 Realizou-se, então, uma nova tentativa de envio do questionário para os 

docentes que não responderam; no entanto, somente 9 responderam a essa 

segunda tentativa, enquanto 1 (um) docente alegou não ter tempo para 

responder ao questionário. 

 Dessa forma, a presente pesquisa abrangeu 42 fisioterapeutas docentes 

como população estudada.   

 

3.2 Processo de Coleta de Dados 

 

 Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado um questionário com 

perguntas abertas e fechadas, respondido por escrito pelos docentes. As 

perguntas foram formuladas na tentativa de responder às questões levantadas 

(GIL, 1999). A opção pelo questionário deveu-se à sua função como um 

instrumento que permite atingir um grande número de docentes 

simultaneamente, com maior liberdade de resposta. 

Primeiramente elaborou-se um pré-teste do questionário a fim de 

evidenciar possíveis falhas de redação antes da sua efetiva aplicação. 

Segundo Gil (1999) e Marconi e Lakatos (2002), o pré-teste tem como 

finalidade assegurar a validade e a precisão desse instrumento de coleta de 

dados, assegurando que o questionário esteja bem elaborado no que diz 

respeito à clareza e precisão dos termos, forma de questões, 

desmembramento das questões, ordem das questões e introdução do 

questionário. O pré-teste permite evidenciar possíveis erros, permitindo a 

reformulação de falhas no questionário definitivo. 

 Foram distribuídos questionários para três professores previamente 

selecionados. Após a devolução dos mesmos realizou-se entrevista com os 

docentes, para identificação das dificuldades porventura encontradas. Dos três 

participantes do pré-teste, dois manifestaram dificuldade de compreensão 

quanto ao que era solicitado na primeira questão; em função dessa 

observação, a questão foi reformulada. Não houve dificuldades relatadas em 

relação às demais questões. 
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         Como mencionado na página anterior, a versão final dos questionários 

(Anexo 1)  foi enviada a 119 fisioterapeutas docentes no primeiro semestre de 

2008, por e-mail, juntamente com instruções (Anexo 2) para facilitar o 

preenchimento, esclarecer o propósito da sua aplicação e ressaltar a 

importância da colaboração do informante. Quarenta e dois questionários 

retornaram devidamente preenchidos.  

 Todos os participantes assinaram um termo de consentimento livre, 

esclarecido e pós-esclarecido (Anexo 3), autorizando a utilização dos dados 

coletados. Alguns dos termos assinados foram devolvidos por fax, outros 

retirados pessoalmente ou devolvidos via correio.  

 O período de coleta de dados compreendeu o período de abril a julho de 

2008.  

 

3.3 Processo de Análise e Interpretação dos Dados   

 

 A análise e interpretação dos dados obtidos na pesquisa foram 

realizadas de forma interativa com a coleta dos questionários, acompanhando 

todo o processo de investigação. 

 A análise dos dados coletados foi feita com base na análise de 

conteúdo, segundo Laurence Bardin (2007, p. 37), que descreve a análise de 

conteúdo como: 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.  

 

 A técnica utilizada foi à análise temática, dividida em três etapas: pré-

análise, exploração do material e tratamento dos resultados. Na pré-análise foi 

realizada uma leitura flutuante do material a ser analisado, como um primeiro 

contato, sendo anotadas as impressões geradas por essa leitura. 

Posteriormente, o material a ser analisado foi organizado em fichas contendo o 

código de identificação dos docentes e as respostas às questões formuladas, 

tomando o cuidado de não modificar o conteúdo original, sendo as respostas 
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recortadas do questionário com o objetivo de facilitar a exploração do material 

(FRANCO, 2007). 

 Finda a organização do material, foi gerada uma tabela contendo as 

questões, o código de identificação dos docentes e as unidades de contexto; 

destas unidades foram retiradas as unidades de significado, cada uma delas 

recebendo um código de identificação – US – com um número equivalente à 

ordem de aparecimento da mesma. Unidades de significado semelhantes 

foram classificadas sob a mesma numeração.   

 As unidades de significado foram selecionadas em função dos objetivos 

da pesquisa, sendo extraídos os seguintes núcleos temáticos: (1) perfil dos 

fisioterapeutas docentes; (2) formação docente; (3) práticas educativas 

utilizadas no ensino da fisioterapia e suas relações com o processo de ensino e 

aprendizagem. 

         Do núcleo temático formação docente, emergiram como categorias: 

modelo de outro professor, busca pessoal e voluntária, lugar da pós-graduação 

(lato e stricto sensu) e  o cotidiano do  professor. 

 A primeira parte do questionário que diz respeito ao perfil dos 

fisioterapeutas docentes e as questões 5 e 7 (anexo 2) foram analisadas por 

meio da tabulação por apuração das frequências absolutas e relativas.
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CAPÍTULO IV: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

4.1  Perfil dos Fisioterapeutas Docentes    

 

   Na perspectiva de caracterizar o perfil dos fisioterapeutas docentes que 

atuam nos cursos de fisioterapia de universidades públicas e particulares, 

foram levantados e organizados os dados referentes a faixa etária, tempo de 

formação, local de formação, titulação, tempo de início na função docente 

depois de formado, tempo de docência  e tipo de instituição em que leciona. 

          A análise dos dados revelou que, dos 42 docentes, 32 (76%)  são do 

sexo feminino e 10 (24%) do sexo masculino (gráfico 1)2, o que demonstra uma 

predominância de docentes do sexo feminino no ensino da fisioterapia, dado 

este já citado anteriormente por Alves (2003).  

 

 

            Gráfico 1 - Distribuição dos fisioterapeutas docentes quanto ao sexo. 
   

          A faixa etária dos fisioterapeutas docentes (gráfico 2) variou de 28 a 64 

anos, com  4 (9%) docentes variando entre 28 e 29 anos; 20 (47%) entre 30 e 

40 anos; 13 (30%) entre 41 e 50 anos; e 5 (11%) entre 53 e 64 anos. Os dados 

demonstram que os fisioterapeutas docentes já não são tão jovens quanto os 

                                                           
2
 Todos os gráficos e tabelas tiveram como fonte os questionários aplicados. 
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encontrados pela  pesquisa de Rubiano (2003) que, em função dos dados 

coletados, definiu os fisioterapeutas docentes,  há 6 anos atrás, como jovens 

pois a faixa etária predominante foi a de 25 a 35 anos, correspondente a 80% 

dos docentes. 

 

           Gráfico 2 – Distribuição dos fisioterapeutas docentes quanto à idade. 

          

 Os docentes apresentaram um tempo de formação (gráfico 3) variando 

entre 9 e 39 anos, sendo que 9 (21%) docentes tinham entre 3 e 10 anos de 

formados, 22 (52%) tinham entre 11 e 20 anos  e 10 (23%) tinham mais de 21 

anos de formados.        

 

          Gráfico 3 - Distribuição dos fisioterapeutas docentes quanto ao tempo de formado.  
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          Os dados referentes ao tempo de formado revelam fisioterapeutas 

docentes mais experientes, a maioria apresentando um tempo de formado 

superior a 11 anos, dados estes que diferem dos relatados por Rubiano (2003). 

          Dos 42 docentes que responderam à pesquisa, 21 (50%) cursaram 

graduação em  universidade pública e 21 (50%) em instituição particular, sendo 

que 2 (5%) docentes apresentavam livre docência, 11 (27%) doutorado, 19 

(46%)  mestrado e 9 (22%) tinham apenas especialização. 

        Os dados referentes à titulação acadêmica (gráfico 4) dos fisioterapeutas 

docentes apontam para o predomínio de professores com pós-graduação 

stricto sensu, com maior percentual para o mestrado, seguido do doutorado e 

especialização, e um percentual muito pequeno para livre docência e para 

professores somente com graduação. 

 Nesse âmbito, os resultados corroboram as informações do INEP que, 

considerando o censo do ensino superior de 2006, destaca que os docentes da 

região sudeste apresentam, em sua maioria, a titulação máxima de mestrado, 

seguida de doutorado e especialização.  Os dados também indicam um número 

pequeno mas existente de professores sem titulação acadêmica.  

