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RESUMO

INTRODUÇÃO: O estágio supervisionado representa uma etapa na formação acadêmica dos 
estudantes do curso de fisioterapia. Propicia os primeiros contatos com a prática profissional. 
O  aluno  utiliza  os  conhecimentos  teóricos  trabalhados  na  universidade  e desenvolve  as 
habilidades  técnicas  e  pessoais.  OBJETIVO:  Descrever as  mudanças  no  discurso  dos 
estudantes de fisioterapia quanto aos estereótipos em relação ao doente mental no início e no 
final do estágio em numa unidade psiquiátrica de hospital geral. METODOLOGIA: Estudo 
descritivo, em forma de relato de experiência, aproveitando a análise do material contido nas 
entrevistas feitas com estudantes de fisioterapia na sua entrada e na sua saída de um estágio 
com  pacientes  psiquiátricos.  A  análise  centrou-se  na  identificação  de  preconceitos  e 
estereótipos sobre o doente mental. Apoiou-se em referenciais teóricos da psicologia social, 
especialmente  nas  obras  de  Agnes  Miles  e  de  Henri  Tajfel.  Foram  identificados  alguns 
estereótipos negativos do doente mental, avaliados os sentimentos despertados nos alunos ao 
contato com os pacientes e identificaram-se alguns preconceitos expressados em relação à 
doença mental. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A imagem do doente para os estudantes de 
fisioterapia prevalente antes do estágio é vastamente associada a uma primazia do instintivo 
sobre o pensamento racional, à confusão mental, à ação impulsiva, a déficits de higiene e de 
apresentação  pessoal  adequada,  ao  isolamento,  à  desorganização  nos  atos  cotidianos  e  à 
dificuldade  para  permitir  relacionamentos  interpessoais.  Após  o  estágio  verificou-se  certa 
ruptura de preconceitos bem como o aparecimento de um senso de integração social e uma 
maior disposição para a convivência. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estágio supervisionado 
com o paciente psíquico propicia aos alunos um momento para aprimorar habilidades técnicas 
e também para melhor se comunicarem e desenvolverem empatia ao longo do tratamento. 
Posteriormente ao estágio os alunos se desvinculam de opiniões pré-concebidas e preparam-se 
para realizar um melhor acolhimento, estabelecendo uma relação solidária e de confiança com 
os pacientes. Realizando uma assistência integral ao paciente, com o mínimo de barreiras e 
com o máximo de qualidade, objetivando seu bem-estar e a efetividade do serviço prestado.
 
Palavras-chave: 1. Fisioterapia / educação. 2. Saúde mental / aprendizagem. 3. Psicologia 
social / preconceito. 4. Gestão em saúde / recursos humanos. 



ABSTRACT

INTRODUCTION: The supervised practical training placement represents one stage in the 
academic experience of students of the physiotherapy course. It gives the students their first 
contact with the professional practice. The student applies the theoretical knowledge studied 
in the university, and develops technical and personal skills. OBJECTIVE: To describe the 
changes  in  the  speech  of  physiotherapy  students,  concerning  stereotypes  related  to  the 
mentally disabled at the beginning and at the end of the traineeship at a psychiatric unit of a 
general hospital. METHODOLOGY: Descriptive study, in the format of report of experience, 
which includes the analysis of material from the interviews with students of physiotherapy at 
the beginning and end of their traineeship with psychiatric patients. The analysis focused on 
identifying  prejudice  and  stereotypes  about  mentally  disabled  people.  The  study  was 
supported by a theoretical framework on social psychology, in particular, the work of Agnes 
Miles and Henri Tajfel. Some negative stereotypes of the mentally disabled were identified, 
evaluating  the  feelings  awakened  in  students,  during  their  contact  with  the  patients,  and 
identifying  some  prejudices  expressed  towards  mental  disability.  RESULTS  AND 
DISCUSSION: The prevalent image of the patient, for students prior to the traineeship, is 
widely  associated  with  a  dominance  of  instinct  over  rational  thinking,  mental  confusion, 
impulsive  action,  a  lack  of  hygiene,  and  adequate  personal  appearance,  isolation, 
disorganization in day-today acts, and difficulty forming interpersonal relationships. After the 
traineeship, these prejudices were broken, and a sense of social integration appeared, with a 
greater willingness to interact with the patients. FINAL CONSIDERATIONS: The supervised 
practical  training  placement  with  psychic  patients  gives  the  students  an  opportunity  to 
improve their technical skills, communicate better, and develop empathy during the patients’ 
treatment. After the practical training placement, the students threw aside their preconceived 
notions, and were prepared to accept the patients better, establishing a mutual relationship of 
trust with them. Providing integral care for the patient, with a minimum of obstacles and a 
maximum quality, leading to their well-being and effectiveness of the service offered. 

 
KEYWORDS: 1. Physiotherapy/education. 2. Mental health/learning. 3. Social psychology/ 
prejudice 4. Health management/ human resources.
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1  INTRODUÇÃO

Quando iniciei o Mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho (em 2005), percebi que 

deveria compreender mais sobre os outros aspectos envolvidos no processo saúde-doença, as 

questões sociais,  econômicas e  emocionais,  pois  estas  questões também influenciavam no 

envolvimento que o paciente teria no tratamento e na sua própria saúde (que não é apenas a 

ausência  de  doenças).  Percebi  que  os  aspectos  sociais  também eram importantes  para  a 

fisioterapia (até então este fato era secundário, na minha compreensão) e influenciavam na 

assistência  prestada.  Comecei  a  perceber  que  a  minha  formação  tinha  sido  fragmentada, 

técnica e biologicista (me formei em 1997, e o enfoque dado na instituição que me formei 

nesta  época  ainda  era  do  fisioterapeuta  reabilitador,  a  questão  de  promoção  de  saúde  e 

prevenção de doenças era pouco difundida e explorada) e eu tinha a responsabilidade de me 

adequar às novas demandas, acompanhando as mudanças que estavam ocorrendo com minha 

profissão.  

Assim,  descrevo  aqui  uma  das  minhas  atividades  profissionais  até  então:  fui 

supervisora de estágio de fisioterapia numa Unidade Psiquiátrica de Hospital Geral, de abril 

de 2004 a dezembro de 2007. Ao longo da experiência com os alunos (as discussões de casos 

clínicos e também as conversas informais) fui percebendo que no início do estágio os alunos 

relatavam  muito  medo  dos  pacientes  (devido  à  suposta  agressividade  deles).  Com  o 

andamento do estágio este medo ia desaparecendo e sendo substituído por sentimentos mais 

agradáveis em relação aos pacientes. 

Algumas perguntas surgiram: como se apresentam os estereótipos dos doentes mentais 

aos estudantes de fisioterapia? Por que os alunos atribuíam estes estereótipos aos pacientes? 

Eles estariam associados a estigma, a preconceito ou a medo, presentes na sociedade de onde 

provêm os  estudantes?  Será  que  estes  sentimentos  e  atitudes  influenciariam a  prática  do 

fisioterapeuta  perante  o  paciente  psiquiátrico?  Um  estágio  deste  tipo  implicaria  aspectos 

relacionados à diminuição dos preconceitos e facilitaria o relacionamento dos fisioterapeutas 

com as pessoas por eles atendidas? 

Buscando as respostas, me dei conta de que as respostas não poderiam ser encontradas 

apenas  através  dos  conhecimentos  técnicos  e  especializados  que  compõem a  fisioterapia. 

Assim,  necessitei  ampliar  e  da  diversificar  meu  embasamento  teórico,  de  forma 

interdisciplinar,  para  além da  fisioterapia,  profissão  da  saúde  conceituada  no  vocabulário 

trilíngue das Ciências da Saúde, da BIREME, como a 

ciência da saúde que estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos funcionais 
intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerados por alterações 
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genéticas, por traumas e por doenças adquiridas. Fundamenta suas ações em 
mecanismos terapêuticos próprios, sistematizados pelos estudos da Biologia, 
das  ciências  morfológicas,  das  ciências  fisiológicas,  das  patologias,  da 
bioquímica, da biofísica, da biomecânica, da cinesia, da sinergia funcional, e 
da cinesia patologia de órgãos e sistemas do corpo humano e as disciplinas 
comportamentais e sociais (DeCs, 2007).

Entrevistei os  estagiários  durante  sua  estada  na  unidade  de  psiquiatria  do hospital 

geral. Ao todo, convivi no período de fevereiro a julho de 2007, com onze estagiários do nono 

semestre do Curso de Fisioterapia da Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB), 

uma instituição comunitária, não lucrativa, voltada ao ensino superior em Santa Catarina, um 

dos estados sulinos do Brasil. 

Durante a busca para responder aos questionamentos citados, recorri a outras áreas do 

saber e encontrei respostas na psicossociologia e na psicologia social, campos que estudam a 

influência da sociedade,  enquanto mente coletiva,  sobre o indivíduo.  Autores clássicos da 

sociologia e da psicologia social, como Agnes Miles (escreveu sobre a imagem do doente 

mental e o impacto que ela causa na sociedade), Henry Tajfel (estudou sobre os estereótipos), 

Serge  Moscovici  (desenvolveu  a  teoria  das  representações  sociais),  Erving  Goffman 

(desenvolveu o conceito de estigma) e Thomas Scheff (estudou os nomes e títulos que se 

davam aos doentes mentais e a capacidade de tornarem-se rótulos) foram importantes para o 

embasamento da experiência e a análise das entrevistas.

Parto do pressuposto de que a prática fisioterapêutica pode sofrer interferência dos 

valores sociais e estigmas que ficam delineados pelo senso comum.  O conceito de “senso 

comum”  designa  o conhecimento  espontâneo,  o  conhecimento  vulgar,  ou  a  primeira 

compreensão do mundo resultante da herança imediata e da vivência com grupos sociais do 

cotidiano, além das experiências atuais que continuam sendo efetuadas no contato cotidiano 

com tais  grupos  (ALVES,  2000).  É  a  partir  do senso comum que os  grupos  montam as 

representações sociais,  definidas por Serge Moscovici (1981) como conjuntos de conceitos, 

afirmações e explicações originadas no cotidiano, em comunicações inter-individuais, que se 

equivalem, em nossa sociedade, aos mitos e sistemas de crenças das sociedades tradicionais. 

Desta maneira, achei necessário verificar se o estágio de estudantes de graduação em 

fisioterapia  dentro de uma ala psiquiátrica de hospital  geral  funciona,  entre outras coisas, 

como um meio para modificar conceitos imaginários dos alunos sobre a doença mental. Este 

tema, em nosso país, se torna mais importante pelo fato de que a fisioterapia vem ocupando 

um lugar entre as demais profissões da área da saúde, na construção do Sistema Único de 

Saúde brasileiro. O Sistema Único de Saúde, através de ações básicas, de planos estratégicos 
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–  como  é  o  caso  do  Programa  Saúde  da  Família  –  e  da  assistência  especializada,  vem 

incorporando  atividades  preventivas  primárias,  secundárias  e  terciárias.  Estas  atividades 

tendem a  envolver  os  fisioterapeutas  na  sua  concretização,  não  só  como realizadores  de 

tarefas segmentadas,  mas como técnicos em saúde pública, portando uma visão global do 

paciente, de suas circunstâncias sociais e da organização do sistema público que o assiste. 

A  aprendizagem  feita  por  um  estudante  representa  mudanças  de  comportamento 

duradouras,  resultantes  da  experiência  passada  ou  da  prática  a  que  ele  é  submetido.  O 

conceito  de aprendizagem inclui  a  aquisição  de  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes.  A 

aprendizagem capaz de influir sobre atitudes preconceituosas, diminuindo-as ou extinguindo-

as,  toca  em  aspectos  não  só  pessoais,  mas  de  conseqüências  no  mundo  social,uma  das 

exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Fisioterapia. 

Entre as competências e habilidades do fisioterapeuta se destaca a necessidade de ele interagir 

e  se  preocupar  com  aspectos  sociais,  políticos  e  econômicos,  além  dos  conhecimentos 

técnicos específicos.

Neste  contexto,  o  estágio  curricular  tem  como  objetivo  desenvolver  habilidades 

técnicas  e  pessoais.  Nele  o  aluno é  incentivado a  aprimorar  conhecimentos  teóricos  e  de 

relacionamento  humano.  O  fisioterapeuta  é  um  profissional  que  deve  deter  não  só 

competência técnica, mas também competências e habilidades que o permitam trabalhar com 

o ser humano e todas as suas diferenças pessoais e culturais. Há um consenso sobre o fato de a 

doença  mental  ainda  estar  permeada  de  estigmas  e  preconceitos  na  sociedade  atual,  que 

desacreditam e excluem, na imprensa, na área jurídica e mesmo entre profissionais da área da 

saúde (JORGE-MONTEIRO, MADEIRA, 2007; MIRANDA, FUREGATO, 2006; BARROS, 

2002; MENNA, 2000). 

No curso de fisioterapia da FURB é somente no oitavo semestre que os alunos têm 

contato  com os  pacientes.  Após sete  semestres  de disciplinas  teóricas,  o  estágio  inicia-se 

através da disciplina denominada Prática Clínica Supervisionada. O estágio supervisionado é 

fundamental, pois representa uma etapa importante na formação acadêmica dos estudantes, 

uma vez que propicia os primeiros contatos com a prática profissional dos conhecimentos 

teóricos repassados na universidade. 

O local onde se realiza o estágio supervisionado estudado nesta pesquisa é a Unidade 

de Saúde Mental do Hospital Santa Catarina, onde são atendidos transtornos depressivos e 

ansiosos, dependências de álcool e drogas (fase de desentoxicação), transtornos alimentares, 

transtornos  de humor,  esquizofrenia  e  outras  doenças  mentais,  tanto  crônicas  em fase de 

descompensação como quadros agudos.
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Com  várias  dúvidas  e  me  iniciando  nos  estudos  sobre  psicologia  social,  fui 

compreendendo as razões da presença dos estereótipos negativos e como esta questão poderia 

ser  modificada com a convivência com os  pacientes psiquiátricos,  mesmo que por pouco 

tempo.  A  partir  desta  observação resolvi  entrevistar  os  estagiários,  sobre  os  possíveis 

estereótipos  do  estudante  de  fisioterapia  diante  da  doença  mental.  Senti  necessidade  de 

conhecer os conceitos  de medo e de preconceito,  pois estes fenômenos estão diretamente 

ligados aos estereótipos negativos do doente mental, presentes na sociedade. A maneira como 

os  estudantes de fisioterapia,  sendo parte  da sociedade,  percebem e interpretam o mundo 

externo deriva das suas experiências pessoais, sociais e culturais. 

Realizei  entrevistas  utilizando  um  roteiro  semi-estruturado.  Analisei  as  respostas 

baseada  no  referencial  teórico  da  psicologia  social.  Dividi  os  resultados  em  categorias 

(utilizando palavras chaves), conforme as respostas dos alunos.

Observei  nas  entrevistas  as  variações  que  ocorreram  subjetivamente  e  que  eram 

socialmente compartilhadas pelo grupo de estagiários. Observei também a visão dos alunos, 

em termos de cognição e afetividade, expressados no seu convívio com a doença mental, na 

instituição onde o estágio era realizado.

As  perguntas  que  me  motivaram a  montar  esta  experiência  através  de  entrevistas 

foram: (1) Como é a imagem que os estudantes de fisioterapia fazem do doente mental? (2) 

Será que, ao final de quinze dias de estágio, esses alunos modificam a visão que tinham do 

doente mental? 

Tais perguntas levaram a outras questões importantes, delas derivadas:

1)  Os  alunos  têm  estereótipos  em  relação  ao  doente  mental?  Se  os  têm,  eles 

prejudicam os atendimentos realizados pelos estagiários e isto pode influenciar  seu futuro 

profissional?

3) Será que o comportamento destes alunos modificou-se de alguma forma após o 

convívio com os pacientes?

Fiz uma entrevista com os alunos antes e outra após o estágio. Tentei, após a entrevista 

final, identificar mudanças no discurso dos estudantes de fisioterapia quanto a estereótipos em 

relação ao doente mental no início e no final de um curto estágio, numa unidade psiquiátrica 

de  hospital  geral.  Os  objetivos  específicos  da  experiência  foram: descrever  e  analisar  os 

relatos dos alunos de fisioterapia em duas fases, na ocasião do início e do término do estágio 

de  fisioterapia  na  unidade  psiquiátrica  do  hospital  geral;  identificar  se  estereótipos, 

preconceitos e atitudes  estigmatizantes  em relação ao doente mental  estão presentes  entre 

estudantes  de  fisioterapia,  ao  entrarem e  ao  saírem do  estágio  acadêmico  numa unidade 
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psiquiátrica de hospital geral; descrever, sucintamente, os estereótipos, preconceitos e atitudes 

estigmatizantes utilizados pelos alunos (sempre que os encontramos), verificar se o convívio 

com pessoas com transtorno mental modificou, em algum aspecto, os conceitos que os alunos 

nutriam em relação a essas pessoas.

O  texto,  refletindo  a  organização  desta  experiência,  consta  de  cinco  capítulos.  O 

primeiro introduz o tema.  O  segundo discorre sobre a fundamentação teórica do trabalho, 

apresentando conceitos que auxiliam na compreensão do tema. Debruça-se sobre a doença 

mental na sociedade,  o fenômeno dos estereótipos negativos do doente mental, a descrição 

sumária  do surgimento  da  psicologia  social  e  de  seus  conceitos  fundamentais.  O terceiro 

capítulo  discorre  sobre  a  fisioterapia  no  Brasil  e  na  Fundação  Universidade  Regional  de 

Blumenau (FURB). Relata a origem da fisioterapia,  discorre sobre a fisioterapia enquanto 

profissão, sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação do fisioterapeuta e sobre 

o curso de fisioterapia da FURB, onde se relaciona o estágio supervisionado com a formação 

do fisioterapeuta, especialmente o estágio em Unidade de Saúde Mental. O quarto capítulo 

descreve os aspectos metodológicos e os procedimentos utilizados na experiência que gerou a 

dissertação de mestrado. 

O relato de experiência é uma modalidade de trabalho acadêmico caracterizada como 

descritiva. A análise do material contido nas entrevistas, feitas com estudantes de fisioterapia 

na  sua  entrada  e  na  sua  saída  de  um estágio  com pacientes  psiquiátricos,  centrou-se  na 

apresentação de preconceitos e estereótipos, apoiada em referenciais teóricos da psicologia 

social, especialmente nos de Agnes Miles e Henri Tajfel. 

A entrevista  semi-estruturada  utilizada  para  coleta  de  dados  pode  ser  classificada 

como:

Aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 
hipóteses  que interessam à pesquisa,  e  que,  em seguida,  oferecem amplo 
campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida 
que se recebem as respostas dos informantes. Desta maneira, o informante, 
seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências 
dentro do foco principal colocado pelo pesquisador, começa a participar na 
elaboração do conteúdo da pesquisa (TRIVIÑOS, 1987, p. 146).

O quinto capítulo apresenta a interpretação dos dados e especifica a visão dos alunos 

antes e depois do estágio. 

O último capítulo apresenta algumas considerações finais.



                                                                     13

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O FENÔMENO DOS ESTEREÓTIPOS NEGATIVOS DO DOENTE MENTAL

A  suposta  agressividade  das  pessoas  com  transtornos  mentais  é  o  principal  fator 

desencadeante do medo que as pessoas apresentam em relação ao doente mental, na sociedade 

ocidental. Isso é fruto de desconhecimento e de séculos de exclusão e de isolamento social. 

Agnes Miles (1982) pesquisa a imagem da doença mental na sociedade e os impactos 

que ela causa. Cita a saúde como um dos mais importantes valores sociais. A boa saúde é 

desejável e valiosa para a maioria das pessoas. A saúde precária é negativamente valorizada, 

pois representa sofrimento e falta de capacidade de obter sucesso e desfrutar as coisas boas da 

vida.  Desta  maneira  é  compreensível  a  constatação  de  que  o transtorno mental  tem uma 

imagem desfavorável, pois todas as doenças têm isso em comum. Porém estudos demonstram 

que a opinião pública extrapola este aspecto quando se trata das doenças mentais (MILES, 

1982). 

Erving Goffman (1978, 1996) estudou a interação social no dia-a-dia, especialmente 

em lugares públicos. Desenvolveu o conceito de estigma, que realça os aspectos exclusores, 

discriminatórios  e  preconceituosos  que  se  abatem  sobre  determinados  grupos  sociais. 

Conceitua-se estigma social como uma situação na qual o indivíduo é desqualificado para a 

sua plena aceitação social, sendo considerado enfermo, deficiente, possuidor de defeitos ou de 

características não aceitáveis para o convívio (GOFFMAN, 1978). 

Há casos de estigmatização de pessoas de forma tão intensa que elas passam a não 

conseguir  inclusão  na  maior  parte  das  atividades  coletivas,  de  modo  que  os  atributos 

estigmatizantes  passem a serem incorporados à  personalidade da pessoa,  como se fossem 

características pessoais.

