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RESUMO 

Formar é transformar práticas e concepções, considerando os 

contextos institucionais, as políticas públicas, os saberes e experiências dos 

sujeitos, as expectativas de supervisores e aprimorandos em seus processos 

de formar/formar-se com outro, no contexto da saúde. O estágio pode ser um 

objeto de reflexão da prática docente e neste sentido, os supervisores podem 

encontrar nesse processo oportunidades para ressignificar suas identidades 

profissionais, que estão em constante construção a partir das novas demandas 

que a sociedade coloca para ação desse docente. Esta pesquisa tem como 

objetivo discutir, na ótica de supervisores de estágio, o processo de formação 

docente para o exercício da atividade de supervisão estágio de um curso de 

Aprimoramento Profissional em Fisioterapia num Hospital Escola da Zona 

Leste do município de São Paulo. No referencial teórico foi apresentada 

interlocução com a literatura sobre a Fisioterapia enquanto ciência e profissão, 

abordagem de aspectos relativos à construção da profissão; o ensino da 

Fisioterapia no Brasil, a formação profissional e os desafios do fisioterapeuta 

na contemporaneidade e em seguida, destacamos as concepções sobre a 

supervisão de estágio e discutimos as ações e importância do supervisor de 

estágio de fisioterapia. A metodologia, nesse estudo orientada pela perspectiva 

da pesquisa qualitativa, compreendeu um processo de produção de dados a 

partir da aplicação de um questionário para caracterização do perfil e uma 

entrevista com 10 supervisores de estágio do curso de aprimoramento 

profissional. A análise dos dados permitiu organizar e discutir dois eixos: (1) 

caracterização do perfil dos supervisores e (2) formação do supervisor do 

estágio: características, desafios e perspectivas. A partir do trabalho analítico 

delineou-se subsídios que podem se constituir em pontos de partida que, 

fundamentados teórico- metodologicamente, orientem práticas de educação 

permanente de supervisores de estágio comprometidos com uma formação em 

Fisioterapia que articule conhecimento, reflexão e envolvimento social. 

 

Palavras- Chave: Fisioterapia, Formação em Serviço, Educação 
Profissionalizante, Docentes, Estágio Clínico. 
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ABSTRACT 
 
 
 

To train is to transform practice and conceptions, considering institutional 

contexts, public policies, the individual experience, the expectations of the 

supervisors and students in their formation process, in the health context. The 

internship may be an object of reflection in the teaching practice e in this sense, 

the supervisors may find opportunities to resign their professional identities, 

which are in constant construction from the new demands that society asks in 

the internship field. This research has as a goal discuss, in the view of the 

internship supervisors, the process of teaching staff formation to supervise the 

internship of a Professional Improvement course in Physiotherapy at a Hospital-

School located in the East Zone of the city of Sao Paulo. At the theoretic 

referential was presented literature about physiotherapy as a science and as a 

profession, aspects concerning the construction of the profession; the teaching 

of physiotherapy in Brazil, the professional formation and the challenges that 

the physiotherapist faces today, we emphasize the conceptions about internship 

supervision and discuss the actions and importance of the supervisor in the 

internship in physiotherapy. The methodology, in this study oriented by the 

perspective of qualitative research, comprehended a production of data process 

beginning by the application of a questionnaire to characterize the profile and 

an interview with 10 supervisors of the internship. The data analysis allowed us 

to organize and discuss two aspects: (1) characterization of the supervisor’s 

profiles and (2) formation of the supervisor: characteristics, challenges and 

perspectives. Beginning at the analytical work we outlined data to make a 

proposition of permanent education of the supervisors in an institutional, 

personal and educational level.  

 
 
 
Keywords: Physiotherapy, Training in Service, Education vocational education, 
Teachers, Clinical Stage. 
 



 11 

1. APRESENTAÇÃO 
 

Desde a infância admirava a profissão que meus pais abraçaram e me 

espelhei na maneira com que ambos exerciam com amor e dedicação à 

docência. Duas profissões me fascinavam: o Magistério e a Fisioterapia, então 

resolvi cursar o magistério e após a conclusão deste, ingressar na graduação 

em fisioterapia, para que pudesse agregar os conhecimentos aprendidos nas 

duas áreas. 

No Magistério pude experimentar uma atividade docente que vem se 

modificando em detrimento das mudanças nas concepções de escola e das 

formas de construção do saber.  