 

 

 Gráfico 4 - Distribuição dos fisioterapeutas docentes quanto a titulação. 

          

 O tempo de início na função docente (gráfico 5) após a graduação variou 

entre 1 e 20 anos: 23 fisioterapeutas iniciaram a carreira docente nos três 

primeiros anos após a graduação sendo que destes, 6 (14%)  iniciaram com 
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apenas 1 (um) ano de formados, 9 (21%) com dois anos, 8 (19%) com três 

anos, 7 (16%) com quatro anos, 6 (14%) com 7 anos e 6 (14%) após onze anos 

de formados.  

 

Gráfico 5 - Distribuição dos fisioterapeutas docentes por tempo de início 
                  na função docente  após a graduação.  

 

         Segundo o padrão mínimo de qualidade para funcionamento de cursos 

de graduação de fisioterapia no país elaborado em 1998, os docentes 

fisioterapeutas devem ter no mínimo dois anos de experiência profissional, ou 

ao menos estarem engajados em curso de pós-graduação ao nível de 

mestrado. 

 Dos 42 fisioterapeutas docentes participantes deste estudo, 6 

ingressaram na docência sem experiência docente e profissional, o que sugere 

que as competências necessárias descritas por Masetto (2003 e 2008) para a 

docência universitária parecem estar significativamente comprometidas pelo 

pouco tempo de experiência.      

          Segundo Alves (2003), a formação do fisioterapeuta não favorece a 

formação docente, o que contribui ainda mais, principalmente no primeiro ano 

após a graduação, para um despreparo didático-pedagógico e para a falta de 

conhecimento sobre o processo de ensino e aprendizagem.   

 No escopo do exercício da docência, 3 professores investigados 

lecionam em universidade pública e particular, 8 em universidade pública e 30 

em universidade particular. 
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          Em relação ao tempo de docência (gráfico 6), 24 (57%) fisioterapeutas 

situavam-se entre 1 e 10 anos, 14 (33%) entre 11 e 19 anos e 4 (9%) exerciam 

a docência há mais de 23 anos. Os dados demonstram que no ensino da 

fisioterapia há tanto professores sem muita experiência no que diz respeito a 

docência quanto professores com uma experiência significativa. 

 Esses dados apontam para mudanças no ensino da fisioterapia no que 

diz respeito à experiência docente. Revelam, também, que os fisioterapeutas 

docentes já não são tão jovens quanto os encontrados na pesquisa de Rubiano 

(2003) já citada anteriormente, os quais, apesar de terem ingressado na 

docência sem experiência profissional, foram construindo uma trajetória 

relevante para o ser professor no ensino de Fisioterapia.  

 

 

  Gráfico 6 - Distribuição dos fisioterapeutas docentes por tempo de docência. 

 

           Na análise dos dados referentes ao tempo de docência segundo o 

modelo de Hubberman (MOROSINI, 2000), que descreve o ciclo de vida dos 

professores em fases, vimos que: (1) na fase de entrada na carreira 

(compreende os três primeiros anos de atividade docente) situam-se 2 (4%) 

docentes, o que é caracterizado, segundo o autor, pelo contato inicial com a 

sala de aula, onde a sobrevivência e a descoberta são os componentes 

principais desta fase; (2) na fase de estabilização (correspondente ao tempo de 

4 a 6 anos de docência) estão 5 (11%) docentes, fase esta marcada por um  

sentimento de competência pedagógica crescente em que o professor passa a 
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se preocupar mais com os objetivos pedagógicos, sentindo-se mais à vontade 

para enfrentar situações complexas e inesperadas, adquirindo um estilo próprio 

e consolidando um repertório pedagógico; (3) na fase de diversificação e 

questionamento (compreendendo um tempo de docência de 7 a 25 anos) 

encontram-se 35 (83%) docentes, momento em que há o estabelecimento de 

percursos individuais, pela busca por novas experiências pedagógicas, pela 

procura de ascensão pessoal, pela necessidade de contribuir para a 

reformulação do sistema, pelo balanço da vida profissional percorrida em face 

aos ideais e objetivos do início da carreira. 

 

4.2  Formação Docente 

 

        Na perspectiva de analisar a formação para a docência universitária dos 

fisioterapeutas docentes e caracterizar as experiências de formação para ser 

professor universitário, descrevemos os dados obtidos em resposta aos 

questionamentos: Como você se preparou para ser professor do ensino 

superior? Você fez algum curso de preparação? Qual curso?  

          No gráfico 7 é possível visualizar como os fisioterapeutas docentes, 

participantes da pesquisa, relatam como se formaram para exercer função 

docente no ensino superior. 

 

 

         Gráfico 7 - Distribuição dos fisioterapeutas docentes em função da forma  
                           de preparo docente.   
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          Os dados demonstram que dos 42 participantes, 80% ingressaram na 

docência universitária sem preparação didático-pedagógica.  A competência 

para o exercício da função docente deu-se por meio das experiências do 

cotidiano docente para 26% dos participantes.  

 Uma parcela dos entrevistados (21%) relatou preparo por meio de busca 

pessoal e voluntária, e apenas 7% relataram preparo tendo como base um 

outro professor como modelo.  

 Um dado que chamou a atenção, considerando que 40 dos 42 docentes 

cursaram a pós-graduação, foi o fato de que apenas 45% dos professores 

relataram ter adquirido  preparo para exercer a função docente na pós-

graduação.  

           Esses dados corroboram os achados de Pimenta e Anastasiou (2005), 

Pagnez (2007),Behrens (2008), Lourido e Bermejo (2003), os quais indicaram 

que a formação para docência universitária não se constitui, por tradição, em 

um espaço de reflexão e aprendizagem sobre o processo pedagógico. Dessa 

forma, observa-se que também na Fisioterapia os professores não costumam 

ter formação didático-pedagógica; em sua maioria, desenvolveram sua 

aprendizagem docente no fazer cotidiano, a partir de experiências prévias e 

modelos de outros professores. Essa característica também foi identificada por 

Alves (2003) em seu estudo A relação teoria e prática na graduação em 

fisioterapia: uma discussão a partir da interdisciplinaridade.  

           Um aspecto que vem emergindo da literatura na área da docência 

universitária relaciona-se ao reconhecimento, por parte dos professores, de 

não terem contado com um espaço intencional de formação docente.  Dos 42 

docentes, 34 (80%)  responderam que, durante o período de graduação ou 

pós-graduação, não tiveram qualquer preparação prévia no que diz respeito a 

cursos específicos para formação docente ou disciplinas ministradas com esse 

objetivo. 

         Como descreve o docente D2,  

 
[...] não houve um preparo específico ao longo da minha formação 
acadêmica (mestrado/doutorado). 

 

           Em consonância com os achados de Morosini (2003), os dados 

demonstram que grande parte dos fisioterapeutas docentes ingressaram na 
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docência universitária sem formação  pedagógica, sem experiência didática e 

profissional, egressos de cursos de especialização ou stricto sensu.  D31 relata 

ter iniciado função docente 1 (um) ano após a sua formação, tendo cursado 

especialização em uma área técnica durante esse curto espaço de tempo.          

           O ingresso e a aprendizagem da função docente, segundo dados da 

pesquisa, também estão ligados a: (1)  experiência prática em uma área 

específica da Fisioterapia; (2) aprendizado obtido pelo docente durante 

atividades da graduação; (3) experiência autodidata, abrangendo a leitura de 

livros sobre o assunto; e (4) uma boa dose de bom senso.                  

         D32 relata que passou a exercer função docente após 20 anos de 

formado, em uma universidade particular, em função da sua experiência prática 

em uma área da fisioterapia específica, considerando como preparo para a 

docência universitária sua experiência clínica, a prática de seminários e a 

apresentação de monografia na especialização.  