Leigos  e  profissionais  de  saúde  podem  ter  falsos  estereótipos  –  ou  estereótipos 

negativos – da doença mental.  Isto pode ser produto do medo1 e  da ignorância.  Para este 

autor, o desempenho dos papéis sociais tem a ver com o modo como cada indivíduo concebe a 

sua imagem e a pretende manter.  Goffman estudou também, com especial  atenção,  o que 

1 O medo é uma informação de que há risco, ameaça ou perigo direto para o próprio ser ou para interesses 

correlatos. É caracterizado por um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, por se sentir 

ameaçado, tanto física como psicologicamente. O medo é um impulso poderoso, rapidamente aprendido, que 

pode influenciar comportamentos tanto normais quanto anormais (KAPLAN, SADOCK, 1984, pp. 71-73).
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chamou de "instituições totais". Este conceito abrange os lugares onde o indivíduo é isolado 

da  sociedade,  tendo  todas  as  suas  atividades  concentradas  e  normalizadas,  tais  como  as 

prisões, os conventos,  os macro-hospitais e os asilos.  Focou a estigmatização dos doentes 

mentais  internados  por  longo  tempo  em  macro-instituições  fechadas.  Estas  instituições 

causavam o isolamento social  dos doentes mentais,  agravando a cronificação da doença e 

fortalecendo os estigmas que a cercavam.

O psicólogo social polonês Henri Tafjel (1982, pp. 160-180), é considerado um dos 

pais da teoria da identidade social. Na sua visão, os grupos não estão isolados: a identidade é 

formada através de mecanismos de diferenciação em relação a outros grupos.  A identidade 

social  deriva  de  processos  ou  de  conflitos  intergrupais.  Através  de  uma  metodologia 

experimental  estuda a “maioria” e a “minoria” em função do contexto social (FARINHA, 

2005).  Para  Tajfel,  os  estereótipos  freqüentemente  –  mas  não  obrigatoriamente  –  se 

acompanham de preconceitos. 

Os preconceitos, na visão adotada para este estudo, compõem representações sociais 

sobre a doença mental, comuns nas comunidades populares de onde os fisioterapeutas provêm 

e vivem. O preconceito era inicialmente estudado, na psicologia e na sociologia, como uma 

característica  psicológica do indivíduo:  uma frustração reprimida  e  deslocada para grupos 

mais fracos, o desenvolvimento de um tipo de personalidade autoritária, a pouca disposição à 

abertura mental ou a falta de contatos com membros de grupos minoritários  (LACERDA, 

PEREIRA, CAMINO, 2002). 

Na perspectiva das relações intergrupais, Henri Tajfel passou a explicar o preconceito 

como  o  resultado  da  inserção  do  indivíduo  numa  categoria  social  (TAJFEL,  BILLIG, 

BUNDY, FLAMENT, 1971). A pertença a uma categoria social leva à atribuição de atributos 

positivos aos membros desse grupo e negativos aos do outro grupo. O favoritismo endogrupal 

é  explicado  pela  teoria  da  identidade  social  como  sendo  o  resultado  da  motivação  à 

manutenção de uma auto-estima positiva que é construída através de uma imagem favorável 

ao interior do grupo e uma desfavorável do outro grupo (TAJFEL, 1982).

Os preconceitos participam na montagem das decrições que usualmente, no cotidiano, 

se faz dos sujeitos. Tais descrições são montadas em forma de matrizes bastante rígidas e 

homogêneas, implicando opiniões, sentimentos, atitudes e reações que as pessoas manifestam 

diante de alguém considerado pertencente a um grupo, classificando-o e definindo-o (LIMA, 

2006). Estas descrições são denominadas estereótipos. Os estereótipos representam, pois, uma 

imagem mental  simplificadora  de  determinadas  categorias  sociais  e  funcionam como um 

padrão de significados utilizado por um grupo na qualificação do outro (FLEURY, 2006).  
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Chamamos de estereótipos negativos aos estereótipos estigmatizantes, que dificultam a 

inserção social ou que segregam. Os preconceitos e os estereótipos podem gerar estigmas 

sociais. 

Os estereótipos não são uma visão pessoal: eles são socialmente compartilhados por 

um certo grupo. Os estereótipos freqüentemente rotulam a imagem de um contingente social, 

servindo de instrumento para ajudar os indivíduos a defender e preservar os seus sistemas de 

valores.  Tajfel parte da obra de Gordon Allport (psicólogo, nascido em 1897 e falecido em 

1967, que desenvolveu a escala de Allport, para medir o preconceito numa sociedade), mas a 

desloca  de  uma  psicologia  individual  para  o  coletivo,  enquanto  idéia  compartilhada  na 

sociedade, gerando classificações populares e estereótipos que exercem funções cognitivas e 

emocionais. Tajfel (1982, p. 164), cita duas funções sociais dos estereótipos:

a primeira seria a contribuição para a criação e preservação de ideologias de 
grupo, para explicar ou justificar, uma variedade de ações sociais; a segunda 
seria o seu papel em ajudar a preservar ou criar diferenciações positivamente 
valorizadas, de um grupo, em relação a outros grupos sociais.

O sentido  do  significado  social  do  termo estereótipo,  conforme  indica  Stallybrass 

(1977, apud, TAJFEL, 1982, p. 160) é

uma  imagem  mental  hipersimplificada  de  uma  determinada  categoria  de 
indivíduo,  instituição  ou  acontecimento,  compartilhada,  em  aspectos 
essenciais por grande número de pessoas. Os estereótipos são vulgarmente, 
mas não necessariamente,  acompanhados por um preconceito,  isto é,  uma 
predisposição favorável ou desfavorável em relação a qualquer membro da 
categoria em questão.

Ainda, no Dicionário de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas (1986, p. 419), 

estereótipos são

convicções  preconcebidas  acerca  de  classes  de  indivíduos,  grupos  ou 
objetos,  resultantes não de uma estimativa espontânea de cada fenômeno, 
mas de hábitos de julgamento e expectativa tornados rotina. Não se pode 
fazer uma afirmação geral quanto ao grau ou tipo de distorção, exagero ou 
simplificação, manifestado em tais convicções. 

Outro  sociólogo  importante  nesta  área  foi  Thomas  Scheff  (1999),  que  estudou  os 

títulos e os nomes que se atribui aos doentes mentais, inclusive o uso que a sociedade faz dos 

nomes  dos  diagnósticos  e  de  seu  potencial  para  se  cristalizarem como rótulos.  Sua  obra 

discute  também os  possíveis  efeitos  discriminadores  dos  rótulos  sociais  sobre  as  pessoas 

rotuladas.
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2.2 LOCALIZAÇÃO HISTÓRICA DA PSICOLOGIA SOCIAL

2.2.1 O surgimento da psicologia social 

O conceito psicologia social surge formalmente no século XX, com o sociólogo norte-

americano  Edward  A.  Ross  e  o  psicólogo  inglês  William McDougall.  Até  aquela  época, 

somente a moral e a política eram evocadas para resolver teoricamente os problemas hoje 

abrangidos pela psicologia social. Como ninguém questionava estas entidades, arriscavam-se 

previsões de comportamentos a partir  de experimentações supérfluas baseadas somente na 

experiência pessoal  de algumas pessoas.  Com o abalo e a paulatina desacreditação destas 

instituições o comportamento surge como uma questão problemática. É neste momento que a 

experimentação ganha sentido desenvolvendo metodologias acadêmicas. 

Paulon (2005) relata que alavancada pelas pesquisas motivacionais a partir de 1930, 

pelas  intervenções  psicossociológicas  no  campo  organizacional  e  pelos  trabalhos 

sociométricos do austríaco Jacob Levy Moreno, a pesquisa social ganha espaço no cenário 

acadêmico-científico.  A  partir  de  então  retira-se  a  categoria  da  subjetividade  do  rol  de 

"variáveis  intervenientes",  outorgando-lhe  um  papel  de  protagonista  no  processo  de 

investigação.  Junte-se  a  isto  o  fervor  dos  acontecimentos  políticos  de  meados  do  século 

passado - como o movimento feminista,  a conferência de Bandung2,  a  Grande Recusa - e 

foram criadas as condições históricas para que o pesquisador social pudesse se assumir como 

um "agente de mudanças".

A psicossociologia  -  corrente  das  ciências  humanas de influência  norte-americana, 

desenvolvida  principalmente  na França  entre  os  anos 1940 e  1960 -  ofereceu  importante 

contribuição  a  este  processo.  Caracterizada  pela  necessidade  de  convencer  um  público 

reticente da existência e relevância dos aspectos subjetivos para a tão lograda mudança social, 

pensadores sociais como Jean Dubost, André Levy e Lapassade dedicavam-se aos coletivos 

de diferentes segmentos organizacionais, imbuídos do espírito de facilitarem a elaboração de 

conflitos  interpessoais  e  promoverem  a  transparência  das  empresas  (COIMBRA,  1995; 

DUBOST, LEVY, 1987; RODRIGUES, 2000, apud PAULON, 2005).

2 A Primeira Conferência de Bandung (18 a 24 de abril de 1955), condenou como violação dos direitos humanos 
manter os povos sob domínio colonial e expressou o compromisso de apoiar a luta dos povos colonizados a favor 
de sua independência. Ao declarar o apoio à paz e à colaboração internacional exigiu, em adição aos princípios 
assinalados, resolver os conflitos internacionais por vias pacíficas, respeitar o direito de cada nação à defesa 
individual,  respeitar  a justiça e as obrigações internacionais e reconhecer  a igualdade entre todas as raças e 
nações, grandes e pequenas (GRANMA, 2005).
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A psicologia social trata dos comportamentos dos indivíduos na sociedade, enquanto 

membros  da  sociedade,  motivados  e  estimulados  a  agir  de  determinada  forma,  segundo 

objetivos.  Por  outras  palavras,  trata  da  dependência  e  da  interdependência  das  condutas 

humanas. A socialização é fator determinante no desenvolvimento intelectual, afetivo e físico-

motor do ser  humano.  O ser  humano,  apesar  de necessitar  de outrem,  esforça-se  para  se 

distinguir dele. 

A teoria das representações sociais de Serge Moscovici (2003), pode ser utilizada para 

a  compreensão  da  relação  entre  o  conhecimento  social  implícito  no  senso  comum  e  o 

conhecimento  e  as  ações  individuais.  Auxilia  também  para  o  entendimento  de  como  o 

conhecimento  social  e  culturalmente  compartilhado  influencia  os  modos  individuais  de 

percepção, experiência e ação (FLICK, 2004), pois nela “as imagens, ideações e concepções 

comuns a um grupo social sobre questões da realidade são aspectos valorizados” (TURATO, 

2003, p. 297).

A  psicologia  social  estuda  as  representações  sociais  e  também  a  formação  de 

estereótipos  e  preconceitos.  As representações  sociais  na  visão  de  Moscovici  podem ser 

compreendidas como

sistema de valores, idéias e práticas com uma dupla função: primeiramente, 
estabelecer uma ordem que habilitará os indivíduos a orientarem-se em seu 
mundo material e social e dominarem-no; e em segundo lugar, possibilitar a 
realização  da  comunicação  entre  os  membros  de  uma  comunidade  pelo 
fornecimento de um código para “intercâmbio” social e de um código para 
nomearem e classificarem, sem ambigüidades os diversos aspectos de seu 
mundo e de sua história individual e de grupo (MOSCOVICI, 2003 p. 41).

2.2.2 A emergência do paradigma americano

Na primeira  metade  do  século  XX, nos  Estados Unidos  da América,  a  psicologia 

social torna-se uma disciplina científica autônoma. Neste país, havia maior desenvolvimento 

da Psicologia  Social  (a  dita  Psicologia  Social  Americana)  do que na  Europa.Contudo,  os 

impulsionadores da Psicologia Social foram europeus: o inglês Frederic Bartlett (1886-1969); 

o  turco emigrado  Muzafer  Sherif  (1906-1988);  o  alemão  fugido do  nazismo Kurt  Lewin 

(1890-1947); o austríaco emigrado Fritz Heider (1896-1998); o polonês também emigrado 

Salomon E. Asch (1907-1996). Estes autores, na sua maioria, psicólogos europeus fugindo da 

2ª  Guerra  Mundial,  contribuíram  para  um  objeto  específico  da  Psicologia  Social  ao 

demonstrarem  que  a  interdependência  do  comportamento  podia  ser  estudada,  fornecendo 

explicações práticas, novas e relevantes (FARINHA, 2005).
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2.2.3 A psicologia social européia

Através do método experimental os pesquisadores evitavam a perda de relevância do 

seu objeto de estudo, consideravam a “psicologia social mais social”.  A Psicologia Social 

Européia preocupava-se com os problemas do conflito e do papel social, objetivando uma 

mudança  da  sociedade.  Adotava  uma  orientação  menos  individualista,  mais  filosófica  e 

consciente. Forte nas relações intergrupo baseava-se nas ciências sociais. Tinha, como foco, a 

influência  social.  Autores  como  Moscovici  (Teoria  da  Representação  Social),  Sherif 

(Processo  da  Inovação,  fenômeno  da  convergência)  e  Tajfel  (processos  intergrupos), 

destacaram a partir dos anos sessenta (FARINHA, 2005). 

A  teoria  das  representações  sociais  de  Serge  Moscovici  foi  fundamental  para  a 

estruturação  da  psicossociologia  na  Europa,  com  a  criação  da  Associação  Européia  de 

Psicologia  Social.  Com os  temas experimentais  sobre  atribuição  causal  e  autoconsciência 

organiza reuniões periódicas, seminários e cursos para estudantes, centrada nos grupos e na 

sociedade, identidade social e espírito de grupo. Seus estudos se concentram sobre as minorias 

ativas  e  sua  influência  exercida  sobre  as  maiorias.  Fala  da  experiência  inteligente,  dos 

processos de inovação e mudança social.

Foram vários os aspectos que contribuíram para a compreensão da psicossociologia, 

embora esta continue a suscitar algumas questões. A Psicologia Social Americana e Européia 

são representadas por vários impulsionadores que através das suas experiências vieram focar 

aspectos da realidade. O estudo da psicologia social é essencial para a compreensão do papel 

do indivíduo na sociedade, visto que o sujeito adapta o seu comportamento de acordo com as 

influências e exigências de seu meio social. 
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3 A FISIOTERAPIA NO BRASIL E NA FURB

3.1 BREVE HISTÓRICO DA FISIOTERAPIA

A fisioterapia surgiu com as primeiras tentativas de nossos ancestrais de diminuir uma 

dor  esfregando o  local  dolorido  e  evoluiu  ao decorrer  da história  da  humanidade  com o 

aprimoramento das técnicas de exercícios terapêuticos que eram utilizados na recuperação dos 

soldados feridos na Grécia antiga e como ginástica de manutenção da saúde em Esparta. Na 

Índia e China antigas (cerca de cinco mil anos atrás), as formas de exercícios terapêuticos 

desenvolveram-se e foram utilizadas na prevenção e na cura de doenças. Os egípcios e persas 

praticavam a  terapia  por  movimentos,  ou  cinesioterapia.  A  hidroterapia  era  utilizada  em 

Roma, no auge do seu império,  em mais  de 1600 casas  de banho. A termoterapia  já era 

praticada há três mil anos por egípcios, judeus e chineses (GAVA 2004).

Rebelato e Botomé (1999), afirmam que na antiguidade as doenças eram consideradas 

“diferenças  incômodas” e  desde aquela  época eram tratadas  por  meios físicos.  Durante  a 

Idade  Média,  as  “diferenças  incômodas”,  foram  entendidas  como  algo  ligado  a  religião, 

espiritual, que deveria ser exorcizado. No período do Renascimento, surgiu a preocupação 

com o corpo saudável e o interesse pela saúde corporal começa a se “especializar”, no final 

desse  período.  Com  a  industrialização,  o  interesse  com  as  “diferenças  incômodas”  foi 

revitalizado  e  associado  com  as  atividades  especializadas,  determinando  o  tratamento 

fisioterápico da época. 

A fisioterapia  como profissão  nasceu  no  início  do  século  XX,  quando  as  guerras 

mundiais causaram muitas lesões e ferimentos graves que necessitavam de reabilitação para 

reinserir as pessoas acometidas em uma vida ativa. No início era realizada por voluntários nos 

campos  de  batalha.  A fisioterapia  acompanhou as  grandes  mudanças  do século  XX e  os 

profissionais agregaram novas descobertas e técnicas às suas práticas,  desenvolvendo uma 

ciência própria e um campo específico de atuação (ALMEIDA, 1999).

Os  meios  físicos  e  naturais  (calor,  eletricidade,  água,  etc)  começaram  a  serem 

utilizados no Brasil como terapia por volta de 1879 e seus objetivos eram voltados para a 

assistência curativa (denominada assistência reabilitadora). No século XX, surgiram o Serviço 

de Fisioterapia  da Santa Casa de Misericórdia  e o Serviço de Fisioterapia o Hospital  das 

Clínicas, em São Paulo (REBELATO, BOTOMÉ, 1999). Na década de 1950, a incidência de 

poliomielite  vitimou  um  grande  número  de  indivíduos  no  Brasil,  provocando  inúmeras 
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seqüelas físicas, e também um número expressivo de acidentes de trabalho, que necessitaram 

de tratamento reabilitador. 

Esses acontecimentos incentivaram o surgimento de um profissional reabilitador, que 

inicialmente  foi  técnico  (até  1956)  e  posteriormente  justificou  a  profissionalização  do 

fisioterapeuta. O primeiro Curso de Fisioterapia brasileiro iniciou-se em 1959, no Instituto 

Nacional de Reabilitação, anexo à cadeira de Ortopedia e Traumatologia da FMUSP, com 

duração de dois anos, com o objetivo de formar fisioterapeutas que atuassem em reabilitação 

(PRZYSIEZNY, 1999; BARROS, 2002). 

A profissão utiliza, para alcançar os objetivos propostos nas suas metodologias, a ação 

isolada  ou  conjugada  de  fontes  geradoras  termoterápicas,  crioterápicas,  fototerápicas, 

eletroterápicas,  e  aeroterápicas,  bem  como,  agentes  cinésio-mecano-terápicos  e  outros, 

decorrentes da evolução e da produção científica. 

3.2 A FISIOTERAPIA COMO PROFISSÃO

O Código de Ética do profissional de fisioterapia e terapia ocupacional foi aprovado 

através  da  Resolução  10,  do  Conselho  Federal  de  Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional  – 

COFFITO, de 03 de julho de 1978, publicado no Diário Oficial da União, de 22 de setembro 

de 1978. Este código explicita a função do fisioterapeuta, que deve ser de assistência ao ser 

humano, participando de atividades que objetivem a promoção, o tratamento e a recuperação 

de sua saúde. Considera que o fisioterapeuta, através de conhecimentos técnicos e científicos, 

deve direcionar suas atividades a fim de prevenir e minimizar o sofrimento humano, além de 

evitar seu extermínio. Menciona também a participação do fisioterapeuta em programas de 

assistência à comunidade, tanto em âmbito nacional, quanto internacional.

Para o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a fisioterapia

é uma ciência aplicada, cujo objeto de estudos é o movimento humano em 
todas as suas formas de expressão e potencialidades, quer nas suas alterações 
patológicas, quer nas suas repercussões psíquicas e orgânicas, com objetivos 
de  preservar,  manter,  desenvolver  ou  restaurar  a  integridade  de  órgão, 
sistema ou função (COFFITO, 1987).

A Fisioterapia  é  considerada uma profissão da área da saúde que utiliza  os meios 

físicos  e  naturais  para  a  prevenção  e  para  o  tratamento  das  doenças  e  suas  respectivas 

conseqüências no ser humano, o reabilitando e readaptando-o à sociedade e ao mundo do 

trabalho (SOUZA, 2004). 
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Pode ser compreendida como uma profissão da área da saúde que presta serviços a 

pessoas e à comunidade, com o objetivo de desenvolver, manter e restaurar o movimento e a 

capacidade funcional, durante todo o ciclo da vida.

A  fisioterapia  diferencia-se  da  outras  profissões  da  saúde,  pois,  além de  prevenir 

doenças, promover e restaurar a saúde das pessoas, enfoca a saúde da função e do movimento 

dos órgãos do corpo e não utiliza medicamentos ou técnicas invasivas, mas sim, técnicas e 

métodos que lhe são próprios.

O fisioterapeuta pode atuar juntamente com outros profissionais nos diversos níveis de 

assistência à saúde, na administração de serviços, na área educacional e no desenvolvimento 

de pesquisas. Sendo um processo terapêutico, a fisioterapia lança mão de conhecimentos e 

recursos  próprios,  com  os  quais,  baseando-se  nas  condições  psico-físico-sociais,  busca 

promover,  aperfeiçoar  ou  adaptar  através  de  uma relação  terapêutica,  o  indivíduo  a  uma 

melhor qualidade de vida.   

A função do fisioterapeuta é assistir os seres humanos, participando das atividades que 

objetivam a promoção, a prevenção de doenças, o tratamento e a recuperação de sua saúde, 

utilizando  conhecimentos  técnicos  e  científicos  (PRZYSIEZNY,  1999).  São  objetos  de 

intervenção fisioterapêutica o processo de estruturação diagnóstica, a programação terapêutica 

e a qualidade do perfil cinético-funcional (COFFITO, 2006).