Após a conclusão do curso de Magistério, há quatorze anos ingressei na 

Graduação em Fisioterapia e desde o primeiro ano procurei agregar os estudos 

ao exercício pedagógico. 

A opção pela Fisioterapia foi consciente. Alguns anos se passaram e 

ainda, com freqüência, faço a clássica pergunta: como seria minha vida se a 

escolha tivesse recaído sobre outra profissão e por mais repetitiva que esta 

questão venha à mente, a resposta é sempre a mesma. Não me imagino em 

outra atividade e tenho, a cada dia, a certeza que não teria emoções e 

sentimentos tão prazerosos quanto os que tenho na profissão que abracei. 

Na Fisioterapia, considero o fundamento científico, o resultado do 

binômio, pesquisa e experiência, e eis que, dia a dia com meus alunos, e 

diferentes experiências, posso me beneficiar com trocas ricas. 

Ao término do curso ingressei numa pós-graduação Lato Sensu de 

Reabilitação Neurológica e procurei empregar-me numa instituição hospitalar 

considerada escola, na qual pudesse ter a projeção de associar a prática da 

fisioterapia à docência. 

Já há algum tempo atuando como fisioterapeuta num Hospital de grande 

porte, fui distinguida com um convite para ministrar as aulas de Fisioterapia 

aplicada à Neurologia num programa de aprimoramento profissional (PAP). O 

PAP é um programa que se destina a complementar a formação de recém-

graduados da área de saúde, mediante treinamento em instituições - 

universitárias ou não - de elevado padrão científico e técnico. É um programa 
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que se desenvolve sob orientação e supervisão diretas de profissionais 

especializados nas diversas áreas de atendimento à saúde.  

Senti, então, a grande responsabilidade em representar uma Instituição 

marcada por sua história no processo de ensino-aprendizagem. No início 

experimentei inúmeras dificuldades, no planejamento das aulas e dos 

processos de avaliação, bem como a autocrítica sobre a qualidade das minhas 

aulas. Aumentava minha disposição em buscar aperfeiçoamento, mas, também 

minha ansiedade.  

Estimulada a investir em meu desenvolvimento profissional, iniciei outro 

curso de Pós-Graduação, na área de Unidade de Terapia Intensiva, visto atuar 

intensamente neste setor e necessitar aprimoramento na qualidade dos 

atendimentos e aulas práticas e teóricas que lecionava.  

 Em 2005, assumi a tutoria de fisioterapia numa Residência 

Multiprofissional em Programa de Saúde da Família, com parceria do Ministério 

da Saúde e uma Instituição de Ensino Superior, uma experiência pioneira e 

desafiadora. Por meio desta, tive a oportunidade de ingressar enquanto aluna 

numa Pós-Graduação em Educação e Formação em Saúde, em que busquei 

estratégias, oportunidades, vivências e aprendizado do processo educativo, 

além do refinamento dos conhecimentos e habilidades trocadas com 

profissionais experientes no exercício da docência. Este curso viabilizou o 

desenvolvimento de competências por meio de saberes, de habilidades, e de 

atitudes, a construção das relações de trabalho dos profissionais da saúde que 

educam e formam seus pares. 

Por meio das atividades realizadas na tutoria da Residência 

Multiprofissional em PSF, na área de Fisioterapia, passei a conhecer melhor o 

Programa, criado como estratégia de operacionalizar as redes de atenção 

básica e reorganizar o modelo assistencial, estruturado a partir do 

fortalecimento da atenção à saúde, dando ênfase na integralidade da 

assistência.  

Ainda em 2005, tive a chance de participar de um curso de 

Especialização em Ativação no Processo de Mudança na Formação Superior 

de Profissionais da Saúde. A partir desse curso, passei a ter uma visão mais 
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crítica sobre o processo educativo, e me senti mais desafiada a retomar as 

idéias de competência, ética, estética, qualidade, didática entre outras, e refletir 

positivamente na minha prática educacional.  

Passei a fazer parte do grupo de docentes num outro curso de 

Aprimoramento Profissional – Fisioterapia Hospitalar, no Hospital Santa 

Marcelina, em 2006. O curso teve início e passamos a vivenciar a necessidade 

de pólos de educação para integração de todas as áreas envolvidas. 