    Na mesma linha, D40 relata ter iniciado a função docente cinco anos 

após sua formação, devido à sua experiência prática em uma área específica e 

ao fato de já ministrar cursos nessa mesma área, o que facilitou o ingresso na 

docência em uma universidade particular, dado que eram poucos os 

fisioterapeutas que exerciam a mesma atividade na época: 

 
[...] Na época que iniciei a carreira docente, as universidades 
particulares iniciavam na cidade de São Paulo, de tal modo que os 
professores eram convidados para dar aulas conforme repercussão 
profissional. Na minha área, Fisioterapia Aquática, eram poucos os 
terapeutas e eu tinha tempo de experiência prática e já ministrava 
cursos de curta duração na área. O que facilitou acesso a área 
acadêmica.(D40) 

 

        D40 considerou o tempo de experiência prática e o fato de ministrar 

cursos de curta duração em uma área técnica específica como preparo para a 

função docente. 

          Nas falas dos docentes D32 e D40 é possível atribuir a contratação de 

professores sem titulação acadêmica adequada para a função docente, sem 

preparo didático e pedagógico, à abertura indiscriminada de cursos de 

fisioterapia na última década em todo país, uma vez que durante esse período 

a quantidade de cursos de fisioterapia aumentou em mais de 300% com a 

criação de 364 novos cursos, segundo dados descritos por Bispo (2009).  
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         Nesse cenário, o que tem credenciado o docente a ensinar é a 

experiência prática em determinada área, como citado por Pinto (2002), Assis e 

Castanho (2006); LOURIDO e BERMEJO (2003).  Configura-se que os 

docentes atuam como profissionais liberais dando aula sem a conscientização 

do propósito do fazer docente, da necessidade de uma formação específica e 

de competência didática para exercer qualquer atividade pertinente ao docente 

do ensino superior (ALVES,  2003). 

         Observa-se, porém, que há movimentos entre os docentes entrevistados 

no sentido de buscar espaços e formas de formação docente, construindo essa 

busca no exercício cotidiano da docência em Fisioterapia. Kulczycki e Pinto 

(2002) também identificaram uma preocupação do fisioterapeuta docente com 

sua formação pedagógica. A docência no ensino superior exige do 

fisioterapeuta docente o domínio de conhecimentos básicos em determinada 

área de conhecimento e experiência clínica. No entanto, segundo Masetto 

(2003, 2008), esse domínio cognitivo não é suficiente.  Faz-se também 

necessário que o conhecimento e as práticas profissionais sejam atualizadas 

constantemente, que o docente domine uma área de conhecimento por meio 

de pesquisa, além de conhecimentos pedagógico, metodológico, filosófico e 

político, como acrescenta Chudo (2006). 

 O professor deve tornar-se um ser criativo, a fim de propiciar situações 

de aprendizagem que favoreçam a produção do conhecimento pelo aluno, para 

que este deixe de ser passivo e repetidor e tenha autonomia para discordar, 

questionar e criar, como relata Kulczycki e Pinto (2002). 

  Segundo Batista (2005) somente a instrumentalização técnica não é 

suficiente para o exercício da função docente, é necessário também a reflexão 

crítica sobre a prática docente e a realidade em que esta prática esta inserida. 

         Batista e Batista (2004), Pimenta e  Anastasiou (2005) e Amaral (2008) 

asseveram que a docência na área da saúde não é caracterizada como uma 

profissão que demanda uma formação específica. Segundo Cunha (2004), dos 

docentes universitários é esperado um conhecimento do campo científico de 

sua área, tendo como base os rigores da ciência e o exercício profissional que 

legitime o saber prático, sem a preocupação significativa com os 

conhecimentos pedagógicos. Os dados coletados neste estudo corroboram 
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essa afirmação posto que grande parte dos fisioterapeutas docentes 

participantes não tiveram preparo docente para o ingresso no ensino superior.  

 Contudo, a falta de formação pedagógica dos fisioterapeutas docentes 

não anula seus esforços na tentativa de realizar um ensino com qualidade, 

porém, impede que estes explorem com maior profundidade as possibilidades 

do ensino com qualidade respaldados em uma fundamentação pedagógica, 

como coloca Veiga (2000). 

         

4.2.1 Formação Docente: fontes de aprendizagem 

          Nos relatos docentes foram apreendidas algumas “fontes de 

aprendizagem” para ser professor, tais como: modelo de outro professor,  

busca pessoal e voluntária, lugar da pós-graduação (lato e stricto sensu) e 

cotidiano docente. 

        

4.2.1.1 Modelo de outro professor 

         Em resposta ao questionamento sobre o preparo para a função docente, 

três (7%) professores relataram como forma de preparo a observação de 

professores com mais experiência na docência ou de professores os quais 

admiravam.  

         O docente D3 relata ter buscado preparo para a função docente 

acompanhando professores “mais antigos” que ministravam aula junto com ele: 

 
[...] acompanhava os professores mais antigos, que ministravam aula comigo.[...]   

 

        D8 lembra que pedia informações a professores que lecionavam há mais 

tempo: 

 
[...} obtendo informações com fisioterapeutas docentes que já lecionavam à mais tempos [...] 

 

          O docente D26 buscou preparo observando pessoas que admirava: 

 
[...]observando as pessoas que admirava[...] 

 

         Pagnez (2007)  e Kulczycki e Pinto (2002) também relatam em suas 

pesquisas a aprendizagem da docência ligada à imagem de professores 
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durante a graduação, o que também é reforçado por Cunha (2004) quando 

relata que os docentes universitários tendem a ensinar pela sua prática, da 

forma como foram ensinados, o que garante a transmissão mais ou menos 

eficiente de saberes e a mesma socialização  da qual foram objeto.Segundo 

Rubiano (2003), a busca do saber docente apenas em modelos e em trocas no 

local de trabalho pode gerar sérias lacunas em relação aos saberes docentes 

de caráter científico.  

        A utilização de outros professores como modelo parece ser o primeiro 

passo empreendido por professores sem nenhuma formação pedagógica em 

busca de preparo docente. Masetto (2008) relata que esses docentes, em 

alguns casos, superam as dificuldades e tornam-se autodidatas em virtude do 

interesse e entusiasmo pela docência. 

 

4.2.1.2 Busca pessoal e voluntária 

          A pesquisa também revelou como forma de preparo docente a busca 

pessoal e voluntária de 9 (21%) fisioterapeutas docentes por meio de leitura 

específica, participação em congressos, palestras e cursos, supervisão e 

organização de estágio, disciplinas didático-pedagógicas oferecidas durante a 

formação acadêmica, monitorias e programas específicos de aprendizado do 

ensino, grupo de trabalho e estudo. 

          A preparação para a docência por meio de leituras específicas, na área 

da educação, foi citada por 2 (4%) docentes, o que segundo Pimenta e 

Anastasiou (2005),  Pagnez (2007) e Behrens (2008)  revela um preparo 

autodidata.   

         A preparação por meio da participação em palestras e cursos, seja em 

cursos rápidos ou de extensão em educação a distância, ou de oratória, foi 

citada por 2 (4%) docentes: 

  
[...] à partir de 1997 comecei a ler muito sobre o assunto [...] e a 
freqüentar palestras e cursos rápidos.(D4) 

 

          A participação em disciplinas didáticas durante a formação acadêmica foi 

relatada como forma de preparo por 2 (4%) docentes:  
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  [...]No último ano da graduação, fiz todas as disciplinas didáticas da 

Faculdade de Educação da USP.[...]. (D5) 

 

 A realização de aprimoramento em supervisão e organização de 

estágios contribuiu para o preparo de 1 (um)  docente. Além disso, um outro 

docente relatou melhor preparo para docência após ter supervisionado estágios 

da graduação e pós-graduação, enquanto dois professores notaram uma 

melhora na própria competência após participarem de monitoria  na graduação. 