O reconhecimento oficial da profissão de fisioterapeuta ocorreu com o Decreto-Lei 

938/69, após o então Presidente da República Arthur Costa e Silva ser vítima de um acidente 

vascular  encefálico  (AVE)  e  necessitar  de  cuidados  fisioterapêuticos.  Este  decreto-lei 

reconheceu legalmente o fisioterapeuta como profissional liberal e autônomo e assegurou a 

toda a categoria:

a)Executar  métodos  e  técnicas  fisioterápicas  com  a  finalidade  de  restaurar, 

desenvolver e conservar a capacidade física do paciente;

b)Dirigir  serviços  em  órgãos  e  estabelecimentos  públicos  ou  particulares,  ou 

assessorá-los tecnicamente;

c)Exercer o magistério nas disciplinas de formação básica ou profissional de nível 

superior ou médio;

d)Supervisionar profissionais e alunos em trabalhos técnicos e práticos.

É notória a contribuição dada pela fisioterapia ao campo da saúde no Brasil, devido a 

sua dinamicidade, versatilidade e necessidade. Atualmente, os fisioterapeutas destacam-se em 
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suas atuações, seus acolhimentos, suas práticas, suas pesquisas e buscas em oferecer atenção à 

saúde com qualidade e dignidade.

Com  base  nos  fundamentos  éticos  que  orientam  a  ação  profissional,  fica  clara  a 

importância à tendência da assistência preventiva à saúde na atuação do fisioterapeuta junto a 

comunidade com intuito de solucionar seus problemas. As Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Curso de Graduação em Fisioterapia enfatizam a importância do caráter coletivo e social 

da profissão.

3.3 AS DIRETRIZES CURRICULARES PARA A FORMAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA

O  primeiro  currículo  mínimo  para  a  formação  do  fisioterapeuta  foi  criado  pelo 

Conselho  Federal  de  Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional  (COFFITO),  obtendo  o  parecer 

622/82. Foi aprovado pelo Conselho Federal de Educação tendo a duração de quatro anos e 

uma carga horária de 3.240 horas, transformou-se na Resolução nº 4, de 28 de fevereiro de 

1983 e vigorou até 2001. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação da área de Saúde 

foram  elaboradas  pelas  Comissões  de  Especialistas  de  Ensino,  tendo  como  referência 

documentos  oficiais  (Constituição Federal  de 1988,  a  Lei  Orgânica  do Sistema Único de 

Saúde 8.080 de 19/09/1990, Leis e Diretrizes educacionais, documentos da OPAS, OMS E 

Rede UNIDA e documentos legais que regulamentam o exercício das profissões da saúde).

No  dia  12  de  setembro  de  2001,  o  Ministério  da  Educação  através  do  Conselho 

Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior, aprovou as Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos de Graduação em Fisioterapia, elaboradas pelas Comissões Especiais de 

Especialistas em Ensino, após a extinção dos currículos mínimos (Kurban, 2005, Teixeira, 

2004).

O Parecer nº 1210/2001, MEC/CNE, considera que um dos objetivos das Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação da Saúde deve ser:

permitir  que os currículos propostos  possam construir  perfil  acadêmico e 
profissional  com  competências,  habilidade  e  conteúdos,  dentro  de 
perspectivas  e  abordagens  contemporâneas  de  formação  pertinentes  e 
compatíveis  com referencias  nacionais  e  internacionais,  capazes  de  atuar 
com  qualidade,  eficiência  e  resolutividade  no  Sistema  Único  de  Saúde 
(SUS),  considerando  o  processo  da  Reforma  Sanitária  Brasileira 
(MEC/CNE, Parecer nº1210/2001, p. 4).

Sendo assim, tal  documento considera que a formação acadêmica do fisioterapeuta 

deve criar um perfil baseado em competências e habilidades capazes de atender as exigências 

das demandas sociais, de modo que esse profissional tenha capacidade de atuar com qualidade 
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e eficiência resolvendo os problemas da comunidade, demonstrando preocupação social. Estas 

Diretrizes propõe desenvolver diferentes perfis profissionais, de acordo com competências e 

habilidades que a pluralidade das demandas sociais exige.

Outro objetivo das Diretrizes Curriculares é:

levar o aluno dos cursos de graduação em saúde a aprender a aprender que 
engloba  aprender  a  ser,  aprender  a  fazer,  aprender  a  viver  juntos  e  
aprender  a  conhecer,  garantindo  a  capacitação  de  profissionais  com 
autonomia e  discernimento para  assegurar  a  integralidade da atenção e a 
qualidade e humanização do atendimento prestado aos indivíduos, famílias e 
comunidades (MEC/CNE, Parecer nº1210/2001, p. 4).

A  autonomia  da  capacitação  profissional  também  está  presente  nestas  Diretrizes. 

Assegurar a qualidade, integralidade e humanização na prestação de serviços de saúde, tanto 

para o indivíduo, quanto para a comunidade, estimula o aluno a desenvolver competências 

para resolver os problemas sociais e a graduação passa a ser entendida como formação inicial 

diante de um processo de educação continuada.

A formação acadêmica do fisioterapeuta tem se caracterizado historicamente por um 

processo de ensino-aprendizagem baseado na fragmentação do conhecimento, o que torna esta 

formação fragmentada, provocando um perfil baseado em uma visão de mundo cartesiana-

mecanicista  (Teixeira,  2004). As  novas  diretrizes  tentam modificar  esse  cenário  e  foram 

enviadas para os cursos de fisioterapia para que fossem discutidas e adaptadas nos projetos 

políticos  pedagógicos,  conforme  as  necessidades  regionais  de  cada  curso.  Esta  proposta 

amplia a grade curricular pretendendo:

assegurar  a  formação  de  profissionais  fisioterapeutas  generalistas, 
humanistas, críticos e reflexivos, capacitados a atuar em todos os níveis de 
atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual. Que detenham 
visão ampla e global, respeitando os princípios éticos/bioéticos e culturais do 
indivíduo  e  da  coletividade.  Capazes  de  ter  como  objetivo  de  estudo  o 
movimento humano em todas as suas formas de expressão e potencialidades, 
quer  nas  alterações  patológicas  cinéticas  funcionais,  quer  nas  suas 
repercussões  psíquicas  e  orgânicas,  objetivando  preservar,  desenvolver, 
restaurar a integridade de órgãos, sistemas e funções, desde a elaboração do 
diagnóstico  físico  e  funcional  à  eleição  e  execução  dos  procedimentos 
fisioterapêuticos  pertinentes  a  cada  situação  (MEC/CNE,  Parecer 
nº1210/2001, p. 4).

Teixeira (2004, p. 65) diz que “tais Diretrizes não determinam o que deve ser ensinado 

ao  aluno,  os  conteúdos  que  devem  ser  transmitidos,  conforme  ocorria  na  vigência  do 

Currículo Mínimo do Curso de Fisioterapia”,  complementando que as referidas Diretrizes 

abordam as áreas do conhecimento contempladas ao aluno que expressem a idéia de “que 

pessoa  queremos formar”.  O documento  preocupa-se  com a  flexibilidade  do  processo  de 
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ensino-aprendizagem, baseado numa formação generalista, crítico-reflexiva, com visão ampla 

e global, viabilizando mudanças contínuas, constantes, que geram relativização constante do 

saber.

Essa  flexibilidade  traz  consigo  uma  disparidade  em relação  aos  projetos  políticos 

pedagógicos,  currículos  e  carga  horária  dos  cursos  das  diferentes  instituições  formadoras 

(ROCHA, et al.  2007), este fato deve ser encarado com seriedade entre as instituições de 

ensino e seus coordenadores, podendo ser um fator preocupante.

Rebelatto e Botomé (1999), afirmam que a mudança do currículo mínimo dos cursos 

de  fisioterapia  incorporou conhecimentos  vindos  das  ciências  sociais  para  a  formação do 

fisioterapeuta. Esses conhecimentos fundamentariam práticas educativas que possibilitariam 

uma compreensão global do indivíduo, resultante da integração dos diferentes campos dos 

saberes e destes com a realidade social. 

Mais recentemente, as Diretrizes Nacionais para os Cursos da Área da Saúde – DCN– 

Saúde (ALMEIDA, 2003)  enfocam a  necessidade de uma “formação  integral  de  sujeitos, 

considerando  seus  saberes,  história,  contexto  sócio-cultural  e  suas  relações”  (ALBIERO, 

2005, p.62).

A formação acadêmica do fisioterapeuta a partir de tais diretrizes reflete a formação de 

um perfil que inclui mais do que conhecimentos, qualidades, competências e atribuições que 

propiciam o “cuidar”  do ser  humano,  tanto  no individual  quanto no coletivo,  de forma a 

prevenir, manter ou restabelecer sua integridade física com qualidade, a partir de uma visão 

ética, cultural e humana, que possibilite a resolução dos problemas da sociedade, mas, acima 

de  tudo reflete  a  formação  de  um perfil  que  inclui  a  identidade  cultural  do  indivíduo  – 

inserido num contexto social – que pode ser transformada constantemente através de uma 

formação continuada (TEIXEIRA, 2004).

Albiero (2005), discute sobre a habilidade técnica e a formação humana em saúde, 

onde promove uma reflexão sobre o modelo tradicional de saúde e o modelo de formação 

integral  em saúde,  onde  “o  corpo  é  compreendido  em sua  totalidade,  biológica  social  e 

cultural, e saúde como uma construção conjunta realizada pelo sujeito e acompanhado pelo 

terapeuta valorizando seu ambiente, contexto e particularidades” (ALBIERO, 2005, p.97). A 

formação de profissionais da saúde, 

especificamente  de  fisioterapeutas,  desde  as  DCN-Saúde  (ALMEIDA, 
2003), passa por um processo de reflexão, questionamentos e possibilidades 
de reformas. Ao longo da história ocidental foi desenvolvido um modelo de 
saúde  único,  disseminado  e  estabilizado  tanto  no  ambiente  acadêmico, 
quanto  na  sociedade  em geral.  Este  modelo,  chamado  de  biomédico,  de 
habilitação, cartesiano ou, ainda, tradicional proporcionou avanços, como o 
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aprimoramento de técnicas cirúrgicas de métodos de avaliação e reabilitação. 
Entretanto,  asfixiou  em  alguns  pontos  a  formação  humana  dos  futuros 
profissionais (Id., ibid., p.97).

Há, portanto, na filosofia que embasa, teoricamente, a montagem dos currículos de 

fisioterapia,  preocupações  semelhantes  às  expressadas  nas  políticas  de  humanização  e 

acolhimento do Sistema Único de Saúde, preconizando uma formação integral, de visão ética, 

social e cultural. 

Segundo Rebelatto  e  Botomé (1999,  p.  76),  as  áreas  de  atuação  do  fisioterapeuta 

necessitam ser mais claras, em relação à função social, entre outros fatores. A Universidade 

precisa formular mecanismos que permitam a efetivação dos seus objetivos nesta perspectiva.

Em relação à formação do fisioterapeuta no contexto universitário brasileiro, Rebelatto 

e Botomé (1999, p. 74) consideram que

é  muito  mais  fácil  adotar  procedimentos  elaborados  anteriormente  a 
construir procedimento alternativos que possam ser testados e aperfeiçoados, 
objetivando a obtenção de novas informações. No Brasil, as Universidades 
funcionam  como  um  “termômetro”  capaz  de  mensurar  a  tendência  à 
“importação”  de  conhecimento.  Nas  Universidades  encontram-se 
pesquisadores,  considerados  produtores  e  divulgadores  do  conhecimento 
científico  na  mais  diversas  áreas  do  conhecimento,  e  educadores  que 
formarão  as  futuras  gerações  aptas  a  atuar  nas  diversas  áreas  do 
conhecimento.

Neste sentido, o aprendizado em técnicas reprodutoras de conhecimento na formação 

acadêmica passa a ser ultrapassado pelo saber crítico e reflexivo. O fisioterapeuta deve estar 

preparado  para  o  mercado  de  trabalho,  pronto  para  lidar  com incertezas  e  para  resolver 

também  problemas  sociais  (TEIXERA,  2004).  As  Diretrizes  Curriculares  enfatizam  a 

preocupação com o coletivo, no intuito de resolver problemas sociais, o que tende a beneficiar 

a sociedade e o crescimento pessoal e profissional do aluno do egresso e do profissional.

A  demanda  imposta  pelas  Diretrizes  Curriculares,  que  chamam  a  atenção  para  o 

contexto social  brasileiro,  tem especificado e pedido o domínio de novas habilidades nos 

quais  os conteúdos associados com o processo saúde-doença do cidadão,  da família  e  da 

comunidade,  integrado  a  realidade  epidemiológica  e  profissional,  guiam  para  práticas 

integrais no fazer fisioterapêutico (ROCHA et al. 2007). 

A ABENFISIO (Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia),  é uma entidade 

reconhecida  nacional  e  internacionalmente  como  fórum  legítimo  para  as  discussões  que 

envolvem o ensino de fisioterapia no Brasil. No documento oficial elaborado no XVI Fórum 

Nacional  de  Ensino  em  Fisioterapia  da  ABENFISIO  (2007),  considera  as  Diretrizes 
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Curriculares um instrumento que favorece as mudanças no interior dos cursos e reconhece, no 

perfil profissional proposto, um desafio que requer uma nova construção epistemológica para 

os saberes da saúde. Neste documento está escrito que

numa organização curricular  orientada por  competências  vimos  a urgente 
necessidade de fundamentação política-humanística e social;  mudanças na 
matriz de conteúdos, integrando-os; re-distribuição equilibrada, de fato, entre 
a teoria e a prática; metodologias ativas e novos cenários de aprendizagem 
(ROCHA, et al, 2007).

Está ainda escrito que “essas Diretrizes, orientadas pelo eixo da integralidade e para a 

lógica da saúde fortalecem o compromisso com a vida”. Os cursos de graduação da área da 

saúde estão relacionados ao cumprimento de uma função social e não somente atrelados às 

necessidades do mercado.

Este  documento  da ABENFISIO também estimula  a  reflexão sobre  a  demanda da 

integralidade  na  formação  e  na  atenção  lançando  para  o  contexto  do  ensino  superior  a 

necessidade de reformulação nas matrizes curriculares para além da retirada ou aglutinação de 

disciplinas.  Desde  2004  ações  nesse  sentido  têm permeado  a  área  da  saúde  e  educação. 

Algumas iniciativas têm mobilizado múltiplos atores envolvidos: Ensina- SUS, Política de 

Educação  Permanente,  VER–SUS,  Curso  de  Ativadores  de  Processos  de  Mudança  na 

Graduação de Profissionais de Saúde, Fórum Nacional de Educação das Profissões da Área da 

Saúde são alguns exemplos de ações promovidas por organizações e pelo Governo Federal, 

preocupados com esse processo.

Na área da fisioterapia  essas ações provocaram impactos.  O COFFITO, promoveu 

desde 2005, dois grandes Fóruns Nacionais de Políticas Profissionais, que tiveram como pauta 

as questões de ensino com o enfoque para o cumprimento das Diretrizes Curriculares e a 

realidade da saúde brasileira. No decorrer de 2006, mais de vinte oficinas regionais para a 

implementação  das  Diretrizes  foram  realizadas  em  todo  Brasil,  buscando  sensibilizar 

docentes,  discentes,  gestores  e  serviços  para  a  assimilação  dos  conteúdos  das  ciências 

humanas e sociais; atividades integradas entre as diversas áreas do conhecimento; articulação 

entre a instância formadora, os serviços de saúde, as questões de gestão e a participação do 

controle social; práticas vivenciais no Sistema Único de Saúde, envolvendo os diversos níveis 

de  atenção  e  complexidade  do  sistema,  considerando  a  assistência  com  suas  práticas 

profissionais,  seus  mecanismos  de  funcionamento  e  a  gestão,  entre  outros  fatores 

(ABENFISIO, 2007, in ROCHA et al, 2007).
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Todas estas mudanças na formação do fisioterapeuta têm uma pergunta implícita e que 

direciona as atualizações: que profissional as Universidades querem formar? Qual é o perfil 

do fisioterapeuta exigido atualmente?

Os fatores que determinam o perfil profissional estão relacionados a 

elaboração  e  proposição  de  objetivos  de  ensino  que  devem  incluir 
características  de  correção  e  de  adequação  de  técnicas  que  realmente 
explicitem aquilo que se quer conseguir que o aprendiz seja capaz de fazer, 
ao final de um processo de aprendizagem e em relação às situações com que 
deve lidar como profissional (REBELATTO, BOTOMÉ, 1999, p. 139).

            Competências, habilidades e técnicas próprias de uma profissão são desenvolvidas ao 

longo de  uma formação  acadêmica  sendo os  objetivos  de  ensino  capazes  de  explicitar  o 

conjunto  de  atribuições  que  construam  tais  conhecimentos.  Tais  quesitos,  associados  às 

orientações didáticas e avaliações que o aluno experimenta ao longo de sua formação são 

aspectos  capazes  de  auxiliar  o  desenvolvimento  de  uma  identidade  cultural.  Todos  os 

elementos  do  currículo  e  as  condições  de  implementação  dele  contribuem  para  o 

desenvolvimento do perfil e da identidade profissional, refletindo uma identidade cultural.

A identidade profissional é construída a partir de significados sociais da profissão, da 

reafirmação das práticas:

a  identidade  é  construída  a  partir  da  significação  social  da  profissão;  da 
revisão  constante  dos  significados  sociais  da  profissão;  da  revisão  das 
tradições.  Mas  também  da  reafirmação  das  práticas  consagradas 
culturalmente  e  que  permanecem  significativas.  Práticas  que  resistem  a 
inovações porque prenhes de saberes válidos às necessidades da realidade. 
Do confronto entre as teorias e as práticas, da análise sistemática das práticas 
à  luz  das  teorias  existentes,  da  construção  de  novas  teorias  (PIMENTA, 
1999, p. 19).

A  proposta  das  Diretrizes  Curriculares  orientadas  por  competências  e  habilidades 

promove um desafio para as instituições de ensino superior,  objetivando a composição de 

currículos que dialoguem da mesma maneira com enfoques das Ciências da Vida e da Saúde; 

aspectos  políticos-filosóficos  e  humanísticos;  aspectos  técnico-profissionais  e  pedagógicos 

(ROCHA et al. 2007). Como diferencial neste perfil, se destacam as competências gerais a 

serem inseridas na área da saúde e que não devem ocupar espaço secundário nos projetos 

políticos pedagógicos. Seguem abaixo estas competências.

- Competências gerais para todos os profissionais de saúde (MEC/CNE, Parecer nº1210/2001, 

pp. 4, 5):
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a) Atenção à saúde: os profissionais devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, 

promoção, proteção e reabilitação da saúde. A prática profissional deve ser realizada 

de forma integrada e  contínua com as  demais  instâncias  do sistema de saúde.  Os 

profissionais devem realizar seus serviços com o máximo de qualidade e atendendo os 

princípios  da  ética,  analisando  os  problemas  da  sociedade  e  procurando  soluções, 

sabendo que a responsabilidade da atenção não se encerra com o ato técnico, mas sim 

com a resolução do problema de saúde (individual e coletivo).

b) Tomada de decisões: os profissionais devem estar fundamentados na capacidade de 

tomar decisões. Devem possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e 

decidir condutas adequadas, baseadas em evidência científicas.

c) Comunicação:  os  profissionais  devem  se  acessíveis  e  devem  manter  a 

confidencialidade das informações a eles confiadas. Envolve comunicação verbal, não 

verbal  e  habilidades  de  escrita  e  leitura;  o  domínio  de  pelo  menos  uma  língua 

estrangeira e de tecnologias de comunicação de informação.

d) Liderança: os profissionais deverão estar aptos para assumir posições de liderança, no 

trabalho multiprofissional,  tendo em vista o bem estar da comunidade. A liderança 

envolve compromisso, empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e 

gerenciamento de forma efetiva e eficaz.

e) Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativa, 

fazer  o  gerenciamento  e  a  administração  tanto  da  força  de  trabalho,  dos  recursos 

físicos  e  materiais  e  de  informação,  e  também  devem  estar  aptos  a  ser 

empreendedores, gestores, empregados ou lideranças de saúde.

f) Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, 

tento na sua formação, quanto na sua prática. 

As competências supra citadas são exigidas de todos os profissionais da saúde, tendo 

como  objetivos:  máxima  capacitação  profissional,  com  embasamentos  científicos  e 

tecnológicos, mas com visão abrangente do ser humano, com capacidade de comunicação 

com usuários, visando atender todas as suas necessidades com o mínimo de barreiras e o 

máximo de qualidade.

- Competências e habilidades específicas do fisioterapeuta:

As transformações que ocorreram a partir da implantação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais  para  os  Cursos  de  Graduação  de  Fisioterapia  (2001),  estabelecem  entre  as 

competências  e  habilidades  específicas  exigidas para  o  fisioterapeuta:  “atuar  em todos os 

níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de promoção, manutenção, prevenção, 
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proteção  e  recuperação  da  saúde,  sensibilizados  e  comprometidos  com  o  ser  humano, 

respeitando-o, valorizando-o” (MEC/CNE, Parecer nº1210/2001, p. 5).

Essas diretrizes regem ainda que o fisioterapeuta deve “contribuir para a manutenção 

da saúde, bem estar e qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidade, considerando 

suas  circunstâncias  éticas,  políticas,  sociais,  econômicas,  ambientais  e  biológicas” 

(MEC/CNE, Parecer nº1210/2001, p. 5). 