 Nesse percurso, surgiram inquietações a respeito das contradições 

entre a necessidade do fisioterapeuta assumir sua função educativa e a 

realidade prática, em que por vezes essa função é destituída do sentido de 

educação ou nem mesmo tem sido desempenhada em seu cotidiano de 

trabalho. Acredito que nos preocupamos com padrões de qualidade, técnicas e 

a busca de aprimoramento e não refletimos de forma sistematizada sobre a 

teoria e intervenção em nossa prática pedagógica. 

A inquietação sobre minha postura profissional comprometida com o 

ensino surgiu a partir do momento em que fui convidada a supervisionar o 

módulo de Fisioterapia aplicada à Neurologia num curso de aprimoramento 

profissional. Minha formação foi baseada em conhecimentos técnicos e 

raramente eu questionava os atributos didáticos. 

Analisei-me numa condição de fisioterapeuta a partir de minhas 

competências técnicas em fisioterapia e passei a reconhecer que havia 

necessidade de uma capacitação docente para um ensino de qualidade que 

acompanhasse as mudanças exigidas pela prática em fisioterapia. Senti que 

tinha pouco envolvimento com o projeto do curso e com as atividades 

curriculares de pesquisa e extensão. 

Atualmente, busco subsídios para compreender o processo de 

supervisão de estágio e sua aplicação no campo da fisioterapia. Essa reflexão 

leva-me a questionar os conhecimentos e habilidades necessárias ao 

supervisor de estágio para formar profissionais fisioterapeutas. 

Ao tomar minha prática profissional, em especial a supervisão de 

estágio, como estudo, observei que parte da problemática do ato educativo 

está relacionada à ausência de formação pedagógica dos supervisores, 
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inquietando-me as possibilidades viáveis da ação desse supervisor no curso de 

Aprimoramento Profissional.  

Permanentemente, analisava minha atividade profissional e acreditava 

que algumas práticas eram satisfatórias e outras que mereciam reforços, assim 

constatei a necessidade de pesquisar uma avaliação racional e fundamentada 

sobre supervisão de estágio.  
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2. INTRODUÇÃO 
 
 
2.1. Delimitação do Objeto de Pesquisa 

Ao iniciar uma abordagem teórica, considerei essencial resgatar a 

função educativa do fisioterapeuta como descrito por Rebelatto & Botomé 

(2004) que compreende na orientação do paciente e sua família, na formação e 

na educação permanente da equipe de saúde e ainda, na conscientização dos 

indivíduos na manutenção da saúde.  

As produções bibliográficas versando sobre o enfoque do fisioterapeuta, 

seu papel educativo e as ações emanadas do seu trabalho são em número 

reduzido. Ao buscarmos em bases de dados nacionais e internacionais, num 

período de vinte anos, encontramos alguns artigos sobre a formação do 

fisioterapeuta e artigos relacionados à Fisioterapia no Brasil e no Mundo, 

porém, com relação à supervisão de estágio em Fisioterapia e competências 

profissionais do supervisor de estágio em fisioterapia, não encontramos 

registros nos bancos de dados. 

Na formação do fisioterapeuta, a educação impõe limites, existindo uma 

dicotomia entre a prática profissional, o “saber fazer” e a teoria, em que o 

saber, o ensinar, é uma realidade destinada em especial ao professor. A falta 

de correlações entre dada dicotomia gera, para a relação de formação, uma 

certa tensão. 

De modo geral, há uma grande carência de formação pedagógica nos 

cursos de graduação em fisioterapia, contudo, muitas vezes, em sua vida 

profissional, o fisioterapeuta é convidado para lecionar em algum curso, 

ministrar palestras, participar de congressos e até supervisionar estágio, 

revelando-se nesse momento a necessidade de um suporte pedagógico. 

Vivemos o dinamismo das transformações em nossa profissão exigindo 

que sejamos capazes de desenvolver a teoria analítica, nos permitindo 

acompanhar e transformar o desenvolvimento do conhecimento e as demandas 

da reconversão profissional.  

Mediante a análise da literatura, historicamente, os supervisores de 

estágio têm pouca ou nenhuma capacitação pedagógica em que sua prática 

está baseada em modelos educacionais experienciados durante sua formação. 
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A compreensão das complexidades do processo de ensino não é incorporada 

em seu treinamento educacional que limita- se a aprender pela experiência. 

Acredito que na formação universitária em fisioterapia, os futuros 

profissionais deveriam ser estimulados a perceber suas potencialidades 

pedagógicas em que as aulas pudessem funcionar como oficinas de 

estratégias de ensino, analisando a prática profissional de ensinar à luz dos 

princípios do processo de aprendizagem, constituindo uma metodologia 

participativa e incentivadora. 