          Um (1)  (2%) professor reportou como preparo docente a participação, 

como auxiliar,  em programas de aprendizado do ensino (PAE)  e em um grupo 

de trabalho e estudo: 

 

[...] Ao longo da minha formação acadêmica, procurei por cursos 
dentro da própria Universidade que estivessem ligados à formação 
didático-pedagógica sem realizar um curso específico. [...] Na 
graduação, fui monitor de duas disciplinas [...]. [...] durante o 
doutorado, na Universidade onde me pós-graduei, participei de 
programas de aprendizado do ensino (PAE) onde atuei como auxiliar 
de professores para auxiliar no ensino de disciplinas. [...] .Por último, 
quando ingressei na carreira docente fui me aproximando do grupo 
que trabalha e estudo da melhora para o ensino médico e hoje tenho 
alunos anualmente do mesmo programa PAE do qual participei na 
minha pós-graduação.(D12) 

 

         Para o professor D37, o  preparo surgiu da atualização decorrente da 

participação em cursos e congressos, e da leitura de revistas na área técnica 

em que atua enquanto fisioterapeuta: 

 

[...] Sou educador físico [...] Participo frequentemente de cursos e 
congressos, como aluno e palestrante para estar sempre atualizado, 
além de ler revistas da área de ortopedia e medicina/fisioterapia 
esportiva. (D37) 
 

         A falta de conscientização da necessidade de uma formação específica 

para a docência, como cita Alves (2003), parece estar presente na fala do 

docente D37 quando  relata preparo docente por meio de participação em 

curso, congressos e leitura apenas voltados à sua formação básica, ou seja, a 

fisioterapia. Contudo, somente o saber em um campo específico não basta 

para a formação docente, como citam Batista e Batista (2004). 

         Apenas 1 (um) docente relata a busca por capacitação pela participação 

de eventos diversos na área da educação: 
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 [...] desde que iniciei a prática docente venho me capacitando com participações em 
eventos diversos na área da Educação.(D15) 

 

4.2.1.3 O lugar da pós-graduação (Lato e Stricto Sensu) 

          A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) 

concebe a docência universitária como um processo de preparação para o 

exercício do magistério superior, e deve ser proporcionada prioritariamente por 

cursos de pós-graduação stricto sensu.  

        Dos 42 docentes que responderam ao questionamento sobre preparo 

docente para o ensino superior, 19 (45%) relataram a contribuição da pós-

graduação para o preparo docente. Contudo, 21 (52%)  docentes que também 

cursaram pós-graduação não reportaram contribuição do mestrado, do 

doutorado, ou mesmo de especialização na preparação para o exercício da 

docência universitária. 

         Dos 19 (45%) docentes que citaram a pós-graduação como forma de 

preparo,  9 (21%) ressaltaram a contribuição do mestrado, sendo que 5 

cursaram mestrado na área da educação e 4 em área técnica; 3 fisioterapeutas 

docentes mencionaram a contribuição do doutorado na preparação para a 

função docente, sendo que um deles cursou doutorado em área distinta da 

educação; 11 (26%)  docentes citaram como forma de preparo a 

especialização, sendo que 6  cursaram especialização na área da educação e 

5 em área técnica.  

        D22 relata ter cursado mestrado em didática e pedagogia, D24 em 

mestrado em ciências em saúde, D5 na área da educação e D36 mestrado e 

doutorado em áreas correlatas.          

        D18 e D29 cursaram mestrado e D29 doutorado em áreas específicas, 

sem relação direta com a área da educação, porém D18 ressalta que o 

mestrado possibilitou-lhe uma visão mais acadêmica da profissão: 

 
[...] Após 1 ano de docência entrei no curso de Mestrado que 
proporcionou uma visão mais acadêmica da profissão [...]. (D18) 

 

         O docente D15 cursou – mas não concluiu – mestrado em educação 

com ênfase para o ensino superior: 

 
[...] em agosto de 2000 iniciei um mestrado na área da Educação com 
ênfase em Ensino Superior, cheguei até a qualificação, contudo, 30 
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dias antes da entrega final de minha dissertação fui informada que a 
defesa estava suspensa. E infelizmente, 2 anos depois a notícia 
chegou: “perdi tudo”, ou seja, o curso de mestrado não havia sido 
aprovado pelo Capes. 

 

          D3 relata ter cursado disciplinas de formação docente durante o 

mestrado, enquanto D24 optou por disciplinas voltadas para didática. Durante o 

período do mestrado e do doutorado, D35 cursou uma disciplina que lhe 

proporcionou o acompanhamento e a observação das atividades didáticas de 

um professor: 

 

  [...] Fiz o mestrado e doutorado. Durante esse período, fiz uma 
disciplina na qual o 
  aluno acompanha um professor em suas atividades didáticas.(D35) 
          

          O docente D11 diz ter cursado especialização em docência para 

fisioterapeutas. Já D34 fez especialização voltada à preparação de docente 

para o ensino superior. D17 e D20 cursaram especialização em didática do 

ensino superior.  D19 fez especialização em educação em biociências, além de 

um curso de extensão em oratória e educação à distância. D27 cursou 

especialização em educação do excepcional.  

          A contribuição da disciplina de didática para a formação docente foi 

relatada por três dos cinco docentes com especialização em área técnica; 

entretanto, embora D21 mencione carga horária, conteúdo prático e teórico do 

curso, não faz quaisquer comentários sobre o que o curso agregou no que diz 

respeito a docência: 

 

[...] Fiz especialização em Hidroterapia nas Doenças 
Neuromusculares [...] curso que apresentava carga horária prática e 
teórica, sendo em período integral durante 1 ano [...]. (D21) 

 

         Segundo Cunha (2000), o conhecimento específico e o instrumental para 

a produção de novas informações não são suficientes para a docência 

universitária. 

          Os dados coletados revelam que os programas de pós-graduação – 

tanto lato como stricto sensu – têm contribuição restrita à formação docente, 

uma vez que os cursos acabam priorizando a formação de pesquisadores em 

campos específicos e não a formação pedagógica para o ensino superior 
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(CUNHA, 2000; CUNHA, 2004; MASETTO, 2003; PIMENTA e ANASTASIOU, 

2002).  

 

4.2.1.4 No cotidiano docente  

        Dos 42 docentes que responderam ao questionário, 11(26%) relataram 

que o preparo para a docência ocorreu no cotidiano docente, como pode ser 

exemplificado nos relatos a seguir: 

 
[...] comecei a lecionar um ano após ter me formado. Estava apenas 
fazendo uma especialização (que não era específica da área em que 
trabalho) e um estágio no Hospital Pérola Byington quando fui 
convidada para ser supervisora e professora na área de Ginecologia 
e Obstetrícia.(D6) 

 
[...]Logo após me formar, entrei no Programa de Aprimoramento em 
Fisioterapia em UTI [...]. Assim que terminei o aprimoramento, fui 
chamada pela minha universidade para ser supervisora de estágio. 
Trabalhei como tal por 3 anos e assim que teve concurso para área 
de fisioterapia respiratória , prestei e entrei.(D10) 

 

          A  experiência prática, citada por Pinto (2002) e Assis e Castanho 

(2006),  contribui para o ingresso de alguns professores na função docente e, 

por conseguinte, para  o preparo docente  no seu cotidiano. 

          D27 e D11 também relatam ingresso na função docente após realizar 

supervisão de estágio, da mesma forma que D40 e D42, após 1 (um) ano como 

auxiliares de professores e supervisores de estágio na universidade onde 

cursaram a graduação. 