Analisando  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o  Curso  de  Graduação  em 

Fisioterapia,  percebo a necessidade de enfatizar  a questão dos estereótipos e preconceitos 

existentes entre os alunos que realizam estágio numa Unidade de Saúde Mental. Desmistificar 

conceitos pré-estabelecidos é necessário para que os alunos e futuros profissionais possam 

atender a demandas sociais e especificamente as pessoas que apresentam transtornos mentais.

 As competências e habilidades específicas do fisioterapeuta estão em sua íntegra nos 

anexos.

 3.4 O CURSO DE FISIOTERAPIA DA FURB

Tomo como exemplo o curso em que tenho maior vivência, em que fui professora 

durante seis anos, de 2002 a 2008, sendo três destes, supervisora de estágio na Unidade de 

Saúde Mental do Hospital Santa Catarina. O curso de fisioterapia da Fundação Universidade 

Regional de Blumenau (FURB), foi aprovado para implantação em 1993, em 24 de abril de 

1993, embasando-se no parecer nº 063/93 do conselho de ensino e pesquisa da instituição: 

O curso de fisioterapia da FURB tem como principal objetivo formar um 
profissional  de  saúde  para  atuar  nas  áreas  de  prevenção,  terapia  e 
reabilitação; capaz de avaliar,  planejar e estabelecer etapas do tratamento; 
saber  selecionar,  quantificar  e  qualificar  recursos,  métodos  e  técnicas 
apropriadas a cada caso, e ainda capaz de reavaliar sistematicamente o seu 
trabalho durante todo o processo terapêutico em seus pacientes. (SOUZA, 
2004, p. 18).

O curso está subordinado ao Centro de Ciências da Saúde da FURB, e é oferecido em 

nove semestres, com um currículo pleno de quatro mil, duzentas e trinta (4.230) horas-aula. O 

currículo foi elaborado de forma que os conteúdos das diversas disciplinas desenvolvam as 

competências para se alcançar o perfil profissional definido pelo Projeto Político Pedagógico 

do curso.

A grade curricular é dividida em área comum e área profissionalizante. Dentro da área 

comum  encontram-se  as  matérias  biológicas  e  de  formação  geral,  e  dentro  da  área 

profissionalizante  se  encontram  as  disciplinas  de  formação  pré-profissionalizantes  e 
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profissionalizantes,  sendo  que  a  Prática  Clínica  Supervisionada  (PCS),  ou  Estágio 

Supervisionado,  que  se  desenvolve  no  VIII  e  IX  semestres,  se  enquadra  nessa  área  de 

formação. A grade curricular e a as ementas das disciplinas estão em anexo. Segue abaixo, o 

quadro ilustrativo:

Quadro 1 – Distribuição de horas por ciclo de formação, Curso de Fisioterapia, FURB, 

Blumenau, Santa Catarina. 

Ciclos Horas Porcentagem

1- Ciclo de Matérias Biológicas 576 horas/aula 13,61%
2- Ciclo de Formação Geral 342 horas/aula 8,08 %
3- Ciclo Pré Profissionalizante 774 horas/aula 18, 29%
4- Ciclo Profissionalizante 2466 horas/aula 58, 29%

Total 4158 horas/aula 98,27%
Obs: As 72 horas/ aula faltantes para a carga horária de 4.230 horas correspondem as duas disciplinas de prática 

esportiva, ambas de 36 horas-aula.

Fonte: ALBIERO (2005, p. 59).

O aluno, para graduar-se em fisioterapia, deve ter concluído todas as disciplinas da 

área  comum,  da  área  profissionalizante,  a  disciplina  de  Trabalho  de Conclusão de  Curso 

(TCC) e a Práticas Clínicas Supervisionadas I e II. No departamento de fisioterapia, existe a 

concepção de que o aluno, após receber toda a informação teórica, estará preparado para a 

prática e, posteriormente, pronto para atuar no mercado de trabalho, como profissional.

3.4.1 O estágio supervisionado na formação dos estudantes de fisioterapia relacionado com os 

princípios norteadores do SUS

O estágio supervisionado pode ser concebido como uma situação-processo de ensino e 

aprendizagem, pois é o espaço apropriado para o aluno aprender a atuar na prática, exercer 

sua  responsabilidade,  seu  compromisso,  seu  espírito  crítico,  consciência,  criatividade  e 

demais atitudes e habilidades profissionais esperadas em sua formação (BURIOLLA, 1995, 

apud SOUZA, 2004, p. 23). 

É  uma  estratégia  de  profissionalização  que  complementa  o  processo  ensino-

aprendizagem. Consiste na fase de preparação do aluno para ingresso no mercado de trabalho, 

desenvolvendo atividades que se inter-relacionam e integram a formação acadêmica com a 

atividade prática-profissional. 
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São atividades  de aprendizagem profissional,  social  e  cultural,  oferecidas ao aluno 

pela participação em situações reais de trabalho. Durante sua realização, o aluno aplicará os 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

Constitui  um  processo  de  transição  profissional,  que  procura  ligar  duas  lógicas 

(educação  e  trabalho)  e  que  proporciona  ao  estudante  a  oportunidade  de  demonstrar 

conhecimentos e habilidades adquiridos e também treinar as competências que já detém, sob 

supervisão de um profissional da área.

O  estágio  supervisionado  é  parte  importante  do  curso  de  Fisioterapia  da  FURB, 

ocupando 26% do tempo total do curso (846 horas/aula), de acordo com as exigências do 

Conselho  Federal  de  Educação.  Ele  é  essencial  e  obrigatório  para  a  formação  do 

fisioterapeuta:

o objetivo do estágio supervisionado do curso de fisioterapia da FURB é 
colocar em prática todo o conhecimento desenvolvido ao longo do curso, 
propiciando  ao  aluno  a  convivência  prática  da  profissão,  visando  à 
complementação de seu processo de formação profissional. (SOUZA, 2004, 
p. 23).

A disciplina Prática Clínica Supervisionada ou Estágio Supervisionado é o momento 

de confrontar  a  teoria aprendida em sala  de aula e  a  futura profissão e  proporciona uma 

reflexão sobre a realidade do mercado de trabalho, acontecendo, na FURB, nos dois últimos 

semestres. Daí que

pode-se considerar o estágio supervisionado, no último ano de graduação dos 
futuros  profissionais,  como ápice  da  formação,  o  ponto  máximo onde os 
conhecimentos acumulados nos sete semestres anteriores serão colocados em 
exercício,  pela  inserção  do  estudante  na  prática  profissional  junto  à 
comunidade.  Sendo  assim,  o  estudo  do  estágio  permite  um  momento 
privilegiado sobre formação superior em saúde (ALBIERO, 2005, p. 63).

São considerados locais de realização do estágio: instituições de ensino, empresas ou 

entidades  privadas  e  ou  públicas  que  desenvolvem projetos  de  pesquisa  ou  prestação  de 

serviços nas áreas afins à fisioterapia.  As horas-aula são distribuídas e realizadas em oito 

locais de estágio: na APAE (Associação dos Pais e Mestres das Crianças Excepcionais); nas 

casas  asilares;  na  ABLUDEF  (Associação  Blumenauense  dos  Deficientes  Físicos);  em 

espaços de Saúde Coletiva do Sistema Único de Saúde, especialmente no Programa Saúde da 

Família; na Clínica de Fisioterapia da FURB (setor de neurologia infantil e adulto e setor de 

ortopedia, traumatologia e reumatologia); no Hospital Santa Isabel (setor de enfermaria) e no 

Hospital Santa Catarina (setor de UTI para adultos e setor de Saúde Mental).
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As qualidades dos alunos avaliadas pelos  supervisores  nos campos de estágio são: 

domínio  de  conteúdo,  referencial  teórico,  terminologia  adequada,  integração  entre  os 

conteúdos adquiridos ao longo do curso, avaliação fisioterapêutica do paciente, objetivos do 

tratamento,  seleção  adequada  e  habilidade  no  emprego  das  técnicas  de  tratamento,  entre 

outras qualidades específicas.

Além  das  habilidades  técnicas  e  científicas,  os  alunos  são  avaliados  quanto  ao 

relacionamento com os pacientes. Os preceitos éticos devem ser respeitados e os estagiários 

devem ter  um relacionamento  profissional  adequado  com os  pacientes  e  com os  demais 

profissionais onde se realiza o estágio. Neste sentido, o aluno é avaliado quanto a: possuir 

visão sistêmica do paciente, ser afetivo e atencioso, ter uma abordagem natural, considerar o 

paciente participante na terapia e respeitar seus interesses.

Desta  maneira,  o  estágio  tem  como  objetivo  desenvolver  habilidades  técnicas  e 

pessoais, pois o aluno é incentivado a aprimorar conhecimentos teóricos e humanos, pois é 

sabido que a saúde é o bem estar biopsicossocial. Assim, o fisioterapeuta é um profissional 

que  deve  deter  não  só  competência  técnica,  mas  também competências  que  o  permitam 

trabalhar com o ser humano e com todas as suas diferenças e variedades. 

No curso de fisioterapia da FURB, somente no oitavo semestre os alunos têm contato 

com os pacientes. Após sete semestres de disciplinas teóricas, o estágio inicia-se através da 

disciplina Prática Clínica Supervisionada. Entretanto, no processo de reformulação curricular 

do curso, o novo projeto pedagógico está em fase de aprovação e após vários debates com a 

comunidade  acadêmica,  a  comissão  responsável  por  esta  revisão  decidiu  que,  com  a 

implantação do novo currículo,  as práticas ocorrerão desde o segundo semestre  do curso. 

Pretende-se que:

 (i) nos quatro primeiros semestres, estágio de observação aos acadêmicos de 
último ano com tutoria dos professores supervisores; (ii) na quinta, sexta e 
sétima  fase,  estágios  de  atuação  sob  orientação  dos  professores  das 
disciplinas  profissionalizante  e  (iii)  no  último  ano,  o  estágio  curricular 
obrigatório  em  diferentes  setores  e  serviços  de  saúde.  Desta  forma  se 
entende que o acúmulo de conhecimentos e experiências junto a comunidade 
nos  três  anos  que  antecedem  o  estágio  poderá  proporcionar  práticas  de 
melhor qualidade e aproveitamento  para todos os envolvidos (ALBIERO, 
2005, p. 64)

Conforme Souza (2004, p. 27), 

na  fisioterapia,  a  Universidade  tem  um  papel  definido,  pois  sendo 
responsável pela formação dos profissionais, deve produzir o conhecimento 
adequado  e  suficiente  sobre  os  aspectos  da  realidade  aos  quais  o 
fisioterapeuta deve atuar.
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A formação e a adequação do profissional fisioterapeuta ao mercado de trabalho têm 

provocado freqüentes reflexões.  A aplicação de um método ou de uma técnica específica, 

muitas  vezes,  é  o  objetivo  do fisioterapeuta.  Entretanto este  tipo de prática  não deve ser 

exclusivo,  principalmente  quando  se  discute  e  se  busca  a  humanização  em saúde.  Além, 

portanto,  das  tecnologias  e  saberes  específicos  da  área  profissional,  há  necessidade  de 

tecnologias  e  de  saberes  compartilhados  com outras  áreas  profissionais,  dentro  da  saúde 

coletiva.

 A  fisioterapia  teve  sua  origem  voltada  para  a  reabilitação.  A  formação  do 

fisioterapeuta  tem  tido  um  caráter  tecnicista  e  biologicista.  Entretanto,  atualmente,  este 

conceito passa por transformações. Os profissionais necessitam de uma visão ampliada sobre 

o conceito de saúde. A habilidade técnica, somente, não basta. A contemporaneidade requer 

um conhecimento amplo sobre as necessidades do ser humano, incluindo aspectos culturais, 

sociais  e  emocionais,  não somente  físicos.  O profissional  deve ter  características  também 

humanísticas. 

Albiero  (2005),  promove  uma  reflexão  sobre  o  modelo  tradicional  de  saúde  e  o 

modelo  de  formação  integral  em  saúde.  No  modelo  de  formação  integral,  “o  corpo  é 

compreendido em sua totalidade, biológica social e cultural, e saúde como uma construção 

conjunta  realizada  pelo  sujeito  e  acompanhado  pelo  terapeuta  valorizando  seu  ambiente, 

contexto e particularidades” (Id., ibid., p.97).

O autor sugere uma possível mudança, onde o desafio seria formar um profissional 

com habilidade técnica, de sólido suporte teórico que entenda as pessoas como sujeitos sob 

uma ótica biológica, cultural, social, e inseridos em seus contextos e ambientes. 

Assim, os fisioterapeutas que há pouco tempo eram chamados a intervir quando havia 

dores físicas intoleráveis, como ocorre nos tratamentos hospitalares, agora são convocados a 

atuar  para promover bem estar  e  saúde,  em inúmeras situações,  diante  de um sujeito,  de 

famílias  e  na comunidade.  A correta compreensão do significado e  das  conseqüências  de 

quadros de transtorno mental adquire, neste novo contexto, uma importância clínica e social 

dentro da fisioterapia (MARINHO, FIORELLI, 2005).  

A partir dos princípios norteadores do SUS (integralidade, universalidade, eqüidade e 

controle  social),  o  Ministério  da Saúde,  buscando a  incorporação de  novas  tecnologias  e 

especialização de saberes e à descentralização da gestão desenvolveu uma Política Nacional 

de Humanização (BRASIL, 2004). Tendo a humanização como eixo norteador das práticas de 

atenção e gestão em todas as instâncias do SUS e estratégia de interferência no processo de 

produção de saúde, levando-se em conta sujeitos sociais, com o objetivo de transformar a 
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realidade, a troca de saberes e as necessidades sociais. Para auxiliar os profissionais de saúde, 

criou a cartilha do Humaniza SUS, afirmando que atitudes solidárias são capazes de contribuir 

no  estabelecimento  de  uma  relação  de  confiança  entre  os  profissionais  do  sistema  e  os 

usuários, atitudes que devem ser valorizadas e estimuladas. 

Entre os princípios norteadores do SUS, a integralidade é o que mais o fisioterapeuta 

identifica-se,  pois pressupõe práticas inovadas em todos os espaços de atenção à saúde e 

supõe  a  escutar  e  olhar  (assegurados  no  encontro  com o  outro);  acesso;  continuidade  da 

atenção; disponibilidade de todos os serviços e cuidados que uma pessoa ou a coletividade 

possam  necessitar.  A  integralidade  da  atenção  à  saúde  propõe  ainda  a  ampliação  e  o 

desenvolvimento da dimensão cuidadora no trabalho, assim os profissionais tornam-se mais 

capazes de realizar o acolhimento aos usuários das ações e serviços de saúde, possibilitando e 

responsabilizando-se  por  práticas  diferentes  daquelas,  baseadas  na  epidemiologia  ou 

terapêuticas, propondo estratégias para operacionalizar dentro do conceito ampliado de Saúde.

O acolhimento,  a partir  deste contexto, consiste na humanização das relações entre 

trabalhadores e serviço de saúde com seus usuários (MERHY et al., 1994). O encontro entre 

esses  sujeitos  se  dá  num espaço  intercessor  no  qual  se  produz  uma  relação  de  escuta  e 

responsabilização, a partir do que se constituem vínculos e compromissos que norteiam os 

projetos  de  intervenção.  Esse  espaço  permite  que  o  trabalhador  use  de  sua  principal 

tecnologia, o saber, tratando o usuário como sujeito portador e criador de direitos. O objetivo 

da intervenção seria o controle do sofrimento ou a produção de saúde (MERHY, 1997).

 O  acolhimento  evidencia  as  dinâmicas  e  os  critérios  de  acessibilidade  a  que  os 

usuários estão submetidos. Pode ser utilizado como um dispositivo interrogador das práticas 

cotidianas,  permitindo  captar  ruídos  nas  relações  que  se  estabelecem  entre  usuários  e 

trabalhadores  com  o  fim  de  alterá-las,  para  que  se  estabeleça  um  processo  de  trabalho 

centrado no interesse do usuário.  Assim, o acolhimento constitui-se em tecnologia para a 

reorganização  dos  serviços,  com  vistas  à  garantia  de  acesso  universal,  resolutividade  e 

humanização do atendimento (FRANCO et al., 1999).

A cartilha do Humaniza SUS define acolhimento como 

o estabelecimento de uma relação solidária e de confiança entre profissionais 
do  sistema  de  Saúde  e  usuários  ou  potenciais  usuários,  entendida  como 
essencial  ao  processo  de  co-produção  da  Saúde,  sob  os  princípios 
orientadores do SUS (universalidade, integralidade e eqüidade). Traduz-se 
nas  atitudes  dos  profissionais  e,  também,  nas  condições  e  processos  de 
trabalho envolvidos na recepção e atendimento aos cidadãos, onde quer que 
ele  se  dê:  na  comunidade,  nos  ambulatórios,  em  hospitais  ou  demais 
unidades e serviços de saúde. (BRASIL, 2004).
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São relevantes pesquisas nesta área, para que se reduza a distância entre o profissional 

e  o  paciente  e  se  melhore  a  qualidade  da  assistência  e  do  acolhimento,  favorecendo  a 

humanização em saúde. Não só do ponto de vista pessoal do paciente em atendimento, mas do 

ponto  de  vista  dos  princípios  que  norteiam  a  Saúde  Pública  brasileira,  esta  redução  do 

preconceito  e  a  conseqüente  melhora  do  acolhimento  enquadram-se  numa  exigência 

contemporânea. O fisioterapeuta, como profissional da área da saúde, deve se adequar a essas 

mudanças, sendo que a sua formação hoje, já deve ser direcionada a partir destes princípios, 

tendo em vista as competências e habilidades exigidas a sua profissão.

Desta maneira, fica clara a necessidade da formação dos profissionais de saúde, ser 

abrangente, para que esses profissionais exerçam sua prática, quando formados e durante o 

processo  de  formação,  baseados  em  conhecimentos  sociais  e  políticos,  associados  com 

conhecimentos tecnológicos e científicos. 

3.4.2 O estágio supervisionado de fisioterapia em unidade de saúde mental

Os  fisioterapeutas  podem  atender  pacientes  com  uma  ou  com  várias  patologias, 

reabilitando, prevenindo doenças e promovendo saúde. Quando um paciente encaminhado à 

fisioterapia também apresenta sintomas psiquiátricos, alguns problemas podem ser criados: o 

temor do profissional de ser agredido pelo paciente, a expectativa de se defrontar com queixas 

repetitivas e de pouca evolução, a insegurança por não ter discernimento sobre o que falar ou 

sobre como se dirigir a essa pessoa, subestimação da capacidade de compreensão do paciente, 

má vontade em atender e outras atitudes que poderiam ser produto de estereótipos negativos e 

preconceitos existentes no senso comum. 

Como foi  já  foi  escrito,  estereótipos  negativos  e  preconceitos  existentes  no  senso 

comum podem influenciar os sentimentos do fisioterapeuta e definir a qualidade da relação 

entre o profissional e o paciente. O acolhimento e, conseqüentemente, a assistência, dados ao 

paciente  psiquiátrico  podem  ser  prejudicados,  portanto,  pelos  preconceitos  que  o 

fisioterapeuta porventura guarde. 

Tirar o aluno do senso comum para colocá-lo no coletivo do pensamento próprio da 

profissão de fisioterapia é a meta dos cursos de fisioterapia. Mas este coletivo de pensamento 

também está em crise, pressionado a se integrar a uma visão mais ampla, incorporando dos 

dados e práticas da Saúde Coletiva. Além disso, lhe é proposto que melhore a capacidade de 

relacionamento e de acolhimento aos pacientes. Dentre estes, destacam-se os que apresentam 

doenças mentais.
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Saupe  et  al.  (2005),  utilizando  as  categorias  epistemológicas  de  Fleck  (1986), 

classifica as profissões como diferentes coletivos de pensamento,  fundamentados em seus 

estilos de pensar. Estes podem ser conceituados como olhares estilizados, que permeiam um 

conjunto de regras para a abordagem e a resolução de um problema, baseados numa formação 

específica e diferenciada, com marco conceitual identificado. As distintas profissões da saúde 

compõem coletivos  de  pensamento  próprios  e,  conseqüentemente,  constroem fatos  novos 

diante de problemas comuns e isso direciona suas ações.

Em Santa Catarina a  Universidade Regional  de Blumenau (FURB) oferece estágio 

supervisionado  para  acadêmicos  do  oitavo  e  nono semestres  do  curso  de  Fisioterapia  na 

unidade de Saúde Mental do Hospital Santa Catarina, desde o ano 2000.

A participação do profissional  fisioterapeuta na equipe interdisciplinar  que atua na 

saúde mental, no Brasil, é bastante limitada. Atualmente a profissão passa por uma fase de 

transição, passando o fisioterapeuta de um profissional reabilitador, meramente técnico, para 

um novo profissional também preocupado com questões sociais, contribuindo nas ações de 

atenção a saúde nos diferentes níveis de complexidade (VÉRAS, 2002). 