         Já D9 foi convidado por um colega de turma, durante o curso de 

mestrado, para exercer função docente: 

 
[...] foi durante o curso de mestrado que fui convidado por um colega 
de turma para dar aulas de pediatria.(D9) 

        

         Os docentes D20 e  D15 passaram a exercer função docente em uma 

universidade particular em função da experiência prática em área da 

fisioterapia específica, como coloca D15: 

 
Em fevereiro de 2000 iniciei minha trajetória docente [...], nesta época 
não possuía nenhum curso de especialização, pois minha vida 
profissional estava fundamentada na experiência prática[...].(D15) 

 



 54 

 

 

         D27 também relata que, após 1 (um) ano de trabalho como 

fisioterapeuta e preceptor em uma instituição, ingressou na carreira docente em 

uma universidade pública contando  apenas com  a experiência prática em uma 

área específica: 

 
  [...]  fui  aprendendo  a  dar  aulas [...]  onde eu  trabalhava  e  era  
preceptora  dos  
  fisioterapeutas residentes.(D27) 

        

          D40 revela como forma de preparo docente sua experiência prática e o 

fato de já ter ministrado cursos de curta duração: 

 

 [...] Na época que iniciei a carreira docente, as universidades 
particulares iniciavam na cidade de São Paulo, de tal modo que os 
professores eram convidados para dar aulas conforme repercussão 
profissional. Na minha área, Fisioterapia Aquática, eram poucos os 
terapeutas e eu tinha tempo de experiência prática e já ministrava 
cursos de curta duração na área. O que facilitou acesso a área 
acadêmica.(D40) 

 

          Dados da pesquisa revelam, com algumas exceções, o início da 

docência como decorrência da atuação profissional dos fisioterapeutas 

docentes, como cita Cunha (2004), mesmo sem a devida formação ou 

conhecimento específico. Pagnez (2007) encontrou dados similares em sua 

pesquisa, acrescentando ainda que, pelos dados coletados, a docência não é 

tida como um espaço que exige formação, conhecimentos, atitudes e 

habilidades específicas. 

           A experiência prática em uma área específica, a realização de estágios 

em área técnica, a supervisão de estágio, o acompanhamento de docentes e 

supervisores facilitou o ingresso na docência de 11 fisioterapeutas docentes 

participantes do estudo. Cabe observar, contudo, que eles  tiveram que se 

preparar para a docência já no exercício da mesma. 

   

4.3 Práticas educativas utilizadas no ensino da Fisioterapia e suas 

relações com o processo de ensino e aprendizagem 

 

        Na tentativa de caracterizar as práticas educativas que os fisioterapeutas 

docentes desenvolvem em seus cotidianos pedagógicos, procedeu-se a uma 
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identificação das estratégias de ensino-aprendizagem assinaladas pelos 

docentes como as mais utilizadas, bem como dos objetivos e das bases para a 

sua aplicação no processo de ensino e aprendizagem. 

         No gráfico 8 é possível visualizar as práticas educativas utilizadas pelos 

fisioterapeutas docentes que participaram da pesquisa. As práticas que foram 

citadas apenas uma vez estão agrupadas no gráfico como Outras. 

 

 

Gráfico 8 – Práticas educativas utilizadas pelos fisioterapeutas docentes.  

 

         Além dessas estratégias, também foram mencionadas como indicações:  a 

discussão de atualidades no início de cada aula bem como de artigos 

científicos;  dinâmicas de grupo; o acompanhamento de pacientes em 

tratamento na clínica-escola; a leitura de artigos científicos com apresentação 

de posters; entrevistas com profissionais da área; buscas na internet; 

atividades culturais pertinentes aos temas estudados; participação em 

atividades de saúde pública; demonstrações práticas e relatórios de avaliação 

de pacientes fora da universidade. 
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 A análise dos dados permite reconhecer que a aula prática é a estratégia 

de ensino mais utilizada pelos fisioterapeutas docentes, seguida da aula 

expositiva, do estudo de caso e em seguida da aula expositiva dialogada. 

          A exposição de conteúdo, ou seja, as aulas expositivas ainda são muito 

utilizadas pelos docentes, porém não como prática predominante como citam 

Anastasiou e Alves (2004).  Esse tipo de aula é, no mínimo, alternada com 

aulas práticas, discussões de caso e com aulas expositivas dialogadas. 

          Os dados coletados revelam que os fisioterapeutas docentes 

diversificam as práticas educativas o que, segundo Moreira (2000, 2006) e 

Masetto (2003), contribui para que a aprendizagem seja significativa facilitando 

assim o aprendizado, de acordo com Knowles (1998). 

          Quanto aos objetivos de utilização de cada prática educativa citada 

pelos docentes, 14 (33%) fisioterapeutas docentes responderam a essa 

questão. No tocante à aula expositiva, 11 (29%) descreveram seus objetivos de 

utilização em sala de aula, sendo que dois docentes expressaram como 

objetivo a apresentação de um novo tema ou conteúdo aos alunos. Esse 

objetivo, segundo Masetto (2003) e Sonzogno (2004), parece buscar sínteses 

importantes no processo de apropriação das informações e permite estabelecer 

comunicações que tragam atualidade ao tema ou explicações necessárias.  

          Houve também 6 docentes que descreveram como objetivo a exposição 

do conteúdo ou conceito teórico, sendo que um (1) professor utiliza essa 

prática educativa para situar os alunos no contexto da aula e para introduzir 

alguns conceitos; 1 docente a usa para organizar conceitos de conteúdos 

específicos, e 1 ainda utiliza a aula expositiva para transmitir informação. Este 

último objetivo, da forma como foi descrito pelo docente, parece reforçar o que 

Anastasiou e Alves (2004) denominam habitus do trabalho docente, ou seja, a 

transmissão de conteúdos prontos, acabados e determinados.          

           A aula expositiva dialogada (citada como prática educativa por 33 

docentes) tem, segundo 9 docentes, os seguintes objetivos: apresentar um 

novo conhecimento teórico de forma a estimular o raciocínio e gerar perguntas; 

favorecer a participação ativa do aluno; avaliar as dificuldades discentes; 

construir um pensamento com o aluno e dialogar com os seus conhecimentos.  
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        Analisando os objetivos acima descritos, é possível verificar que os 

fisioterapeutas docentes não utilizam a aula dialogada, talvez por falta de 

preparo pedagógico e didático específico e formativo. Pimenta e Anastasiou 

(2005), Pagnez (2007) e Behrens (2008) afirmam que a aula expositiva 

dialogada pode favorecer a parceria entre professor e alunos no enfrentamento 

do conteúdo, na superação da passividade e imobilidade intelectual dos alunos, 

no estímulo dos processos mentais de obtenção e organização de dados, na 

interpretação crítica, na decisão, na comparação e resumo, na exposição do 

conteúdo com a participação ativa dos alunos, cujo conhecimento prévio deve 

ser considerado e tomado como ponto de partida, estimulando os alunos a 

questionarem, interpretarem e discutirem o objeto de estudo a partir do 

reconhecimento e do confronto com a realidade.  

       Os fisioterapeutas docentes também descreveram como objetivos da 

aula expositiva dialogada: a utilização das informações dadas nas aulas 

teóricas e práticas de forma mais dinâmica; a apresentação de um novo 

conhecimento teórico; o estímulo do desenvolvimento do raciocínio prático 

tendo como base os conceitos abordados; a discussão de tópicos da aula 

expositiva, tópicos atuais e aspectos políticos que estão relacionados à área de 

saúde; a transmissão do conteúdo programático; e a avaliação do  

conhecimento prévio dos alunos sobre o tema a ser abordado. 

          Na análise dos objetivos acima descritos, observou-se que dois 

docentes não fazem distinção entre aula expositiva e aula expositiva dialogada, 

uma vez que apresentam os mesmos objetivos para as duas práticas.  

          Dos 26 fisioterapeutas docentes que citaram o estudo de texto como 

prática educativa, 6 (23%) descreveram os objetivos pelos quais utilizam essa 

prática em sala de aula: ampliar o conhecimento sobre o assunto em 

discussão,  estimular a leitura e a melhora da escrita, desenvolver a 

capacidade de reflexão dos alunos, estimular a discussão em grupo, ensinar 

outras habilidades e competências  como comunicação, poder de síntese, foco, 

respeito pelos colegas. Além disso, o estudo de texto é utilizado com o intuito 

de orientar pesquisa, favorecer a participação ativa do aluno na aula e utilizar a 

informação dada nas aulas teóricas e práticas de forma mais dinâmica.  
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          Anastasiou e Alves (2004) reconhecem os objetivos acima, agregando 

ainda o de estimular os processos mentais de identificação, a obtenção e 

organização de dados, a interpretação, a crítica, a análise, a reelaboração e o 

resumo. Ainda segundo os autores, o estudo de texto deve ser utilizado nos 

momentos de mobilização, construção e elaboração de síntese. 

          A problematização foi citada por 23 docentes, dos quais 7 (30%) 

descreveram os objetivos pelos quais a utilizam em sala de aula: iniciar o 

raciocínio com caso clínico; estimular o raciocínio; instigar o aluno, após a 

contextualização, a montar o seu raciocínio na busca de soluções plausíveis 

para uma determinada situação, utilizando os conceitos de que já dispõe para 

desenvolver outros;  resolver problemas expostos no final de um novo 

aprendizado, seminário ou apresentação de caso clínico; integrar teoria e 

prática, e incentivar a pesquisa; ensinar outras habilidades e competências 

como comunicação, poder de síntese, foco, respeito pelos colegas; expor 

casos clínicos e trabalhar as respostas baseadas nos problemas encontrados. 

Cabe ressaltar que cada docente citou um objetivo diferente. 

        Além dos objetivos citados, Anastasiou e Alves (2004) ainda 

acrescentam o desenvolvimento do pensamento reflexivo, crítico e criativo dos 

estudantes para situações e dados da realidade, a ativação de processos 

mentais de identificação, obtenção e organização de dados, planejamento, 

imaginação, elaboração de hipóteses, interpretação e decisão. 

        O seminário foi referido por 29 professores, dos quais 9 (31%) indicaram 

como objetivos: analisar a compreensão de um assunto pelo aluno; ensinar o 

aluno a pesquisar, organizar e transmitir seus conhecimentos; estimular a 

participação ativa dos alunos, a verbalização do conteúdo e encorajá-los a 

estudar; estimular a discussão sobre um tema e a visita técnica; ensinar 

habilidades e competências importantes, como comunicação de idéias, poder 

de síntese, foco e  respeito pelos colegas.  

          Masetto (2003) ainda acrescenta como objetivos do seminário permitir a 

produção de conhecimento, organização e fundamentação de idéias, elaborar 

relatório de pesquisa, estimular inferências e a produção de conhecimento em 

equipe. Segundo Sonzogno (2004), idéias, interpretações e leituras são 
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permanentemente compartilhadas em seminários, o que gera contextos 

interativos para a construção do conhecimento.  

          Anastasiou e Alves (2004) afirmam que o seminário constitui um espaço 

para germinar ou semear idéias, para que o grupo possa discutir ou debater 

temas e problemas colocados em discussão. Esta é, para os autores, uma 

prática que estimula os processos mentais de análise, interpretação, crítica, 

levantamento de hipótese, busca de suposições, obtenção e organização de 

dados, comparação e aplicação de fatos a novas situações. 

        Dos 26 fisioterapeutas docentes que citaram a discussão em pequenos 

grupos, 5 (19%) indicaram como objetivos: mostrar que o mesmo problema tem 

várias visões e soluções; expor diversos ângulos de uma mesma verdade; 

organizar várias vertentes de um mesmo assunto e aprofundar a reflexão; 

ensinar habilidades e competências como comunicação, poder de síntese, 

foco, respeito pelos colegas; e estimular o raciocínio. 

         Moreno (2004) e Sonzogno (2004) afirmam que a discussão em 

pequenos grupos tem outros objetivos importantes que não foram citados pelos 

docentes, tais como favorecer  o desenvolvimento de vínculos entre os 

diferentes sujeitos que participam do processo ensino-aprendizagem, superar a 

relação unidirecional entre o professor e o aluno, construir coletivamente o 

conhecimento e permitir a parceria, estimular o interesse pelo tema e a busca 

ativa de conhecimentos possibilitando a aprendizagem significativa, permitindo 

assim a integração teórico-prática.  

          A tempestade cerebral é utilizada como prática educativa por um dos 

participantes,  tendo como objetivo a detecção do nível de conhecimento sobre 

o assunto a ser apresentado.  Anastasiou e Alves (2004) revelam um objetivo 

diferente ao enfatizarem que essa estratégia também visa estimular a geração 

de novas idéias de forma espontânea e natural; permite a rápida vinculação 

com o objeto de estudo, a coleta de sugestões para resolução de um problema 

do contexto e a elaboração da síntese;  e estimula os processos mentais de 

imaginação, criatividade, busca de suposições e classificação. 

          O estudo de caso é utilizado como prática educativa por 36 docentes, 

sendo que 10 (27%) deles descreveram os objetivos de utilização dessa 

prática: desenvolver a capacidade de reflexão; simular aulas práticas; estimular 
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o raciocínio lógico; aplicar a  prática com base em evidências científicas; aplicar 

a teoria; ensinar os conceitos que compõem o conteúdo programático; 

possibilitar que os alunos tenham contato com casos clínicos reais e possam 

desenvolver os objetivos de tratamentos; conhecer patologias e a relação 

terapeuta-paciente; permitir a participação ativa do aluno de forma que o 

mesmo consiga utilizar a informação dada nas aulas teóricas e práticas de 

forma mais dinâmica.  

         Na análise dos objetivos acima descritos não fica claro se todos os 

docentes têm a compreensão do estudo de caso como uma estratégia que 

permite a análise minuciosa e objetiva de uma situação real que necessita ser 

investigada, proporcionando ao aluno o contato com uma situação profissional 

real ou simulada (MASETTO, 2003; ANASTASIOU e ALVES, 2004).  

         De acordo com os autores acima mencionados, o estudo de caso 

também tem como objetivo estimular os processos mentais de análise, a 

interpretação crítica, o levantamento de hipótese, a busca de suposições e 

decisões e a preparação de resumos, permitindo ao aluno, segundo Masetto 

(2003), desenvolver a capacidade de analisar problemas, encaminhar soluções 

e preparar-se para enfrentar situações reais e complexas, objetivos que não 

foram citados pelos docentes. 

           O mapa conceitual é utilizado por um (1) (20%) participante para 

organizar linhas de pensamento, evolução do conhecimento ou bases 

epistemológicas. Os outros 4  docentes que também citaram essa prática não 

mencionaram  os objetivos de utilização. 

          De acordo com Anastasiou e Alves (2004), o mapa conceitual foi 

desenvolvido para promover a aprendizagem significativa.  Segundo esses 

autores, Moreno (2004), Moreno, Sonzogno, Batista e Batista (2007), o mapa 

conceitual também objetiva a construção de um quadro relacional que sustente 

a rede teórica a ser apreendida, possibilita o acompanhamento contínuo do 

processo de construção individual e coletiva do conhecimento, a mobilização 

contínua do conhecimento e a elaboração de síntese em uma visão de 

totalidade. Moreno (2004) ainda acrescenta que os mapas conceituais 

permitem ancorar novos conhecimentos aos já existentes, favorecem a 

organização lógica e inter-relacionada dos conteúdos trabalhados, a articulação 
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com aspectos da prática profissional e a comunicação das estruturas 

cognitivas.  

          Apenas um (1) fisioterapeuta docente utiliza o ensino com pesquisa e 

relata como objetivo a observação do desenvolvimento do aluno em uma 

determinada pesquisa. Entretanto, segundo Anastasiou e Alves (2004) o ensino 

com pesquisa é uma prática com objetivos mais abrangentes, tais como 

possibilitar aos estudantes maior autonomia, estimulando-os a assumir 

responsabilidades, desenvolver disciplina mantendo o tempo necessário de 

busca por solução de problemas até o esgotamento das informações, e ainda 

promover processos mentais de observação, interpretação, classificação, 

crítica, resumo, análise, hipóteses e busca de suposições, decisão, 

comparação e imaginação, planejamento, obtenção e organização de dados, 

aplicação de fatos a novas situações. 