Analisando  a  grade  curricular  e  as  ementas  do  curso  de  Fisioterapia  da  FURB, 

observa-se  que  duas  disciplinas  podem  ser  utilizadas  como  base  teórica  para  os  alunos 

atuarem em saúde mental: Psicologia Médica (ministrada no III semestre) e Psicopatologia 

(ministrada no V semestre). A primeira disciplina tem descrita na ementa, a caracterização das 

ciências psicológicas, propondo-se a dar noções básicas de psicologia, abordar o doente e sua 

doença e introduzir aspectos da relação profissional-paciente, além de outros assuntos, como 

funcionamento  mental,  psicologia  da  personalidade  e  ações  multidisciplinares  em  saúde 

mental.  A disciplina de Psicopatologia  tem na sua ementa  o conhecimento  dos distúrbios 

psíquicos e a atuação em fisioterapia relacionada à saúde mental. 

Teoricamente, existe subsídio para os alunos discutirem a abordagem ao doente mental 

e  a  atuação  da  fisioterapia  nestes  casos.  Porém,  supervisores  de  estágio,  percebem  uma 

enorme dificuldade dos alunos quando iniciam o estágio na unidade psiquiátrica, sendo que 

temas básicos têm que ser discutidos, pois a maioria não se recorda do que foi ensinado em 

sala de aula. Deve-se levar em conta que as matérias básicas das áreas de ciências humanas, 

incluindo psicologia médica e psicopatologia, são ministradas no início do curso, quando os 

alunos  ainda  não têm contato  com pacientes  e  estão  ávidos  pelas  disciplinas  específicas. 

Devido ao fato de as disciplinas serem ministradas isoladamente, em dois semestres distintos 

(III e V semestre), aparentemente os alunos não percebem a necessidade destes conteúdos 

para o estágio.  Vencer a dificuldade de associação entre a teoria e a prática é um dos desafios 
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para  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem.  Os  alunos,  ao  entrarem  na  prática,  têm 

dificuldades para criar vínculos afetivos adequados, via de regra, vêem as disciplinas básicas 

apenas como obrigação curricular, sem noção de como aplicá-las. Os alunos começam a sentir 

necessidade de seus conteúdos quando têm contato com o paciente e é com a prática que 

redescobrem a importância daquelas disciplinas. 

Este fato tem relação com a fragmentação que vai se constituindo ao longo do curso e 

o  estágio  pode  reduzir  o  impacto  desta  fragmentação,  integrando  a  especificidade  da 

fisioterapia com as matérias básicas e as complementares. Daí a importância do estágio não 

ser preso somente ao conteúdo técnico, mas também estar relacionado aos aspectos sociais, 

psicológicos e políticos presentes no dia-a-dia da prática clínica supervisionada. 
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS

A experiência ocorreu na Unidade de Saúde Mental do Hospital Santa Catarina, na 

cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, e enfocou o estágio de fisioterapia da FURB. 

As questões éticas e legais foram respeitadas: os participantes não terão seu nome divulgado e 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. O projeto foi aprovado pelo comitê 

de  ética  da  UNIVALI,  com o  parecer  nº  0001.0.292.223-07  e  autorizado  pelo  Chefe  de 

Departamento do curso de fisioterapia da FURB. 

O  trabalho  foi  organizado  no  formato  de  um  relato  de  experiência,  modalidade 

acadêmica  caracterizada  como  descritiva,  centrada  na  análise  do  material  contido  nas 

entrevistas feitas com estudantes de fisioterapia na sua entrada e na sua saída de um estágio 

com pacientes psiquiátricos. 

Foram  observadas,  nas  entrevistas,  as  variações  subjetivas  e  socialmente 

compartilhadas pelo grupo de estagiários. Portanto, a visão tida, em temos de cognição e a 

afetividade  dos  alunos,  expressada  sobre  seu  convívio  com  a  doença  mental,  da  forma 

propiciada pela instituição onde o estágio é realizado, foi o foco da experiência. 

Em dezembro de 2006, foram realizadas com cinco alunos que passaram pelo local de 

estágio,  entrevistas  para  testagem  e  aprimoramento  do  instrumento  de  pesquisa.  Estas 

entrevistas  tiveram  como  finalidade  permitir  a  pesquisadora  vivenciar  seu  processo  de 

assimilação  do  modo  de  pensar  da  população-alvo  em  cujo  ambiente  ficará  imerso 

temporariamente (TURATO, 2003). 

A população do estudo foi composta de estudantes do nono semestre  do curso de 

fisioterapia da FURB. A amostra constitui-se de 11 alunos que participaram, ao longo do 

primeiro  semestre  de  2007,  do  período  de  estágio  curricular  na  unidade  psiquiátrica  do 

Hospital  Santa  Catarina,  de  Blumenau.  Os  alunos  passaram  pelo  local  de  estágio, 

alternadamente, em quatro duplas e um trio, permanecendo em média, quinze dias úteis, ao 

longo de todo o período matutino. 

A coleta de dados foi realizada através de duas entrevistas semi-estruturadas, aplicadas 

em duplas  e  um trio sendo  no  primeiro  e  último  dia  de  estágio.  Este  tipo  de  entrevista 

possibilita  ao  pesquisador  reunir  informações  de  forma  espontânea,  tendo  como  base  a 

experiência acumulada e o conhecimento prévio. 

As  respostas  às  entrevistas  foram  gravadas  em  gravador  digital  e  transcritas  pela 

pesquisadora. No primeiro dia foram realizadas em ambiente externo, pois segundo Turato 
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(2003), o setting3 pode modificar as respostas dos participantes. Acreditamos que o contato 

visual com alguns pacientes ou mesmo com a área física do local poderiam interferir nas 

respostas. 

Passos metodológicos da pesquisa:

a) Busca em bases de dados eletrônicas, na rede mundial de computadores, de língua 

portuguesa e inglesa, utilizando os termos: estigma, preconceito,  medo, transtorno mental, 

representações  sociais  e  fisioterapia  (SciELO,  BIREME,  Lilacs,  Medline,  Associação 

Mundial de Psiquiatria, Colegiado Real de Psiquiatras do Reino Unido, Associação Brasileira 

de Psiquiatria); seleção de documentos oficiais (anais da III Conferência Nacional de Saúde 

Mental  [2001],  texto da Lei  10.216/01),  artigos científicos  e  livros de autores clássicos e 

atuais de vários países, que contemplam o tema (incluindo Erving Goffman, Thomas Scheff, 

Agnes Miles, Serge Moscovici e Henri Tajfel);

b)  Elaboração  de  roteiro  para  testagem  preliminar  das  entrevistas,  enquanto 

instrumento de pesquisa;

c) Aplicação do instrumento de pesquisa piloto, em dois grupos de estágio;

d) Aprimoramento do instrumento;

e) Coleta de dados através das entrevistas semi-estruturadas.

Para fazer a análise do material realizou-se:

a) Organização dos dados brutos, através de uma tabela, com todas as perguntas e as 

respostas, para visualização global de todas as respostas.

b)  Seleção  de  palavras  chave:  presença  ou  ausência  de  adjetivos  qualitativos  e 

características  físicas  e  mentais  dos  doentes  mentais  (buscando  valores  e  atitudes, 

demonstrados através das análises realizadas antes do estágio: estereótipos do doente mental e 

preconceito em relação ao doente mental e após o estágio: ruptura dos estereótipos negativos), 

sentimentos de aprovação ou rejeição (representados pelos sentimentos despertados ao iniciar 

o estágio), e critérios de qualidade (bom ou ruim – demonstrados na análise após o estágio: a 

convivência com os pacientes e integração social).

c) Reagrupamento dos dados para realização das interpretações, em categorias e sub-

categorias,  sendo utilizadas algumas teorias das ciências humanas,  tendo como referencial 

teórico a sociologia e a psicologia social, com autores clássicos, em especial os que trabalham 

com os temas “preconceito” e “estereótipo”, sendo os mais citados na pesquisa Agnes Miles e 

Henri Tajfel e a partir delas, a montagem da discussão, por cotejamento dos dados, com a 

3  Setting traduz-se por ambientação, cenário (OXFORD, 2000, p. 588).



                                                                     40

literatura especializada. Nesta fase, foram organizadas vinhetas a partir dos relatos dos alunos, 

exemplificando as situações mais importantes;

b) Redação de relatório em formato de dissertação de mestrado. 

Na próxima página, apresenta-se o fluxograma dos passos metodológicos utilizados. 
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   Busca em bases de dados eletrônicas

                                               ↓
Seleção de documentos oficiais

                                                                      ↓
Elaboração de roteiro para testagem

preliminar das entrevistas

                       ↓
Coleta de dados

                                                         ↓                             

Tratamento dos dados coletados:

                       ↓
Discussão

                                                                     

                                                                     ↓     

Redação do relatório de pesquisa

em formato de dissertação de mestrado

Quadro 2. Passos metodológicos do trabalho. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 VISÃO DOS ESTUDANTES SOBRE A DOENÇA MENTAL, ANTES DO ESTÁGIO

Para a análise dos dados, as entrevistas foram separadas em dois períodos: as de antes 

do  estágio  e  as  de  depois  do  estágio.  As  categorias  utilizadas  antes  do  estágio  foram: 

estereótipos negativos das pessoas com doença mental, sentimentos despertados nos alunos 

antes de iniciar o estágio e preconceito em relação à doença mental. 

As entrevistas foram realizadas sempre no primeiro dia de estágio, em área externa da 

unidade psiquiátrica, para que os alunos não tivessem nenhum tipo de contato com pacientes, 

para  não  influenciar  suas  respostas.  Após  assinarem o  Termo de  Consentimento  Livre  e 

Esclarecido, tinha início a entrevista, sendo utilizado o roteiro e as respostas gravadas. Alguns 

alunos  demonstraram-se  mais  intimidados,  outros  davam  risadinhas  e  outros  ainda 

permaneciam mais calados, necessitando da solicitação da pesquisadora para que respondesse. 

Mesmo assim, todas transcorreram de forma tranqüila.

5.1.1 Categoria: estereótipos negativos do doente mental
  

A inexperiência sobre a prática fisioterápica com pacientes da área da saúde mental e o 

desconhecimento  teórico  sobre  as  patologias  surgem  como  geradores  de  fantasias  e 

insegurança entre os alunos, desta maneira, os estereótipos negativos sobre os doentes mentais 

são reforçados.  

As  respostas  dos  sujeitos  entrevistados  foram diversificadas.  Alguns  se  mostraram 

mais  claros  e  responderam  objetivamente  as  perguntas,  enquanto  outros  tiveram  muitas 

dificuldades para responder. Os estereótipos negativos do doente mental estiveram presentes 

nos  discursos  de  vários  alunos.  Algumas  características  como:  agressividade,  sujeira, 

desorganização pessoal, isolamento social, dependência e confusão mental foram citadas. 

Muitos alunos nunca tiveram contato com pessoas com doenças mentais. A influência 

social e a presença de estereótipos foram relatadas: 

“Hoje tenho uma visão diferente, depois que entrei na faculdade. Mas antes, 
o que a sociedade passava para gente é o doente mental como louco. Depois 
essa visão foi mudando” (sujeito A).

O conjunto de suas entrevistas permite inferir que os termos “transtorno mental” ou 

“doença  mental”  efetivamente  têm  uma  imagem  pública  desfavorável.  Diversos  outros 
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levantamentos  destinados  a  investigar  opiniões  e  atitudes  individuais  e  coletivas  também 

comprovaram essa imagem. Pesquisas demonstram, como mostra Miles (1982, p. 62), que 

com freqüência 

as  pessoas  valorizam  negativamente  a  doença  mental,  rejeitam  e 
discriminam  os  pacientes  mentais  e  baseiam  suas  concepções  em 
estereótipos tradicionais. 

Para aquela autora, três características são comumente atribuídas ao doente mental: 

“presume-se  que  ele  seja  facilmente  identificável,  potencialmente  perigoso  e  muito 

imprevisível”.  Estas  características,  atribuídas  por  grande  número  de  pessoas,  em  vários 

setores da sociedade, podem representar a realidade, muitas vezes. Mas também podem ser 

consideradas, em certo grau, preconceituosas e discriminatórias. 

No material  que colhemos,  a  irracionalidade,  a  desorientação e  a  confusão mental 

aparecem como características que estereotipam o paciente psíquico:

“Eles não pensam” (sujeito G).

“Sei lá, insanidade, eles agem por instinto” (sujeito H).

“Acho que ele vai se perdendo aos poucos, porque também ele passa a não 
se reconhecer mais como pessoa, acho que pra ele também, querendo ou não, 
é um sofrimento, porque ele se perde, não sabe o que é real o que não é” 
(sujeito I).

“Eu não sei, eu tenho um pouco de dúvida até que ponto eles lembram como 
viviam antes e tem noção do que está acontecendo, se eles realmente sofrem 
tanto quanto a gente por se ver nessa situação, ou se eles acabam nem tendo 
mais noção de como eles  eram antes,  eu tenho um pouco de dúvida  em 
relação a isso” (sujeito K).

Os pares opostos, aqui, em termos de categorização, são o pensar e o agir por instinto, 

o reconhecer-se e o déficit de noção, o saber do real e o não saber do real, o que se tem e o 

que  se  perdeu,  o  modo  como  teriam vivido  antes  da  doença  e  o  modo  de  ser  atual.  O 

estereótipo contém uma dúvida no seu âmago: se o sofrimento deriva do pensar e o doente 

mental não pensa, é sempre duvidoso que realmente sofra. Esta operação mental, ao se montar 

a imagem, permite que a identificação com o paciente seja menor. A menor identificação 

dificulta que o estagiário desenvolva empatia, se sinta no lugar do paciente. Se a intensidade 

das diferenças – as diferenças entre o ser que pensa e o ser que não pensa – é tanta, não há 

como montar uma empatia que possibilite a compreensão do outro.  
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O  pensamento  é  imaginado  como  uma  característica  inerente  ao  ser  humano.  É 

agradável pensar que, por mais desorientado em tempo e espaço e confuso que o indivíduo 

estiver, a capacidade de pensar, mesmo que avariada, estará sempre presente. Para Aristóteles, 

a essência do homem está no elemento racional do pensar, que seria a função peculiar do 

homem: por definição, o homem é um animal racional.

A  modernidade,  iniciada  à  época  das  grandes  navegações,  com  o  influxo  da 

Renascença, recuperou a tradição grega e passou a afirmar incisivamente a racionalidade do 

ser  humano  como  sua  característica  principal.  Os  filósofos  da  Renascença  buscaram em 

Aristóteles a idéia de que o que diferencia o humano do animal é a sua racionalidade. Este 

tema tornou-se o principal problema colocado por Descartes: o ser humano sabe que existe 

porque pensa. Esta diferença com os animais retiraria o ser humano do mundo dos instintos, 

região anterior e oposta à razão. 

Freud (1996), no início do século XX, rompeu com esta tradição filosófica, afirmando 

que o ser humano, apesar de também raciocinar, é um ser movido pelo que ele chama de 

pulsão. A pulsão é algo no limite entre o instinto natural do corpo, com suas tensões, e uma 

mente que pode simbolizar e discernir o que o corpo sente, mas que também pode transformar 

em conduta e em sintoma o que não simboliza. Logo, após Freud, o ser humano não é mais 

compreendido como alguém que pensa apenas racionalmente, mas também como alguém que 

age  e  pensa  por  outra  razão  que  não é  a  consciente  nem a  filosófica.  Freud  diminuiu  a 

distância entre o sonho e a vida em vigília.

Os  estereótipos  são  generalizações,  construídas  em  grupos  e  professadas  por 

indivíduos.  Derivam  do  processo  cognitivo  geral  da  categorização.  Têm  a  função  de 

simplificar  ou sistematizar,  com o objetivo  de  adaptação  cognitiva  e  comportamental  das 

informações que são transmitidas ao organismo humano pelo meio (TAJFEL, 1982).

Nossos achados não destoam do que Miles (1982, p. 63.) aponta em sua obra. Mesmo 

quando o estagiário diz que não conserva um estereótipo, que nunca teve contato anterior com 

a doença mental, uma imagem confusa, sob rótulos enigmáticos, ou da esquizofrenia ou do 

retardo  mental,  destituída  de  pensamento  e  impulsiva,  surge  como  estereótipo  capaz  de 

caracterizara todos os doentes mentais juntos. Eis uma frase representativa desta imagem: 
“Não sei em específico, vou ter bastante dificuldade nesse estágio. A idéia 
daquele  esquizofrênico,  assim,  é  o  que  mais  me  vem na  cabeça.  Sei  lá, 
aquele cara bem fora, que tem atitudes impulsivas, não sei como explicar 
bem certinho o que vem na cabeça, mais um cara bem louco” (sujeito H). 
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Conforme Tajfel  (1982, apud FLEURY, 2006,  p.  498),  “um estereótipo não é um 

estereótipo social até e a não ser que amplamente partilhado dentro duma identidade social”. 

Isso significa que a consolidação de uma imagem estereotipada depende de um consenso de 

opinião entre os indivíduos que compõe um grupo, sendo que muitas vezes este consenso está 

no inconsciente  das  pessoas,  não  sendo verbalizado e  discutido entre  os  integrantes.  Isto 

ocorrendo, os indivíduos poderiam perceber a presença dos estereótipos e modificá-los se 

julgassem necessário. 

Para  Henri  Tajfel,  qualquer  classificação  pautada  por  estereótipos  traz  em si  uma 

identidade social que se produz no interior de uma dada realidade cultural. Tais classificações 

convertem-se nas imagens afirmativas ou não, transmitidas pelos grupos em interação dentro 

de determinadas tradições culturais. Tajfel entende que os estereótipos envolvem um processo 

cognitivo.  Ou  seja,  indivíduos  que  pertencem  a  um  determinado  grupo  apreendem  a 

simbologia que envolve a estereotipia e reproduzem-na ao longo da história. Com isso, se 

mantêm as diferenças identitárias entre os grupos (FLEURY, 2006).

Além  da  agressividade,  ocorre  também  a  imagem  do  retardo  mental,  também 

denominado oligofrenia, inclusive mesclada com a noção de desconfiança e de pensamentos 

persecutórios, típicos da esquizofrenia paranóide, que coloca empecilhos ao relacionamento e 

gera distância, pelo receio:

“Eu vejo a questão da agressividade. Da minha parte é uma coisa que, não 
chega a ser medo, mas tem um certo receio, por exemplo: na APAE, tive 
contato com deficiência mental e dependendo do que tu falas, eles reagem já 
contra. E então, sabe, aquela reação de agressividade, de que estão querendo 
enganar  ele,  de  que  estão  mentindo  para  ele,  e  ele  sabe  o  que  está 
acontecendo. É essa a visão que eu tenho da doença mental” (sujeito K).

Muitos dos sujeitos entrevistados demonstram seu desconhecimento teórico específico 

e sua insegurança na área, utilizando termos como: “imagino que seja”, ou “não sei bem”. Isto 

confirma  o  que  foi  dito  anteriormente,  pois  mesmo  tendo  no  currículo  disciplinas  que 

discutam o tema, os alunos chegam ao estágio ainda com dificuldades para associar os temas 

teóricos com a prática. A este respeito refere-se Souza (2004, p. 90):

Muitos alunos analisam o paciente fora do contexto e outros o fragmentam, o 
que  significa  que  o  curso  não  está  preparando  o  aluno  para  enfrentar 
situações que requerem mais do que conhecimento técnico científico, com 
condições de ver o paciente como um ser que, além do corpo, é dotado de 
sentimentos e sofre a influência do ambiente em que vive.
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Neste particular, é comum que os alunos imaginem o trabalho do fisioterapeuta de 

forma fragmentada e específica sobre os aspectos motores, muitas vezes sendo prejudicado 

por uma suposta agressividade do paciente:

“Imagino... – a gente trabalha mais o motor – que eles devem ter alterações 
motoras também. Então a gente vai trabalhar isso, vai ver quais são estas 
alterações através da avaliação” (sujeito D).

O exemplo seguinte é mais claro:

“Eu não sei  se aqui tem[...]  pacientes  mais restritos ao leito,  por estarem 
muito  isolados  no  quarto:  trabalhar  mais  área  motora,  esquema corporal, 
coordenação, imagino. Eu tenho muita imagem do doente agressivo, não sei 
assim se é tanto, mas para mim parece que o que me vem à cabeça é aquele 
mais  agressivo,  que  vai  chegar  e  não  te  dá  espaço,  não  te  dá  abertura, 
totalmente fechado, difícil de lidar.” (sujeito E)

Os estereótipos podem reduzir o ser humano, o limitando a padrões pré-estabelecidos, 

dificultando a integração social e o relacionamento interpessoal. Alguns alunos transparecem 

o esforço para valorizar uma visão global do ser humano, associando o mental com o físico e 

o social. Por vezes, porém, eles se contradizem, rotulando previamente o doente mental como 

agressivo. Alguns ressaltam que a questão do isolamento e da exclusão social seriam escolhas 

do próprio paciente:

“Acho que a questão da doença mental também afeta o físico, tem que ver 
qual a necessidade que ele tem e tentar ir trabalhando aquilo que precisa ser 
trabalhado,  o  físico  juntamente  com  o  mental,  trazer  ele  para  uma 
convivência  social,  porque  ele  tende  a  se  isolar.  Relacionar  com  outras 
pessoas, além de tratar os sintomas físicos que a doença mental  impõe, e 
outros fatores que ele carrega consigo... Ele pode ter uma doença mental e 
uma artrose no joelho, e também o que a própria doença vai impondo ao 
corpo” (sujeito I). 