          A aula prática é citada como prática educativa por 41 docentes, dos 

quais 16 (39%) descreveram como objetivos a transmissão de informações; a 

compreensão da teoria; o ensino dos conceitos que compõem o conteúdo 

programático; a possibilidade de vivências pessoais; a vivência e a visualização 

do que foi ensinado na teoria; o treinamento do olhar clínico; a fixação de 

determinado conhecimento; o estímulo do aprendizado contínuo, o 

desenvolvimento e o treinamento de técnicas, práticas e recursos terapêuticos.  

         Masetto (2003) acrescenta, como objetivo da aula prática, o 

desenvolvimento de aprendizagens cognitivas,  habilidades, valores e atitudes. 

          Vale lembrar que um dos docentes utiliza o laboratório de informática 

para ensinar os conceitos que compõem o conteúdo programático.  

          A demonstração prática, citada como prática educativa por 1 (um) 

docente, tem como objetivo ilustrar e favorecer o entendimento da aula 

expositiva. 

          Ainda segundo Masetto (2003), o laboratório e a aula prática também 

podem ser vistas como práticas educativas que permitem ao aluno desenvolver 

aprendizagens cognitivas, de habilidades, valores e atitudes.  

          Dos 3 professores que citam o vídeo como prática educativa, um (1) 

(33%) relata o objetivo de utilização: discutir em sala as sensações e 

sentimentos provocados pelo conteúdo do vídeo e verificar o interesse pela 
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profissão. Masetto (2003) acrescenta como objetivo para utilização do vídeo o 

desenvolvimento de valores, atitudes e habilidades. 

        Dos 41 fisioterapeutas docentes que mencionaram os objetivos de 

utilização das práticas educativas, 28 (68%) citaram o mesmo objetivo para 

todas as práticas utilizadas, o que pode denotar um preparo pedagógico e 

didático restrito uma vez que as práticas educativas, segundo Masetto (2003), 

são meios que o professor utiliza em aula para facilitar a aprendizagem dos 

alunos. Tendo em mente os pressupostos assumidos por Sonzogno (2004) e 

Anastasiou e Alves (2004), para os quais as estratégias baseiam-se nas 

concepções de ensino e aprendizagem, nos objetivos da aprendizagem e na 

natureza dos conteúdos a serem abordados, levando em consideração as 

características e o conhecimento dos alunos, o domínio da estratégia 

metodológica, a diversificação das metodologias didáticas e a contextualização 

do processo de formação, incluindo o projeto pedagógico e a infraestrutura 

disponível, a identificação singela do mesmo objetivo para diferentes 

estratégias de ensino parece traduzir um desconhecimento ou uma 

generalização excessivamente simplista das práticas educativas.  

         Na perspectiva de 26 professores, as estratégias respondem a objetivos 

gerais, como nos extratos a seguir: 

 
 Utilizo-as sempre com a intenção de relacionar teoria e prática.(D6) 

 
 O principal objetivo é variar a forma de transmitir conhecimento.(D9) 

 
 Para a melhor compreensão dos temas abordados [...]  De acordo 

com cada tema aplico  uma  estratégia  diferente,  até  para  
diversificar  e  não  deixar a aula ficar monótona.(D13) 

 
 Fornecer informações básicas das áreas e indicar fontes idôneas 

para o desenvolvimento  de  qualquer  trabalho.  Formar  um  cidadão  
com  alguma  diferenciação (D17).  

 
Com o objetivo de apresentar os conteúdos e habilidades, de forma a 
facilitar a compreensão do aluno e ajudar na fixação destes 
conteúdos e transformar suas atitudes.(D34) 

 

          Somente 1 (um) docente não respondeu a essa questão. 

          Os dados do presente estudo corroboram os achados de Rubiano 

(2003), apontando dificuldades de identificação e de apropriação dos objetivos 

das diferentes estratégias de ensino por parte do professor.  Nesse sentido, 

Chudo (2006) relata que os docentes do ensino superior necessitam de 
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conhecimentos didático, metodológico, filosófico, político e técnico para optar 

por estratégias facilitadoras do aprendizado, ou seja, que permitam uma efetiva 

apropriação do conhecimento, como colocam  Anastasiou e Alves (2004).  

          Todos os fisioterapeutas participantes da pesquisa afirmam definir as 

práticas educativas com base na experiência adquirida no exercício da função 

docente. Para 22 (52%) docentes as aulas ministradas por seus professores de 

graduação serviram de sustentáculo para a referência às estratégias de ensino. 

Por outro lado, 24 (57%) fisioterapeutas docentes indicaram como suporte os 

ensinamentos adquiridos por meio de livros; 29 (69%) participantes referiram-

se, ainda, a conversas com colegas de profissão. 

 Somente 17 (40%) docentes definem as práticas educativas com base 

nas aprendizagens construídas em cursos específicos para formação de 

professores, sendo que 1 (um) (2%) docente tem por hábito levantar o perfil do 

aluno e o seu conhecimento sobre o assunto a ser ensinado e, com base 

nessas informações, escolher a prática educativa a ser utilizada. 

                As informações adquiridas por meio de busca pessoal e as 

necessidades da sociedade também foram relatadas como base por 1 (um) 

professor em sua definição da prática educativa. Um docente afirma que utiliza 

o resultado do fechamento de cada disciplina, enquanto outro relata tomar 

como base as críticas e sugestões discentes para utilização das estratégias de 

ensino. Outro docente utiliza, ainda, informações coletadas na mídia, na 

Internet, em publicações da área e em acontecimentos recentes para definir as 

práticas educativas a serem utilizadas.        

         A presente análise permite concluir que falta à maioria dos docentes 

conhecimentos da especificidade de cada prática utilizada em sala de aula, o 

que de acordo com Masetto (2003) e Sonzogno (2004)  lhes possibilitaria 

assumir uma postura crítica e reflexiva na escolha, seleção e utilização das 

práticas educativas.



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

               O percurso interpretativo dos dados da pesquisa torna possível retomar 

as questões orientadoras do estudo, permitindo contribuir para a compreensão 

da docência universitária em saúde, particularmente no âmbito da graduação 

em Fisioterapia. 

          Um primeiro questionamento referia-se a quem são os fisioterapeutas 

docentes. No tocante ao perfil do docente fisioterapeuta, os dados revelam um 

predomínio de fisioterapeutas docentes do sexo feminino, com faixa etária 

entre 30 e 40 anos, com tempo de formação variando entre 11 e 20 anos, 

tendo como titulação acadêmica predominante o mestrado. A maioria dos 

participantes  apresenta um tempo de exercício da função docente entre 7 e 24 

anos, com o ingresso na docência universitária acontecendo, em média, nos 

três primeiros anos após o término da graduação. 

          Para a indagação sobre como foram preparados para exercer a função 

docente, identifica-se que grande parte dos fisioterapeutas docentes não 

tiveram preparação formal para exercer a função docente e buscaram esse 

preparo seguindo modelo de outro professor,  por meio de busca pessoal e 

voluntária, no cotidiano docente.  

          O questionamento sobre a relação com o processo de ensino e 

aprendizagem pode ser respondido a partir da observação de que não há um 

modo único de lidar com o processo pedagógico no cotidiano da graduação em 

Fisioterapia, destacando-se uma ausência do conhecimento sistematizado e 

refletido sobre as práticas pedagógicas empreendidas,o que reforça os dados 

encontrados em relação aos processos de formação para exercer a docência 

universitária. Logo, a prática pedagógica do fisioterapeuta docente em toda sua 

dimensão esta diretamente relacionada a sua formação docente. 

          No que se refere à questão sobre como os fisioterapeutas docentes 

favorecem o processo de ensino e aprendizagem, apreende-se que para os 

professores participantes a função docente de mediação e articulação entre o 

conhecimento e os alunos fica bastante restrita, sendo possível identificar uma 

centralidade na transmissão e acúmulo de informações, sem maiores 
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preocupações com os sujeitos da aprendizagem e com o contexto em que a 

mesma deve acontecer. 