O mau aspecto físico, relacionado ao descuido e à falta de higiene corporal é um dos 

pontos que mais marca a imagem do doente mental grave:

“Acho que tem aquele estereótipo de louco ser mal vestido, mal arrumado, o 
doente mental, não fala coisa com coisa, se tu perguntar para alguém o que 
seria uma pessoa louca, vão dizer que é aquele que anda o tempo todo, que 
se veste mal, sujo, que não toma banho, que não fala coisa com coisa, tem os 
cabelo todos desarrumados” (sujeito I).

Souza, (2004) já constatou que os alunos da disciplina Prática Clínica Supervisionada 

da FURB, têm uma visão reducionista dos pacientes, pois

os alunos estão preocupados em avaliar a disfunção e aplicar o tratamento 
adequado e muitos percebem seus os pacientes como apenas um corpo que 
porta uma sintomatologia específica, não sendo constituído de uma soma e 
suas relações.  Nota-se que existe uma lacuna na formação dos alunos do 
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curso  de  fisioterapia  da  FURB;  com  uma  formação  mais  técnica,  no 
exercício  da  fisioterapia  muitos  alunos  atendem  o  paciente  como  um 
organismo separado em partes, e não como um ser humano (SOUZA, 2004, 
p. 86).

O material colhido não discorda da observação daquele autor. Há, porém, alunos que 

citam a importância da visão e do trabalho multidisciplinar, sem, porém, eliminar a questão da 

agressividade:

“Querendo ou não, na minha opinião a maioria dos pacientes com doença 
mental  é  colocada  em  isolamento.  Então,  proporcionar  uma  vida  ativa, 
social, e tratar também algumas alterações motoras que eles já possam ter e 
podem agravar, piorando uma situação, no caso, levada ao sedentarismo. Vai 
levando a outras complicações e junto com a fisioterapia e acompanhamento 
psicológico,  acredito  que  uma  equipe  multidisciplinar  pode  estar 
trabalhando. Eu vejo a questão da agressividade” (sujeito K).

A  imagem  da  incoerência  do  discurso,  da  impulsividade,  do  descontrole  e  da 

inconveniência  na  montagem  dos  relacionamentos  interpessoais,  associados  novamente  à 

agressividade (mas agora como mecanismo de defesa) também está presente:

“Imagino que eles vão falar um monte de besteira, seriam capazes de agarrar 
a gente, pegar e não largar. É um tipo de pessoa de quem você fica com 
medo” (sujeito G).

"Eles não têm controle sobre o que sentem, ou eles podem temer uma reação 
que eles mesmos possam vir a ter. Por exemplo, numa determinada situação, 
acho  que  eles  têm  muito  medo  também,  e  acabam  reagindo  até 
agressivamente a algumas situações” (sujeito J).

Os meios de comunicação de massa desempenham um papel importante quanto aos 

estereótipos do doente mental. Ainda hoje há programas de televisão e filmes que reforçam as 

imagens tradicionais  da loucura.  A falta de familiaridade e  ignorância  geral  por  parte  do 

público  também ajudam a  fortalecer  os  estereótipos  negativos.  Os  alunos  de  fisioterapia, 

enquanto membros de uma sociedade que exclui o doente mental, devido ao estigma que a 

doença  ainda  traz,  carrega  consigo  a  imagem  desfavorável  que  lhe  é  transmitida 

culturalmente. Não estamos longe do que diz Tajfel (1982, p. 163):

[...]  no  caso  dos  estereótipos  sociais,  o  contexto  social  significa  que  os 
estereótipos  comuns  a  um grande  número  de  pessoas  provêm  de,  e  são 
estruturadas  pelas  relações,  entre  grupos  sociais  e  entidades  em  grande 
escala. O funcionamento e utilização dos estereótipos resultam de profunda 
interação entre esta estruturação contextual e o seu papel na adaptação dos 
indivíduos ao meio social em que estão inseridos.



                                                                     48

5.1.2 Categoria: sentimentos despertados ao iniciar o estágio
 

Durante as entrevistas vários sentimentos foram citados pelos alunos de fisioterapia, 

ao iniciarem o estágio em saúde mental: medo, tristeza, comoção, ansiedade, indiferença. Esta 

variedade de sentimentos pode ser explicada pelas experiências pessoais cada aluno e pelas 

compartilhadas no meio social em que vivem. 

Os sentimentos de medo e de receio frente ao desconhecido surgem associados ao 

estereótipo negativo de agressividade do doente mental:

“Acho que é mais isso, essa agressividade, pelo medo deles que as pessoas 
às vezes ficam com essa idéia de que: ‘- Ah, são loucos!’, e acabam tendo 
medo do desconhecido, na verdade, porque para gente também, se a gente 
não estuda, não sabe com o que a gente está lidando e a gente acaba tendo 
medo” (sujeito I).

“Não chego a ter medo, mas um certo receio, talvez no começo fique mais 
atenta” (sujeito D).

“Por ser uma pessoa que a gente nunca viu, então uma coisa que você não 
conhece, fica no começo com um certo receio, mas medo não dá para dizer. 
Não dá para dizer ‘- Tenho medo!’. A gente não sabe como é uma pessoa 
doente mental” (sujeito C).

“Pelo que ouvi  falar,  tenho uma amiga psicóloga...  têm algumas pessoas 
agressivas. Eu acho que até por isso algumas pessoas têm medo de chegar 
perto de alguém com transtorno mental. E do que já ouvi falar bastante é que 
são agressivos, até. Mas depende do caso, claro. Não são todos” (sujeito D).

A doença  mental  provoca  respostas  de  medo  e  rejeição,  ultrapassando  as  reações 

provocadas pela doença física. 

O medo do relacionamento com doentes mentais é, ao mesmo tempo, conseqüência 

dos estereótipos, preconceitos e das representações sociais e reforço a elas. A diminuição da 

discriminação e do preconceito contra o doente mental é citada nos enunciados das políticas 

de promoção à saúde mental em quase todos os países ocidentais. 

Alguns  alunos  demonstram  sentimentos  de  comoção,  mesmo  com  a  presença  do 

estereótipo negativo. Sensibilizam-se com os doentes, devido à incompreensão social:

 “Para mim traz uma certa  angústia...  assim...  um sofrimento  da pessoa” 
(sujeito F).

 “Sinto  tristeza  por  estarem naquela  situação  assim,  e  muitas  vezes  não 
serem compreendidos pela sociedade” (sujeito E).
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“Acho que vou ficar abalada, mas não por pena, mas a porque a gente não 
sabe o que passa na cabeça deles, mas eu não tenho medo, preconceito, essas 
coisas assim” (sujeito B).  

A comparação dos outros transtornos psíquicos com a deficiência mental repete-se: 

“Já  senti  bem mais  medo  antes  de  começar  o  estágio  na  APAE,  depois 
diminuiu, já aprendi mais a como lidar, aqui a gente imagina que seja um 
outro  tipo  de  paciente,  com outras  características,  então  a  gente  tem um 
pouquinho de medo do que vem pela frente” (sujeito E).

Outro fato que provoca medo e insegurança é a dificuldade na abordagem do paciente: 

não saber como se dirigir a ele, o que falar, a maneira de falar:

“Eu também tenho um pouquinho de medo, por não conhecer realmente, por 
não saber como lidar com aquele tipo de paciente” (sujeito F).

“Não, não é tanto assim, é mais pelo jeito de saber lidar com o paciente, não 
tanto pelo estágio em si” (sujeito E).

A ansiedade surge, tanto pelo contato com doentes mentais, quanto pelo início de um 

novo estágio, um confronto inédito entre “nós” e “eles”:

“Fico  um pouco  ansiosa  para  ver  como que  é,  para  ver  como eles  são” 
(sujeito G). 

“Uma ansiedade de estágio, como qualquer outro, mas não por causa dos 
pacientes” (sujeito H).

A insegurança e a ansiedade são sentimentos comuns entre os estagiários, antes de 

iniciar estágio em todos os locais.  Eles conversam entre si,  trocando informações sobre o 

funcionamento  do  estágio,  a  atuação  da  fisioterapia  no  local  e  experiências  vividas.  Isso 

funciona como um mecanismo de compartilhamento e troca sociais, capaz de tranqüilizá-los.

5.1.3 Categoria: preconceito em relação à doença mental

O preconceito pode ser definido como um julgamento prévio rígido e negativo sobre 

um  indivíduo  ou  grupo  de  forma  que  inclua  parcialidade,  predisposição  e  atitudes  de 

prevenção (WILLIAMS, 1996, pp. 602-604). Além de ser um julgamento, o preconceito “é 

uma atitude negativa,  desfavorável,  para com um grupo de pessoas  ou seus  componentes 

individuais”,  caracterizada  por  “crenças  estereotipadas”  (DICIONÁRIO  DE  CIÊNCIAS 

SOCIAIS, 1986, p. 962). 
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A atitude discriminatória se baseia em opiniões montadas em determinado momento, 

como  se  revelassem  verdades  sobre  pessoas  ou  lugares  determinados  e  costuma  indicar 

desconhecimento pejorativo de alguém ao que lhe é diferente. Nos resultados coletados em 

nossa  pesquisa,  o  preconceito  é  citado  como  algo  que  vem  associado  a  uma  falta  de 

conhecimentos:

“Acho que muitas pessoas têm [preconceito], até pelo fato de não possuírem 
muito conhecimento a respeito disso.  Não tenho preconceito” (sujeito A).

“Não sei  se  chega  a  ser  preconceito,  mas talvez  por  falta  de  informação 
mesmo, a gente às vezes imagina uma coisa e na verdade é outra” (sujeito 
F).

Na maioria das respostas, o preconceito aparece como sendo das outras pessoas – não 

do sujeito que dá a entrevista – e ligado ao estereótipo do louco:

“As pessoas têm muito preconceito... Ah, falam do doente mental como um 
louco, muita gente fala: ‘- Ai, ele é louco!’. A sociedade não fala do doente 
mental, e sim generaliza todo mundo como louco” (sujeito C).

“Sim...as pessoas têm preconceito...(risos), mas eu não. A gente já sabe mais 
ou  menos  como  contornar  uma  situação.Não  que  a  gente  tenha  vivido 
todas.Longe disso. Mas acho que a gente já perdeu muito isso, a gente tinha, 
é claro, medo. Não é tanto preconceito, mas um medo de estar lidando com 
este tipo de pessoa” (sujeito J).

Algumas entrevistas mostram a clara e sincera aceitação, por parte do entrevistado, da 

presença de preconceito em seus juízos sobre o doente mental:

“Eu  não  vou  dizer  que  não  tenho  preconceito.  Se  eu  fosse  pensar  em 
conviver  de  novo com uma  pessoa,  não  gostaria  disso  para  mim.  Então, 
como não vou dizer que eu não tenho preconceito de lidar com uma pessoa, 
ou de estar com aquela pessoa, se eu não quero conviver com isso?” (sujeito 
J).

“Tem bastante [preconceito]. Eu tinha mais,  tanto é que eu tinha medo de 
chegar perto [dos pacientes]: ‘-Será que ele vai me dar um tapa sem eu ver?’ 
Aquela coisa assim, sabe, que a gente via na APAE. Depois a gente viu que 
são muito amorosos, são pessoas normais, até são bem mais carentes que a 
gente, precisam de bem mais atenção” (sujeito E).

“Já foi mais, hoje é mais tranqüilo. Mas já foi um preconceito maior. Hoje já 
sou um pouco mais tranqüilo, sei lá, por que a gente estuda, vê que não é 
para ter tanto preconceito” (sujeito H).



                                                                     51

A questão cultural é apontada como causa para o preconceito:

“Desde o passado, a cultura, como foram criados os manicômios, que era um 
tratamento  totalmente  diferente  para  o  doente  mental,  acho  que  a  partir 
daquilo  ali  já  foi  criado  um preconceito  que  vem  até  hoje,  já  até  meio 
cultural, mesmo” (sujeito H). 

Coincidindo com o que se observa neste comentário, Moscovici afirmou que “o sujeito 

constrói significados para o tratamento psiquiátrico de acordo com os sentidos ou símbolos 

atribuídos  pela  história  social”  (MOSCOVICI,  1978,  apud MOSTAZO,  KIRSCHBAUM, 

2003).

O preconceito aparece também ligado à falta de convívio, ou à falta de experiência:

“Como  eu  não  tive  muito  contato,  eu  tenho  um  pouco  de  preconceito” 
(sujeito G).

Analisando as respostas, percebe-se que tanto os sentimentos despertados, quanto o 

preconceito, estão diretamente ligados aos estereótipos presentes nos discursos dos alunos, 

sendo  estes  (os  estereótipos  negativos)  os  causadores  de  possíveis  dificuldades  no 

relacionamento entre os estagiários e os pacientes. Explica Fleury, (2006, p. 499):

O preconceito traduz a falta  de flexibilidade, entre os grupos, ajudando a 
definir,  o  posicionamento  de  um  sujeito  social,  frente  ao  outro. 
Acrescentando  aos  modelos  conceituais  rigidamente  definidos  sobre  os 
outros (estereótipos), ma forte conotação emocional e afetiva, o preconceito 
tende a absolutizar determinados valores que se transformam em fonte de 
negação da alteridade. Tal situação induz ao dogmatismo, responsável pela 
construção  das  imagens  sectarizadas  e  reducionistas  que  permeiam  as 
relações intergrupais. 

Quando se fala em estereótipos e preconceitos, outra questão importante é a opinião 

familiar, pois estamos falando do juízo de valor, e isso influencia diretamente a formação da 

opinião dos estudantes. Eis alguns exemplos:

“Na minha família todo mundo fica dizendo: ‘-Ah, nem chegue lá, eles são 
loucos. Lá é psiquiatria, só tem louco!” (sujeito G).

“A família, quando a gente falava que ia fazer estágio na psiquiatria, falava: 
‘-Ah,  cuidado!’.  Mas  não  tinha  um preconceito,  só  um pouco  de  receio 
porque tu sempre ouves que eles são agressivos, então eu tinha um pouco de 
receio com relação a isso” (sujeito D).

Analisando as  respostas,  percebe-se que o preconceito  pode  existir  dentro de suas 

casas. Se não tiver o contato com os pacientes, os alunos podem conservar estes estereótipos, 

fantasiando  generalizações  sobre  o  comportamento  das  pessoas  com  transtorno  mental. 

Entretanto,  a  partir  do  momento  que  eles  aprimoram  seus  conhecimentos  teóricos  e 
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científicos, juntando-os com a prática, os saberes populares compostos pelo senso comum, 

passam a ser questionados.  O estagiário, ao se tornar um profissional, deverá ter claro que 

estereótipos  e  preconceitos  interferem no relacionamento  com o paciente  e  se  constituem 

numa barreira contra a qualidade da assistência a ser prestada.

5.2 VISÃO DOS OS ESTUDANTES SOBRE A DOENÇA MENTAL, APÓS O ESTÁGIO

No último dia do estágio (aproximadamente, catorze dias após a primeira entrevista), a 

segunda  entrevista  foi  realizada.  Neste  momento,  os  alunos  demonstravam-se  mais 

descontraídos,  falantes  e  seguros  para  discutir  sobre  a  doença  e  o  doente  mental.  Os 

estagiários que na primeira entrevista demonstraram-se intimidados, na segunda expressaram-

se mais abertamente.

As causas desta mudança podem ser creditadas ao amadurecimento, tanto pedagógico, 

quanto pessoal, que ocorre nestes quinze dias de estágio. Os estudos diários, realizados com 

os supervisores do estágio, subsidiam a carga teórica, aprofundando alguns conhecimentos 

que  até  então eram superficiais.  A convivência  diária  com os  pacientes  associada  com a 

compreensão  e  o  detalhamento  teórico  das  patologias  (enfatizado nos  estudos)  propiciam 

maior desenvoltura e iniciativa para os alunos responderem às questões. Outro fato que pode 

ter contribuído para deixar os alunos mais a vontade para responderem a segunda entrevista 

foi  a  convivência  com  a  pesquisadora,  pois  a  maioria  não  a  conhecia,  e  segundos  eles 

mesmos, isso gerava certa timidez e temor, que com o passar do estágio eram esquecidos.

Todos os alunos deixaram claro que a conivência com os pacientes desmistificou a 

imagem que nutriam em relação aos doentes mentais. Ficaram surpresos com os pacientes, 

pois perceberam que os estereótipos negativos não condiziam com a realidade presenciada 

durante o estágio. As categorias utilizadas para análise após o estágio foram: ruptura dos 

estereótipos negativos e convivência com os pacientes e integração social.

5.2.1 Categoria: ruptura dos estereótipos negativos

Percebe-se que todos os sujeitos mudaram a percepção em relação ao doente mental. 

Quando questionados se a sua maneira de descrever o doente mental era a mesma do início do 

estágio, todos responderam que não. As características negativas citadas no início do estágio, 

tais como agressividade, sujeira,  desorganização pessoal,  isolamento social,  dependência e 

confusão  mental  foram negadas.  A  maioria  dos  estagiários  relatou  que  os  pacientes  são 
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amáveis, calmos, colaborativos, ativos, limpos, orientados e participativos, desmistificando o 

estereótipo negativo, anteriormente presente. Abaixo, seguem alguns exemplos:

“A gente tinha uma visão totalmente diferente, que era a daquele paciente 
mais isolado, mais difícil de abordar, mas não, no geral, claro que tem suas 
exceções, são pacientes mais carentes, que necessitam de cuidados, querem 
atenção,  que  querem  carinho  e  que  retribuem  isso,  recebem  bem  o 
atendimento e querem ser bem tratados e também tratar bem quem faz isso 
com eles” (sujeito E).

“Mudou bastante, a gente achava que eram pacientes mais comprometidos, 
mas  eles  convivem muito  bem,  não  é  aquela  agressividade  que  a  gente 
achava no começo” (sujeito F).

“Não  é  a  mesma  idéia  do  início  do  estágio.  O  doente  mental  não  é 
necessariamente agressivo” (sujeito I).

“Percebi que principalmente doente mental, ao menos no local onde tivemos 
estágio são as pessoas com alterações emocionais, não tanto “loucos” como 
antes eu imaginava (sujeito J).

“Lá não teve nenhum paciente que foi agressivo com a gente, é claro tem 
casos  que podem ser  agressivos,  mas não ocorreu nenhum com a gente” 
(sujeito D).

“Para mim mudou, porque quando você fala em unidade psiquiátrica você 
imagina uma coisa,  um monte  de gente  doida,  gente considerada fora  do 
normal, do que se diz normal,  e isso pra mim mudou.  Dentro do mundo 
deles, talvez diferente do nosso, mas com necessidades, com desejos, com 
tudo como a gente, então para mim mudou bastante” (sujeito C).

“Acho que mudou bem esse preconceito que a gente tinha, acho que hoje eu 
chego num paciente psiquiátrico sem medo nenhum, e antes não, eu tinha 
medo.  Acho  que  a  gente  aprendeu  mais  essa  forma  de  abordagem,  de 
conhecer  o  paciente  psiquiátrico  mesmo,  e  as  alterações  físicas  que  a 
patologia vai fazer” (sujeito E).

A comparação entre os discursos emitidos antes e depois do estágio estimula-nos a 

pensar sobre o peso trazido por definições, rótulos, reducionismos, afirmações contraditórias e 

desencorajadoras que fazem parte da realidade cotidiana. Como afirma Pereira (2003), eles 

podem levar  os  pacientes,  seus  familiares  e  até  mesmo profissionais  pouco informados e 

despreparados a um desentendimento a respeito do transtorno mental.

A qualidade  de  um serviço  assistencial  está  diretamente  associada  à  qualidade  da 

relação  interpessoal  que  ocorre  entre  os  pacientes  e  os  profissionais  encarregados  da 

assistência. Sendo assim, a diminuição dos estereótipos negativos aproxima o estagiário do 

paciente e, conseqüentemente favorece a qualidade do atendimento prestado.
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No curso de fisioterapia da FURB, os alunos têm o primeiro contato com saúde mental 

no  terceiro  semestre,  com  a  disciplina  de  psicologia  médica.  As  doenças  mentais  são 

abordadas com maior ênfase no quinto semestre, através da disciplina de psicopatologia. Uma 

das dificuldades  relatadas pelos alunos está  em relacionar as doenças psiquiátricas com a 

atuação prática da fisioterapia, no momento do contato com o paciente. Segundo o relato dos 

estudantes,  a disciplina aborda muito superficialmente este tema, ficando muito focada às 

patologias. Quando entram em estágio, temas básicos devem ser revistos para que os alunos 

compreendam  melhor  o  contexto  em  que  estão  inseridos.  Assuntos  como  modelo  de 

assistência para doença mental, políticas nacionais de saúde mental, revisão das patologias 

estudadas em psicopatologia e como a fisioterapia pode auxiliar no tratamento psiquiátrico 

são temas que podem ser discutidos ao longo do estágio.

5.2.2 Categoria: convivência com os pacientes e integração social

Os  alunos  demonstraram,  em sua  maioria,  que  o  estereótipo  negativo  do  paciente 

psiquiátrico  compartilhado  pela  sociedade  em geral,  pelo senso comum era  falso.  Muitos 

perceberam que as idéias pré-concebidas que tinham não correspondiam à realidade. Ficou 

claro que a falta de contato prévio fortalecia os estereótipos negativos. A simples convivência 

com os pacientes surge como fator importante na quebra de preconceitos, pois a imagem que 

a maioria dos alunos nutria em relação ao doente mental não condizia com a realidade que se 

deparavam ao iniciarem o estágio. Alguns  alunos  afirmam que a  partir  do momento  que 

passam a conhecer os pacientes, a imagem negativa, fantasiosa, é substituída pela realidade, 

que muitas vezes pode ser agradável, encontrada no estágio, como se vê no exemplo:

“Antes de entrar  no estágio eu imaginava as pessoas mais  isoladas,  mais 
agressivas, como se fosse um lugar feio, escuro, com gente no canto, sem 
querer  conversar  com ninguém,  alguma  coisa  assim.  Depois  que a  gente 
entrou aqui, viu que é bem diferente. É uma unidade que oferece muita coisa 
legal  também para  os  pacientes,  e  eles  também colaboram para  isso.  Ao 
mesmo tempo que alguns têm a necessidade de ficarem sozinhos, a maioria 
na verdade quer interagir.Assim, além do respeito que eles têm pela gente, 
eles querem interagir uns com os outros, participar das coisas que oferecem. 
Acho bem legal, é bem diferente do que eu imaginava” (sujeito A).

“A gente tinha uma visão totalmente diferente: aquele paciente mais isolado, 
mais difícil de a gente chegar e abordar. Mas não, são pacientes que até, às 
vezes, são mais fáceis que outros pacientes, de outras áreas” (sujeito E).

“Quando  a  gente  entrou  a  gente  tinha  uma  visão  (...)  até  mesmo  dos 
pacientes,  por  eles  serem  mais  isolados,  pelo  fato  de  estar  com  algum 
problema  psiquiátrico.  Eles  são  bem  colaborativos.  Eles  gostam  da 
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fisioterapia. Cada um com seu problema, alguns são ‘mais na deles’, outros 
são bem ativos. São bem diferentes do que eu imaginava” (sujeito A).

“A sociedade vê o paciente  diferente,  é  uma pessoa que precisa  de mais 
cuidados,  uma  pessoa  que  não  pode  ter  liberdade  no  sentido  de  ir  e  vir 
sozinho. A sociedade pensa assim, mas não é bem nesse sentido” (sujeito C).

“Acho que mudou a integração com eles” (sujeito B).

“Acho que mudou bastante,  a  gente achava que era uma coisa bem mais 
comprometida, com os pacientes. A gente viu que não é daquela forma que a 
gente achava, eles convivem muito bem, não é aquela agressividade que a 
gente achava no começo” (sujeito F).

“Acho que foi uma mudança de pensamento, foi um estágio bem importante 
pra nós, a gente não sabia como abordar o paciente. Foi o principal desafio 
nosso, e acho que foi muito válido, porque a gente agora entende mais da 
psiquiatria,  sobre  as  doenças,  as  alterações  que  ocorrem  no  organismo, 
alterações físicas, e como tratar” (sujeito C). 

“A convivência foi muito boa, conversei com alguns pacientes e a interação 
foi boa, descobri algumas histórias de vida” (sujeito J).

“Acho que a convivência foi muito boa, a gente interagiu bastante assim com 
todos eles, teve contato com todo o mundo, a gente conversou com todo o 
mundo, deu para entender bem” (sujeito F).

“Foi muito boa. Também achei. Teve muita receptividade, a gente foi muito 
bem tratada, e eu gostei bastante” (sujeito E).

Com o objetivo  de  amenizar  o  quadro  de  discriminação  e  estigma  em relação  ao 

doente mental, algumas atitudes são tomadas pelos profissionais de saúde mental no âmbito 

do Sistema Único de Saúde.

A III Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em Brasília em dezembro de 

2001, teve como lema: “Cuidar sim, excluir, não”. Enfocou a questão da discriminação e do 

conseqüente isolamento do doente mental na sociedade brasileira, reconhecendo oficialmente 

a necessidade, através do governo, de diminuir os efeitos da exclusão social que incide sobre 

os doentes mentais. 

A lei federal número 10.216 de 6 de abril de 2001 regulamenta o atendimento aos 

doentes mentais no Brasil. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Esta lei enuncia no 

artigo  2º:  “Nos  atendimentos  em  saúde  mental,  de  qualquer  natureza,  a  pessoa  e  seus 
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familiares  ou  responsáveis  serão  formalmente  cientificados  dos  direitos  enumerados  no 

parágrafo único deste artigo”. Estabelece os direitos da pessoa portadora de transtorno mental:

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo 
às  suas  necessidades;  II  -  ser  tratada  com  humanidade  e  respeito  e  no 
interesse  exclusivo  de  beneficiar  sua  saúde,  visando  alcançar  sua 
recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade; III - ser 
protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; IV - ter garantia de 
sigilo  nas  informações  prestadas;  V  -  ter  direito  à  presença  médica,  em 
qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização 
involuntária; VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; VII 
- receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu 
tratamento; VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos 
invasivos  possíveis;  IX  -  ser  tratada,  preferencialmente,  em  serviços 
comunitários de saúde mental (BRASL, 2001).

Estabelece ainda, no artigo 4o, que: “a internação, em qualquer de suas modalidades, 

só será indicada quando os recursos extra-hospitalares  se mostrarem insuficientes”.  Deixa 

claro, no parágrafo 1o, que “o tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção 

social do paciente em seu meio”. 

No parágrafo 3o fica estabelecido que 

“é vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em 
instituições  com características  asilares,  ou  seja,  aquelas  desprovidas  dos 
recursos  mencionados  no  parágrafo  2o  [O  tratamento  em  regime  de 
internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa 
portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência 
social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros]” e que não assegurem 
aos  pacientes  os  direitos  enumerados  no  parágrafo  único  do  art.  2o. 
(BRASIL, 2001).

Desta  maneira,  as  internações  prolongadas  em  hospitais  psiquiátricos  são 

desestimuladas  e  o  tratamento  é  direcionado  ao  convívio  familiar  e  social  (com  o 

encaminhamento  aos  Centros  de  Atenção  Psicossocial  –  CAPS).  É  um  dos  objetivos  a 

inclusão social,  pois ela auxilia na diminuição do estigma e do preconceito em relação às 

doenças mentais. 

Miles  (1982)  discute  se  a  questão  do  contato  com os  pacientes  psiquiátricos  e  a 

familiaridade com o comportamento perturbado influenciam ou não as opiniões em grandes 

escalas.  Explica  que  a  estereotipagem  é  aplicada  pelas  pessoas  aos  estranhos,  mas  que, 

quando se chega a conhecer um indivíduo pertencente a uma categoria estereotipada, abre-se 

a  possibilidade de surgir  a  compreensão,  a simpatia  e  a  avaliação realista  das  qualidades 

pessoais.  Assim,  o  contato com pacientes psiquiátricos  pode resultar  num afastamento  da 

estereotipização tradicional por parte das pessoas leigas.
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A participação pública nos projetos voluntários, visitas a hospitais e outras atividades 

que  ponham os  pacientes  e  o  público em contato,  serviriam para  aumentar  o  número de 

pessoas com atitudes mais positivas face à doença mental. Ainda, como diz Miles (1982, p. 

69): “é provável que a natureza dos contatos tenha maior importância do que sua freqüência”. 

Portanto,  situações  agradáveis  e  recreativas  são  importantes  meios  de  desestigmatizar  o 

doente mental.

Apesar dos esforços de alguns profissionais, o Sistema Único de Saúde (SUS) ainda é 

carente  na  área  de  formação  de  Recursos  Humanos.  Setores  de  educação  permanente  e 

secretarias  voltadas  à  gestão  do  trabalho  em saúde  mental,  que  poderiam ser  o  foco  de 

políticas públicas nesta área, são ainda pouco desenvolvidos.  

Busca-se com essas ações, em curto prazo, melhor assistência ao paciente, e em longo 

prazo, o reflexo positivo das discussões na sociedade em geral. Através da atuação pública 

sobre a doença mental é esperada a diminuição do estigma e conseqüentemente a amenização 

dos preconceitos e da exclusão social. Acredita-se que quanto mais a população compreender 

a doença mental,  se desvinculando dos rótulos e das idéias pré-concebidas,  menor será o 

preconceito perante ela e neste sentido a informação seria um poderoso instrumento.

Assim  sendo,  com  conhecimento  teórico,  embasamento  científico  e  vivência 

supervisionada  em  meio  a  pacientes  psiquiátricos,  os  alunos  de  fisioterapia  podem 

desmistificar conceitos estereotipados. Desta forma, poderão atender melhor o paciente que 

sofre com transtornos psíquicos, de uma maneira humanizada e com todos os recursos que a 

fisioterapia dispõe para promover a saúde integral do ser humano. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A doença mental ainda hoje está permeada de estigmas e estereótipos negativos na 

sociedade. Os alunos de fisioterapia trazem consigo, ao iniciar o curso, preconceitos e medos 

que lhes são transmitidos social e culturalmente. Estes estereótipos são capazes de prejudicar 

o atendimento realizado pelos estagiários, devido à distância que pode ser gerada, dificultando 

o relacionamento profissional-paciente e prejudicando também o futuro profissional do aluno.

Durante  minha  experiência,  identifiquei  alguns  estereótipos  negativos  do  doente 

mental e alguns preconceitos, por eles expressados, em relação à doença mental. A imagem 

do  doente  mental  que  prevalecia  antes  do  estágio,  para  os  estudantes  de  fisioterapia 

entrevistados,  se  mostrou  vastamente  associada  a  uma  primazia  do  instintivo  sobre  o 

pensamento  racional,  à  confusão  mental,  à  ação  impulsiva,  a  déficits  de  higiene  e  de 

apresentação  pessoal  adequada,  ao  isolamento,  à  desorganização  nos  atos  cotidianos  e  à 

dificuldade  para  permitir  relacionamentos  interpessoais.  Mesmo que  alguns  destes  pontos 

efetivamente  possam estar  presentes  na  constelação  de  sintomas  de  alguns  pacientes,  sua 

estereotipagem os apresenta de forma generalizada, exagerada, rígida e caricatural. 

As entrevistas realizadas após o estágio mostraram certa ruptura dos preconceitos e 

dos  estereótipos.  A  surpresa  entre  os  estudantes,  ao  compartilharem  momentos  na  ala 

psiquiátrica com uma facilidade que não acreditavam ser possível, sentindo o quadro menos 

feio do que esperavam, gerou o aparecimento de um senso de integração social e uma maior 

disposição para a convivência. 

É possível notar modificações nos discursos de todos os alunos, na comparação das 

entrevistas antes e após o estágio. Todos os estagiários alteraram seu comportamento após o 

convívio  com  os  doentes  mentais.  A  aproximação  com  a  doença  e  sua  compreensão 

possibilitaram  a  criação  de  melhores  vínculos  afetivos  entre  eles  e  isso  favoreceu  os 

atendimentos realizados. 

Apoiando  as  pesquisas  internacionais  que  enfatizam  a  necessidade  da  sociedade 

interagir em situações agradáveis com os pacientes psiquiátricos para auxiliar na mudança da 

imagem negativa destas pessoas, o trabalho demonstrou que mesmo com pouco tempo de 

convívio – quinze dias –, o estágio foi capaz de mudar a imagem que os alunos nutriam em 

relação ao doente mental.

Atualmente, a formação do fisioterapeuta preconiza alterações no modelo tradicional, 

biomédico,  com enfoque exclusivo sobre as habilidades técnicas,  utilizado durante muitos 

anos nas profissões da saúde.  O modelo de formação integral,  onde se estuda e se busca 
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entender o ser humano dentro do contexto em que ele está inserido, como ser social, cultural e 

psicológico,  além  de  biológico  e  físico,  está  se  inserindo  lentamente  nas  universidades, 

acompanhando um fluxo de mudanças que vem ocorrendo na Saúde Pública brasileira. 

O  estágio  supervisionado  com  o  paciente  psiquiátrico  propicia  aos  alunos  um 

momento  para  aprimorar  habilidades  técnicas  e  também  para  melhor  se  comunicarem  e 

desenvolverem  empatia  ao  longo  do  tratamento.  Posteriormente  ao  estágio  os  alunos 

afrouxam seus  vínculos  com as  opiniões  pré-concebidas  e  preparam-se  para  realizar  um 

melhor acolhimento, estabelecendo uma relação solidária e de confiança com os pacientes. 

Aumentam suas possibilidades de prestar uma assistência integral ao paciente, com o mínimo 

de barreiras e com o máximo de qualidade,  objetivando seu bem-estar  e a efetividade do 

serviço prestado.
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APÊNDICE A

ROTEIRO PARA ENTREVISTA

Antes do estágio:

1- Já  teve  experiência  ou  com  contato  com  algum  portador  de  transtorno  mental? 

Quando? Como foi?

2- O que você sente quando ouve o termo doente mental?  

3- O que representa ser portador de transtorno mental? Como imagina que ele seja? Tem 

algum estereótipo?

4- Sente medo do doente mental e de iniciar o estágio aqui?

5- Qual a opinião da sua família sobre o estágio em UPHG? O que a sua família disse 

quando ficou sabendo que você entraria em estágio “na psiquiatria”?

6- Do seu ponto de vista como seria abordagem fisioterapêutica ao paciente psiquiátrico?

7- Você acha que as pessoas têm preconceito em relação à doença mental? E você?

Após o estágio

1- A sua maneira de descrever o doente mental é a mesma do início do estágio?Como 

você o descreve agora?

2- O que representou na sua vida o estágio em UPHG?

3- Como foi a convivência com os pacientes seus familiares e a equipe de profissionais?

4- Mudaria sua abordagem ao paciente após essa experiência?

5- Era o que você esperava?

6- Teve alguma surpresa com os pacientes?
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APÊNDICE B

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Nome Sr (ou Sra)……………………………………………………………………...

Idade:........................... Sexo:............................   Naturalidade:....................................

Endereço:....................................................................................................................... 

Documento de Identidade:.............................................................................................

            Fui informado detalhadamente sobre a pesquisa intitulada: O estágio curricular como 

instrumento modificador da imagem da doença mental entre estudantes de fisioterapia: um 

relato de experiência.

Fui  plenamente  esclarecido  (a)  de  que  serei  submetido  (a)  a  uma  entrevista  cuja 

finalidade  é  coletar  opiniões  e  analisar  discursos  sobre  percepções  de  estudantes  de 

fisioterapia  em relação à  doença mental.  A entrevista  poderá ser  interrompida  a  qualquer 

momento que eu desejar. Caberá à mim solicitar que determinadas afirmações sejam apagadas 

ou não constem nos registros, caso seja meu interesse demonstrar apenas parte do material 

expressado. Pelo fato desta pesquisa ter única e exclusivamente interesse científico, ela foi 

aceita espontaneamente por mim, que, no entanto, poderei desistir a qualquer momento da 

mesma,  inclusive  sem  nenhum  motivo,  bastando  para  isso  informar  a  pesquisadora,  da 

maneira que achar mais conveniente, a minha desistência. 

Por ser voluntária e sem interesse financeiro, não terei direito a nenhuma remuneração. 

Os dados referentes à mim serão sigilos e privados e a divulgação do resultado visará apenas 

mostrar os possíveis benefícios obtidos pela pesquisa em questão, sendo que poderei solicitar 

informações durante todas as fases desta pesquisa, inclusive após a publicação da mesma, 

caso ela venha a ser publicada em todo ou em partes. 

A pesquisadora esclarece que não existem riscos para os sujeitos entrevistados e os 

resultados serão encaminhados por e-mail para os participantes da pesquisa, desde que após as 

entrevistas os pesquisados exprimam interesse. 

Blumenau, de de 2007.

De acordo:

 (assinatura)



                                                                     68

ANEXOS

Anexo A: Currículo Pleno do curso de fisioterapia da FURB

Anexo B: Ementas das disciplinas ministradas no curso de fisioterapia da FURB

Anexo C: Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Fisioterapia



                                                                     69

Anexo A

Currículo Pleno do curso de fisioterapia da FURB
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Universidade Regional de Blumenau - FURB Centro de Ciências da Saúde Currículo Pleno do Curso de 
FISIOTERAPIA - Matutino 

Áre
a 

Ciclo/ 
Formação 

Matéria
s 

Disciplina
s 

Caract
erística I II 

Créditos - Fase III IV V VI 
VII VIII IX 

Horas-
Aula 

Crédi-
tos 

Biologi
a 

Biologi
a Obrig. 3 54 3 

I 
Ciências Morfológicas 

Anatomia Humana III - 
IV Histologia e 
Embriologia Geral 

Obrig. 
Obrig. 

4 4 
4 

144 
72 

8 4 

MATÉRIAS Bioquímica V Obrig. 4 72 4 
BIOLÓGICA

S Ciências Fisiológicas Biofísica I Obrig. 4 72 4 

C Fisiologia I - II Obrig. 3 3 108 6 

O Patologia Patologia Obrig. 3 54 3 

M Introdução às 
Ciências Sociais Obrig. 4 72 4 

U Ciências do 
Comportamento Psicologia Médica Obrig. 3 54 3 

M II Ética em Fisioterapia Obrig. 2 36 2 
FORMAÇÃO 
GERAL 

Introdução à Saúde 
Humana Saúde Pública Obrig. 2 36 2 

Metodologia da 
Pesquisa 

Metodologia do 
Trabalho Acadêmico Obrig. 2 36 2 

Científica Pesquisa em 
Fisioterapia Obrig. 2 36 2 

Estatística Estatística Obrig. 4 72 4 

SUBTOTAL DA ÁREA COMUM 22 19 6 2 2 0 0 0 0 918 51 

Fundamentos da 
Fisioterapia 

Fundamentos e História 
da Fisioterapia Obrig. 3 54 3 

Administração Administração em 
Fisioterapia Obrig. 2 36 2 

Cinesiologia I - II Obrig. 4 4 144 8 

III PRÉ
Avaliação Funcional Bases de Métodos e 

Técnicas de Avaliação Obrig. 4 72 4 

PROFISSIO- Fisioterapia Fisioterapia I - II - III Obrig. 4 4 4 216 12 
NALIZANTE 

Cinesioterapia Cinesioterapia 
Psicomotricidade 

Obrig. 
Obrig. 3 

4 72 54 4 3 

P R Recursos 
Terapêuticos Manuais 

Recursos Terapêuticos 
Manuais Obrig. 4 72 4 

O Enfermagem Noções de 
Enfermagem Obrig. 4 72 4 

F SUBTOTAL DA ÁREA PRÉ-PROFISSIONALIZANTE 3 6 15 1
6 4 0 0 0 0 792 44 

I Órtese e Prótese Obrig. 4 72 4 
S S IV Fisioterapia Aplicada às 

Condições Neuro-
Músculo-

Fisioterapia em 
Ortopedia e 
Traumatologia I - II - 
III 

Obrig. 3 3 4 180 10 

I P Esqueléticas Fisioterapia em 
Reumatologia I - II Obrig. 3 4 126 7 

O R Fisioterapia em 
Neurologia I - II - III Obrig. 4 3 3 180 10 

N O Fisioterapia Aplicada às Fisioterapia em 
Cárdio-Respiratório 

A F Condições I - II - III Obrig. 4 3 3 180 10 

L I Cárdio-Pulmonares 

I Z S S Fisioterapia Aplicada às 
Condições Gineco-

Fisioterapia em 
Ginecologia e 
Obstetrícia 

Obrig. 4 72 4 

A I Obstétricas e 
Pediátricas 

Fisioterapia em 
Pediatria I - II Obrig. 3 2 90 5 

N O Fisioterapia 
Preventiva I - II - III Obrig. 3 3 4 180 10 

T N Fisioterapia Aplicada às Fisioterapia Estética Obrig. 3 54 3 
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E A Condições Sanitárias Fisioterapia 
Desportiva Obrig. 4 72 4 

L Fisioterapia em 
Geriatria Obrig. 4 72 4 

I Radiologia Radiologia Obrig. 4 72 4 

Z Farmacologia Farmacologia Obrig. 4 72 4 

A Dermatologia Dermatologia Obrig. 2 36 2 

N Psiquiatria Psicopatologia I (*) Obrig. 4 72 4 

T Prática Clínica 
Supervisionada I - II Obrig. 21 26 846 47 

E Estágio Supervisionado Trabalho de 
Conclusão de Curso 
(TCC) 

Obrig. 4 72 4 

SUBTOTAL DA ÁREA PROFISSIONALIZANTE 0 0 4 9 2
1 25 26 25 26 2.448 136

 COMPLEMENTAR Educação Física Educação Física - Prática 
Desportiva Obrig. 2 2 72 4 

Informática Informática Básica (**) Optat. 72 4 

TOTAL GERAL DO CURSO DE FISIOTERAPIA 
2
7 

2
7 

2
5 27 27 

2
5 26 25 26 4230 235 

(*) Nomenclatura alterada pelo Parecer 427/97 - CEPE (**) As horas/aula referente à "Informática Básica" não estão computadas nos totais das 
tabelas 

OBS.: Válida para os alunos que ingressaram na Universidade, de a partir de 2001/1. 