       A contribuição deste estudo incide sobre a necessidade de 

sistematização e reflexão de práticas docentes em Fisioterapia, investindo em 

espaços formativos que sejam efetivos no tocante à troca das aprendizagens 

docentes, e que possam traduzir políticas institucionais de reconhecimento da 

docência como profissão. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUCIONAL 

 

São Paulo, 25 de abril de 2008.  

 

CEP 0536/08  

 

IImo(a). Sr(a).  

Pesquisador(a) CLAUDINEA GUEDES YAMASHIRO  

Co-Investigadores: Carla Christina Medalha (orientadora)  

Disciplina/Departamento: CEDESS -Centro de Desenvolvimento do Ensino 

Superior em Saúde da Universidade  

Federal de São Paulo/Hospital São Paulo  

Patrocinador: CAPES.  

 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUCIONAL  

 

Ref.: Projeto de pesquisa intitulado: “Fisioterapeutas docentes: suas trajetórias, 

práticas educativas e relações com o processo de ensino e aprendizagem na 

fisioterapia”.  

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São 

Paulo/Hospital São Paulo ANALISOU e APROVOU o projeto de pesquisa 

referenciado.  

 

1. Comunicar toda e qualquer alteração do projeto e termo de consentimento 

livre e esclarecido. Nestas  

circunstâncias a inclusão de pacientes deve ser temporariamente interrompida 

até a resposta do Comitê, após  

análise das mudanças propostas.  

2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido 

durante o desenvolvimento do estudo.  
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3. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos 

em local seguro por 5 anos para  

possível auditoria dos órgãos competentes.  

Atenciosamente,  

 

 

Prof. Dr. José Osmar Medina Pestana  

 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da  

Universidade Federal de São Paulo/ Hospital São Paulo 0536/08  

 

Rua Botucatu, 572 -1º andar – conj. 14 - CEP 04023-062 - São Paulo / Brasil  

Tel.: (011) 5571-1062 -5539.7162 
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Anexo 2: QUESTIONÁRIO DA PESQUISA JUNTO AOS PROFESSORES 

 

Tema: Fisioterapeutas docentes: Suas Trajetórias, práticas educativas e  

relações com o processo de ensino e aprendizagem da fisioterapia. 

 

Nome: 

Idade: 

Email: 

Telefone: 

Ano de formação: 

Local: 

Titulação: 

Ano de início na função docente: 

Instituições em que leciona:    (    ) Pública        (    ) Particular 

 

1. Como você preparou-se para ser professor do ensino superior? Você fez 

algum  

           curso de preparação? Qual curso?  

2. O que é para você ser um bom professor? 

3. Qual o significado de ensino e aprendizagem para você? 

4. Como você planeja, desenvolve e avalia suas aulas? 

5. Assinale as práticas educativas ou estratégias de ensino que você 

utiliza: 

(  ) Aula expositiva 

(  ) Aula Prática 

(  ) Aula expositiva dialogada 

(  ) Seminários 

(  ) Problematização 

(  ) Discussão em pequenos grupos 

(  ) Mapa conceitual 

(  ) Estudo de caso  

(  ) Estudo de textos em sala 

(  ) Outras. Quais?  
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6. Com que objetivo você utiliza cada uma das práticas assinaladas acima? 

7. Assinale os itens abaixo  nos quais você se baseia para definir as 

estratégias de    

           ensino utilizadas: 

(    ) Nas aulas a que assisti com meus professores 

(    ) Nos ensinamentos que adquiri através dos livros 

(    ) Na minha experiência 

(    ) Nas conversas com meus colegas de profissão 

(    ) Nos    ensinamentos    que   adquiri    através   de   cursos  

específicos para formação de professores 

(    ) Outra forma. Qual? 
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Anexo 3: CARTA EXPLICATIVA E INSTRUÇÃO PARA   PREENCHIMENTO  

DO QUESTIONÁRIO 

 

 

Prezado Professor, 

 

 Antecipadamente agradeço sua disposição de participar deste processo 

de pesquisa,  que tem como tema Fisioterapeutas docentes: Suas Trajetórias, 

práticas educativas e  relações com o processo de ensino e aprendizagem da 

fisioterapia, tendo como objetivo identificar como os fisioterapeutas docentes 

foram preparados para exercerem essa função e como se relacionam com o 

processo de ensino e aprendizagem. 

 Essa pesquisa será utilizada em minha dissertação de mestrado a ser 

apresentada no Programa de Pós-Graduação Mestrado  Ensino em Ciências 

da Saúde da Universidade Federal de São Paulo no ano de 2009.     

 Os dados referentes ao Sr.(a) serão sigilosos e privados.      

 Havendo dúvidas no preenchimento do questionário as mesmas poderão 

ser esclarecidas através do e-mail clauyamashiro@aol.com  ou pelo telefone 

81599815. 

 DATA PREVISTA PARA ENCERRAMENTO DA COLETA DE DADOS: 

10 DIAS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DO QUESTIONÁRIO. 

 Novamente agradeço a colaboração. 

 

Cordialmente, 

Claudinéa Guedes Yamashiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:clauyamashiro@aol.com
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Anexo 4: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E PÓS-                  

ESCLARECIDO 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde 

Programa de pós-graduação em Ensino em Ciências da Saúde 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

1. Dados sobre a Pesquisa científica: 

Instituição: Universidade Federal de São Paulo 

Centro: Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde 

Programa: Mestrado em Ensino em Ciências da Saúde 

Pesquisadora principal: Claudinéa Guedes Yamashiro 

Orientadora: Profa. Dra. Carla Christina Medalha 

2. Avaliação do Risco da Pesquisa: Nulo 

3. Duração da Pesquisa: 12 meses 

4. Esclarecimento e Explicações sobre a Pesquisa: 

 Esta pesquisa tem como objetivo identificar como os fisioterapeutas 

docentes foram preparados para exercerem essa função e como se relacionam 

com o processo de ensino e aprendizagem. 

           Para alcançar estes objetivos necessitamos da sua contribuição 

respondendo a um questionário com perguntas abertas e fechadas.  

 O relatório final contendo situações anônimas estará disponível a todos 

os interessados pelos resultados do estudo. Os dados poderão ser utilizados 

apenas para fins científicos, em apresentação em encontros científicos ou em 

publicações em literatura especializada.  

           Este termo garante sua privacidade, a confidencialidade e o sigilo do 

conteúdo dos questionários, assim como o acesso a qualquer tempo às 

informações sobre os procedimentos, riscos e benefícios relacionados à 

pesquisa, inclusive para esclarecer eventuais dúvidas. 



 76 

 

 

           Esta pesquisa não apresenta risco para sua saúde e integridade física e 

psíquica. Contudo, poderá não haver benefícios diretos ou imediatos para você 

enquanto sujeito da pesquisa, fora a oportunidade de compartilhar suas idéias, 

mas poderá haver mudanças quanto o entendimento da docência como 

profissão e quanto as relações que você estabelece com este fazer em sua 

prática cotidiana. 

           Você poderá se recusar a dar as respostas a determinadas questões 

durante o preenchimento do questionário, bem como retirar seu consentimento 

e deixar de participar a qualquer momento sem penalidades e sem prejuízo 

pessoal. 

5. Informações e Contatos: 

Pesquisadora principal: Claudinéa Guedes Yamashiro 

Telefone: (11) 50838125 / (11) 81599815  

Email: clauyamashiro@gmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa: Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14  São Paulo 

- SP 

Telefone: 5571-1062 / 5539-7162 (fax) 

Email: cepunifesp@epm.br 

 

 

TERMO PÓS-ESCLARECIDO 

 

 

Eu,_________________________________________ declaro que, após 

convenientemente esclarecido pela pesquisadora e tendo entendido o que me 

foi explicado, consinto em participar da presente pesquisa. 

 

 

___________________________________ 

                                                                               (Local e data) 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Sujeito da Pesquisa 

mailto:clauyamashiro@gmail.com
mailto:cepunifesp@epm.br
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__________________________________________________ 

Claudinéa Guedes Yamashiro 

 

__________________________________________________ 

Carla Christina Medalha - Orientadora 