Grade Curricular aprovada pelo Parecer-CEPE nº 096/97, de 15 de abril de 1997, e 
alterada pelos Pareceres-CEPE nº 239, de 03 de setembro de 2002 e nº 086, de 
08 de abril de 2003. 
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Anexo B

Ementas das disciplinas ministradas no curso de fisioterapia da FURB
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Fase Turma Disciplina Créd. Teóricos Créd. Práticos 
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Anexo C

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Fisioterapia
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

INTERESSADO: Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação 
Superior 

UF: DF 

ASSUNTO: Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Fisioterapia, 
Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional. 
RELATOR (A): Éfrem de Aguiar Maranhão (Relator), Arthur Roquete de Macedo e Yugo 
Okida. 
PROCESSO(S) Nº(S): 23001.000258/2001-91 
PARECER Nº: CNE/CES 
1210/2001 

COLEGIADO CES APROVADO EM: 
12/9/2001 

I – RELATÓRIO 

 Histórico 

A Comissão da CES/CNE analisou as propostas de Diretrizes Curriculares 
Nacionais dos Cursos de Graduação da área de Saúde elaboradas pelas Comissões de 
Especialistas de Ensino e encaminhadas pela SESu/MEC ao CNE, tendo como referência 
os seguintes documentos: 

Constituição Federal de 1988;
Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde 8.080 de 19/9/1990;
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9.394 de 20/12/1996;
Lei que aprova o Plano Nacional de Educação 10.172 de 9/1/2001;
Parecer CNE/CES 776/97 de 3/12/1997;
Edital da SESu/MEC 4/97 de 10/12/1997;
Parecer CNE/CES 583/2001 de 4/4/2001;
Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI da Conferência Mundial 
sobre o Ensino Superior, UNESCO: Paris, 1998;

Relatório Final da 11ª Conferência Nacional de Saúde realizada de 15 a 19/12/2000; 
Plano Nacional de Graduação do ForGRAD de maio/1999; 

Documentos da OPAS, OMS e Rede UNIDA; 
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Instrumentos legais que regulamentam o exercício das profissões da saúde. 

Após a análise das propostas, a Comissão, visando o aperfeiçoamento das mesmas, 
incorporou aspectos fundamentais expressos nos documentos supramencionados e adotou 
formato, preconizado pelo Parecer CNE/CES 583/2001, para as áreas de conhecimento que 
integram a saúde: 

 Perfil do Formando Egresso/Profissional
 Competências e Habilidades
 Conteúdos Curriculares
 Estágios e Atividades Complementares
 Organização do Curso
 Acompanhamento e Avaliação

Essas propostas revisadas foram apresentadas pelos Conselheiros que integram a 
Comissão da CES aos representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de 
Saúde, da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação e do Fórum de Pró-
Reitores  de  Graduação  das  Universidades  Brasileiras  e  aos  Presidentes  dos  Conselhos 
Profissionais,  Presidentes  de  Associações  de  Ensino  e  Presidentes  das  Comissões  de 
Especialistas de Ensino da SESu/MEC na audiência pública, ocorrida em Brasília, na sede 
do CNE, em 26 de junho do corrente ano. 

 Mérito 

A Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, ao orientar as 
novas  diretrizes  curriculares  recomenda  que  devem  ser  contemplados  elementos  de 
fundamentação essencial  em cada área do conhecimento,  campo do saber ou profissão, 
visando  promover  no  estudante  a  competência  do  desenvolvimento  intelectual  e 
profissional autônomo e permanente. Esta competência permite a continuidade do processo 
de formação acadêmica e/ou profissional, que não termina com a concessão do diploma de 
graduação. 

As diretrizes curriculares constituem orientações para a elaboração dos currículos 
que  devem  ser  necessariamente  adotadas  por  todas  as  instituições  de  ensino  superior. 
Dentro da perspectiva de assegurar a flexibilidade, a diversidade e a qualidade da formação 
oferecida aos estudantes, as diretrizes devem estimular o abandono das concepções antigas 
e  herméticas  das  grades  (prisões)  curriculares,  de  atuarem,  muitas  vezes,  como  meros 
instrumentos  de  transmissão  de  conhecimento  e  informações,  e  garantir  uma  sólida 
formação  básica,  preparando  o  futuro  graduado  para  enfrentar  os  desafios  das  rápidas 
transformações  da  sociedade,  do  mercado  de  trabalho  e  das  condições  de  exercício 
profissional. 
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 Princípios das Diretrizes Curriculares: 

 Assegurar às instituições de ensino superior ampla liberdade na composição da carga 
horária  a  ser  cumprida  para  a  integralização  dos  currículos,  assim  como  na 
especificação das unidades de estudos a serem ministradas; 

 Indicar os tópicos ou campos de estudo e demais experiências de ensino-aprendizagem 
que comporão os currículos, evitando, ao máximo, a fixação de conteúdos específicos 
com cargas  horárias  pré-determinadas,  as  quais  não  poderão exceder  50% da carga 
horária  total  dos  cursos.  A  Comissão  da  CES,  baseada  neste  princípio,  admite  a 
definição de percentuais da carga horária para os estágios curriculares nas Diretrizes 
Curriculares da Saúde; 

 Evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos de graduação; 
 Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado possa vir a 

superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do 
conhecimento, permitindo variados tipos de formação e habilitações diferenciadas em 
um mesmo programa; 

 Estimular  práticas  de  estudo  independente,  visando  uma  progressiva  autonomia 
intelectual e profissional; 

 Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências adquiridas 
fora  do  ambiente  escolar,  inclusive  as  que  se  referiram  à  experiência  profissional 
julgada relevante para a área de formação considerada; 

 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e 
coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades de extensão; 

 Incluir orientações para a conclusão de avaliações periódicas que utilizem instrumentos 
variados e sirvam para informar às instituições, aos docentes e aos discentes acerca do 
desenvolvimento das atividades do processo ensino-aprendizagem. 

Além destes pontos, a Comissão reforçou nas Diretrizes Curriculares dos Cursos de 
Graduação em Saúde a articulação entre a Educação Superior e a Saúde, objetivando a 
formação geral e específica dos egressos/profissionais com ênfase na promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação da saúde, indicando as competências comuns gerais para esse 
perfil  de  formação  contemporânea  dentro  de  referenciais  nacionais  e  internacionais  de 
qualidade. 

Desta forma, o conceito de saúde e os princípios e diretrizes do Sistema Único de 
Saúde (SUS) são elementos fundamentais a serem enfatizados nessa articulação. 

Saúde: conceito, princípios, diretrizes e objetivos: 

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 
(Artigo 196 da Constituição Federal de 1988); 

 As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada 
e  constituem  um sistema  único,  organizado  de  acordo  com  as  seguintes  diretrizes 
(Artigo 198 da Constituição Federal de 1988): 
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I – descentralização;
II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas,
sem prejuízo dos serviços assistenciais;
III – participação da comunidade.

 O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 
federais,  estaduais e municipais,  da Administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). (Artigo 4º da 
Lei  8.080/90).  Parágrafo  2º  deste  Artigo:  A iniciativa  privada  poderá  participar  do 
Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar. 

São objetivos do Sistema Único de Saúde (Artigo 5º da Lei 8.080/90): 
I – a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 
II – a formulação de política de saúde; 
III – a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação 
da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
As  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  e  os  serviços  privados  contratados  ou 

conveniados  que  integram o Sistema  Único de  Saúde  (SUS),  são desenvolvidos  de 
acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo 
ainda aos seguintes princípios (Artigo 7º da Lei 8.080/90): 

I  –  universalidade  de  acesso  aos  serviços  de  saúde  em todos  os  níveis  de  assistência;
II – integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos 
os  níveis  de  complexidade  do  sistema;
VII – utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades,  a alocação de
recursos e a orientação programática; 

X – integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico; 
3 

XII – capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. 

Com base no exposto, definiu-se o objeto e o objetivo das Diretrizes Curriculares 
dos Cursos de Graduação da Saúde: 

Objeto das Diretrizes Curriculares: permitir que os currículos propostos possam 
construir  perfil  acadêmico  e  profissional  com  competências,  habilidades  e  conteúdos, 
dentro de perspectivas e abordagens contemporâneas de formação pertinentes e compatíveis 
com referencias nacionais e internacionais, capazes de atuar com qualidade, eficiência e 
resolutividade, no Sistema Único de Saúde (SUS), considerando o processo da Reforma 
Sanitária Brasileira. 

Objetivo das Diretrizes Curriculares: levar os alunos dos cursos de graduação em 
saúde a  aprender a aprender  que engloba aprender a ser, aprender a fazer, aprender a 
viver  juntos  e  aprender  a  conhecer,  garantindo  a  capacitação  de  profissionais  com 
autonomia  e  discernimento  para  assegurar  a  integralidade  da  atenção  e  a  qualidade  e 
humanização do atendimento prestado aos indivíduos, famílias e comunidades. 
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 DIRETRIZES  CURRICULARES  NACIONAIS  DO  CURSO  DE 
GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

1. PERFIL DO FORMANDO EGRESSO/PROFISSIONAL 

Fisioterapeuta, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado 
a atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual. 
Detém  visão  ampla  e  global,  respeitando  os  princípios  éticos/bioéticos,  e  culturais  do 
indivíduo e da coletividade. Capaz de ter como objeto de estudo o movimento humano em 
todas  as  suas  formas  de  expressão  e  potencialidades,  quer  nas  alterações  patológicas, 
cinético-funcionais,  quer  nas  suas  repercussões  psíquicas  e  orgânicas,  objetivando  a 
preservar,  desenvolver,  restaurar  a  integridade  de  órgãos,  sistemas  e  funções,  desde  a 
elaboração  do  diagnóstico  físico  e  funcional,  eleição  e  execução  dos  procedimentos 
fisioterapêuticos pertinentes a cada situação. 

2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Competências Gerais: 
Atenção à saúde:  os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, 
devem  estar  aptos  a  desenvolver  ações  de  prevenção,  promoção,  proteção  e 
reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional 
deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as 
demais  instâncias  do  sistema  de  saúde,  sendo  capaz  de  pensar  criticamente,  de 
analisar  os  problemas da sociedade e  de procurar  soluções para os mesmos.  Os 
profissionais  devem  realizar  seus  serviços  dentro  dos  mais  altos  padrões  de 
qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade 
da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do 
problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo; 
Tomada  de  decisões:  o  trabalho  dos  profissionais  de  saúde  deve  estar 
fundamentado na capacidade  de  tomar  decisões  visando  o  uso  apropriado, 
eficácia  e  custoefetividade,  da  força  de  trabalho,  de  medicamentos,  de 
equipamentos,  de procedimentos e de práticas.  Para este fim, os mesmos devem 
possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas 
mais adequadas, baseadas em evidências científicas; 
Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 
confidencialidade  das  informações  a  eles  confiadas,  na  interação  com  outros 
profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação 
verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma 
língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação; 
Liderança:  no trabalho em equipe multiprofissional,  os  profissionais  de saúde 
deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem 
estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, 
habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva 
e eficaz;
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 Administração e  gerenciamento:  os profissionais  devem estar  aptos  a tomar 
iniciativa,  fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho,  dos 
recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos 
a ser empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde; 
Educação  permanente:  os  profissionais  devem  ser  capazes  de  aprender 
continuamente,  tanto  na  sua  formação,  quanto  na  sua  prática.  Desta  forma,  os 
profissionais  de  saúde  devem  aprender  a  aprender  e  ter  responsabilidade  e 
compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de 
profissionais,  proporcionando condições  para  que  haja  beneficio  mútuo entre  os 
futuros  profissionais  e  os  profissionais  dos  serviços,  inclusive,  estimulando  e 
desenvolvendo  a  mobilidade  acadêmico/profissional,  a  formação  e  a  cooperação 
através de redes nacionais e internacionais. 

Competências e Habilidades Específicas: 

O  Curso  de  Graduação  em  Fisioterapia  deve  assegurar,  também,  a 
formação de profissionais com competências e habilidades específicas 
para: 
.  respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; 

     .  atuar  em todos  os  níveis  de  atenção  à  saúde,  integrando-se  em programas  de 
promoção,  manutenção,  prevenção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  sensibilizados  e 
comprometidos com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o; 
       .  atuar  multiprofissionalmente,  interdisciplinarmente  e  transdisciplinarmente  com 
extrema produtividade na promoção da saúde baseado na convicção científica, de cidadania 
e de ética; 
       .  reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a garantir 
a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos 
os níveis de complexidade do sistema; 
       .  contribuir para a manutenção da saúde, bem estar e qualidade de vida das pessoas, 
famílias  e  comunidade,  considerando  suas  circunstâncias  éticas,  políticas,  sociais, 
econômicas, ambientais e biológicas; 
       .  realizar consultas, avaliações e reavaliações do paciente colhendo dados, solicitando, 
executando e interpretando exames propedêuticos e complementares que permitam elaborar 
um diagnóstico  cinético-funcional,  para  eleger  e  quantificar  as  intervenções  e  condutas 
fisioterapêuticas apropriadas, objetivando tratar as disfunções no campo da Fisioterapia, em 
toda  sua  extensão  e  complexidade,  estabelecendo  prognóstico,  reavaliando  condutas  e 
decidindo pela alta fisioterapêutica; 
       .  elaborar criticamente o diagnóstico cinético funcional e a intervenção fisioterapêutica, 
considerando o amplo espectro de questões clínicas, científicas, filosóficas éticas, políticas, 
sociais  e  culturais  implicadas na atuação profissional  do fisioterapeuta,  sendo capaz de 
intervir nas diversas áreas onde sua atuação profissional seja necessária; 
     . exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma 
forma de participação e contribuição social; 
      .  desempenhar atividades de planejamento, organização e gestão de serviços de saúde 
públicos ou privados, além de assessorar, prestar consultorias e auditorias no âmbito de sua 
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competência profissional; 
. emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios; 
.  prestar esclarecimentos, dirimir dúvidas e orientar o indivíduo e 
os seus familiares sobre o processo terapêutico;

   . manter a confidencialidade das informações, na interação com 
outros profissionais de saúde e o público em geral; 
    .  encaminhar  o  paciente,  quando  necessário,  a  outros  profissionais  relacionando  e 
estabelecendo um nível de cooperação com os demais membros da equipe de saúde; 

.  manter  controle  sobre  à  eficácia  dos  recursos  tecnológico 
pertinentes à atuação fisioterapêutica garantindo sua qualidade e 
segurança; 

.  conhecer  métodos  e  técnicas  de  investigação  e  elaboração  de 
trabalhos acadêmicos e científicos; 

. conhecer os fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos da 
Fisioterapia e seus diferentes modelos de intervenção. 

A formação do fisioterapeuta deverá atender ao sistema de saúde vigente no país, a atenção 
integral da saúde no sistema regionalizado e hierarquizado de referência e contra-referência 
e o trabalho em equipe. 

3. CONTEÚDOS CURRICULARES 

Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Fisioterapia devem estar 
relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, 
integrado à  realidade epidemiológica  e profissional,  proporcionando a integralidade das 
ações do cuidar em fisioterapia. Os conteúdos devem contemplar: 
 Ciências Biológicas e da Saúde – incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de base 

moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função dos 
tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. 

 Ciências Sociais e Humanas – abrange o estudo do homem e de suas relações sociais, 
do processo saúde-doença nas suas múltiplas determinações, contemplando a integração 
dos  aspectos  psico-sociais,  culturais,  filosóficos,  antropológicos  e  epidemiológicos 
norteados pelos princípios éticos. Também deverão contemplar conhecimentos relativos 
as políticas de saúde, educação, trabalho e administração. 

 Conhecimentos  Biotecnológicos  -abrange  conhecimentos  que  favorecem  o 
acompanhamento  dos  avanços  biotecnológicos  utilizados  nas  ações  fisioterapêuticas 
que permitam incorporar  as  inovações tecnológicas  inerentes  a  pesquisa  e  a  prática 
clínica fisioterapêutica. 

 Conhecimentos Fisioterapêuticos -compreende a aquisição de amplos conhecimentos 
na área de formação específica da Fisioterapia: a fundamentação, a história, a ética e os 
aspectos  filosóficos  e  metodológicos  da  Fisioterapia  e  seus  diferentes  níveis  de 
intervenção. Conhecimentos da função e disfunção do movimento humano, estudo da 
cinesiologia,  da  cinesiopatologia  e  da  cinesioterapia,  inseridas  numa  abordagem 
sistêmica.  Os conhecimentos  dos  recursos  semiológicos,  diagnósticos,  preventivos  e 
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terapêuticas  que  instrumentalizam  a  ação  fisioterapêutica  nas  diferentes  áreas  de 
atuação  e  nos  diferentes  níveis  de  atenção.  Conhecimentos  da  intervenção 
fisioterapêutica  nos  diferentes  órgãos  e  sistemas  biológicos  em todas  as  etapas  do 
desenvolvimento humano. 

4. ESTÁGIOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 Estágio Curricular: 
A  formação  do  fisioterapeuta  deve  garantir  o  desenvolvimento  de  estágios 

curriculares,  sob  supervisão  docente.  A  carga  horária  mínima  do  estágio  curricular 
supervisionado  deverá  atingir  20%  da  carga  horária  total  do  Curso  de  Graduação  em 
Fisioterapia proposto, com base no Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação 
Superior do Conselho Nacional de Educação. 

Esta carga horária deverá assegurar a prática de intervenções preventiva e curativa 
nos diferentes níveis de atuação: ambulatorial, hospitalar, comunitário/unidades básicas de 
saúde etc. 

 Atividades Complementares: 
As atividades complementares deverão ser incrementadas durante todo o Curso de 

Graduação em Fisioterapia e as Instituições de Ensino Superior deverão criar mecanismos 
de  aproveitamento  de  conhecimentos,  adquiridos  pelo  estudante,  através  de  estudos  e 
práticas independentes presenciais e/ou a distância. 

Podem ser reconhecidos: 
 Monitorias e Estágios, 
 Programas de Iniciação Científica; 
 Programas de Extensão; 
 Estudos Complementares; 
 Cursos realizados em outras áreas afins. 

5. ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

O  Curso  de  Graduação  em  Fisioterapia  deverá  ter  um  projeto  pedagógico, 
construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no 
professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem. 

Este projeto pedagógico deverá buscar a formação integral e adequada do estudante 
através de uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência. 

As Diretrizes  Curriculares  e  Projeto  Pedagógico deverão orientar  o  currículo  do 
Curso de Graduação em Fisioterapia para um perfil acadêmico e profissional do egresso. 
Este currículo deverá contribuir, também, para a compreensão, interpretação, preservação, 
reforço, fomento e difusão das culturas nacionais e regionais, internacionais e históricas, 
em um contexto de pluralismo e diversidade cultural. 

A organização do Curso de Graduação em Fisioterapia  deverá ser  definida pelo 
respectivo colegiado do curso,  que indicará  o  regime:  seriado anual,  seriado semestral, 
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sistema de créditos ou modular. 
Para conclusão do Curso de Graduação em Fisioterapia, o aluno deverá elaborar um 

trabalho sob orientação docente. 
A estrutura do Curso de Graduação em Fisioterapia deverá assegurar que: 

 as  atividades  práticas  específicas  da  Fisioterapia  deverão  ser  desenvolvidas 
gradualmente  desde  o  início  do  Curso  de  Graduação  em Fisioterapia,  devendo possuir 
complexidade  crescente,  desde  a  observação  até  a  prática  assistida  (atividades  clínico-
terapêuticas). 
   estas atividades práticas, que antecedem ao estágio curricular, deverão ser realizadas na 
IES ou em instituições conveniadas e sob a responsabilidade de docente fisioterapeuta. 
   as Instituições  de Ensino Superior  possam flexibilizar  e otimizar  as suas propostas 
curriculares  para  enriquecê-las  e  complementá-las,  a  fim  de  permitir  ao  profissional  a 
manipulação  da  tecnologia,  o  acesso a  novas  informações,  considerando os  valores,  os 
direitos  e  a  realidade  sócio-econômica.  Os  conteúdos  curriculares  poderão  ser 
diversificados, mas deverá ser assegurado o conhecimento equilibrado de diferentes áreas, 
níveis de atuação e recursos terapêuticas para assegurar a formação generalista.



6. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

A  implantação  e  desenvolvimento  das  diretrizes  curriculares  devem  orientar  e 
propiciar concepções curriculares ao Curso de Graduação em Fisioterapia que deverão ser 
acompanhadas  e  permanentemente  avaliadas,  a  fim de  permitir  os  ajustes  que  se  fizerem 
necessários ao seu aperfeiçoamento. 

As avaliações dos alunos deverão basear-se nas competências, habilidades e conteúdos 
curriculares desenvolvidos tendo como referência as Diretrizes Curriculares. 

O Curso de Graduação em Fisioterapia deverá utilizar metodologias e critérios para 
acompanhamento  e  avaliação  do  processo  ensino-aprendizagem  e  do  próprio  curso,  em 
consonância com o sistema de avaliação e a dinâmica curricular definidos pela IES à qual 
pertence. 

Brasília, DF,  de                de 2001. 

Arthur  Roquete  de 
Macedo  Presidente  da 
CES/CNE 
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