Várias técnicas pedagógicas poderiam ser repensadas para a graduação 

em fisioterapia, envolvendo a valorização do processo de aprendizagem, a 

relação de parceria e co-responsabilidade entre professores e alunos e as 

novas exigências do profissional para a educação permanente em uma 

sociedade de conhecimentos em mutação constante. 

A limitação do tempo para trabalhar tais assuntos é o fator determinante 

para o não desenvolvimento dessa estratégia, uma vez que o modelo 

educacional está centrado na exposição de conteúdos técnicos específicos de 

cada disciplina. 

Os docentes de fisioterapia poderiam propor atividades de sensibilização 

para uma ação educativa diferenciada, participação e envolvimento dos alunos 

no planejamento, execução e avaliação dos programas desenvolvidos no 

curso. 

Com isso, mudar-se-ia significativamente a direção no processo de 

ensino-aprendizagem, que era antes totalmente centrado no professor, para 

uma discussão e um acompanhamento constante entre os docentes e alunos, 

e formulações teóricas e conceituais das disciplinas, nas quais a prática clínica 

seria desenvolvida respeitando-se as necessidades próprias de cada discente. 

A reflexão do ”fazer prático” deveria exigir um maior e específico 

aprofundamento do conhecimento a ser buscado, o que possibilitaria ao aluno 

experimentar a participação ativa e decisória. 

O preparo para a função docente em saúde não determina somente a 

instrumentalização técnica, mas também é fundamental a reflexão crítica dessa 

prática (BATISTA, N.A.; SONZOGNO, M.C.; SEIFFERT, O.M.L.B.; BATISTA, 

S.H.; MORENO, L.R.; MAIA, J.R.; IOCHIDA, L.C.; In: BATISTA & BATISTA, 

2004). 
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O supervisor de estágio tem a possibilidade de trabalhar em pequenos 

grupos, o que favorece uma aproximação significativa com a formação crítico-

dialógica, em que é possível com a intenção de construir redes de saberes e 

experiências, ouvir, argumentar, explorar, alimentando um processo de 

permanente ação-reflexão-ação (BATISTA, N.A.; SONZOGNO, M.C.; 

SEIFFERT, O.M.L.B.; BATISTA, S.H.; MORENO, L.R.; MAIA, J.R.; IOCHIDA, 

L.C.; In: BATISTA & BATISTA, 2004). 

Porém, na supervisão de estágio, a perda de autonomia em relação ao 

conteúdo, a exposição a um grupo pequeno de estudantes que exercem seu 

papel crítico no processo, pode gerar ao supervisor despreparado, temor e 

aversão a essa atividade. 

No contexto da orientação do estágio supervisionado, Demo (2003), 

descreve que esta orientação consiste em “motivar, solicitar, empurrar, mas 

não decidir, atrelar, impor; a autoridade do professor não pode ser autoritária, 

porque seria deseducativa, não pode ”tirar dúvida”, mas fazê-las tanto mais, 

não se pode oferecer receitas prontas porque coíbem o saber pensar. Orientar 

tem por finalidade convencer o aluno de que o professor não pode pensar, 

elaborar, pesquisar, argumentar pelo aluno- este é quem deve colocar o pé na 

estrada e reconstruir seu próprio conhecimento. 

Os supervisores de estágio, freqüentemente, trabalham com situações-

problema que exigem um conhecimento elaborado que extrapole o senso 

comum, o que implica saber discutir soluções para problemas, apoiados em 

referenciais teóricos e contextualizando tal objeto de estudo em suas 

dimensões reais. 

Os interesses e motivações dos estudantes mudaram em detrimento da 

globalização e mercado de trabalho e nos deparamos com um cenário que 

exige um implemento no ensino e na capacitação dos profissionais que 

mediam o aprendizado.   

A formação acadêmica do supervisor de estágio em fisioterapia exige 

que o profissional deva ser um fisioterapeuta, reconhecidamente capacitado, 

para exercer as funções técnicas, científicas, éticas e morais aos alunos, com 

especialização na área específica do estágio a que o mesmo se propõe. 
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No curso de Aprimoramento Profissional em questão, considerando que 

os aprimorandos1 aprendem com treinamento em serviço, o supervisor 

responde por esse treinamento e zela pela integridade e bem estar dos 

pacientes. 

O perfil dos aprimorandos é constituído de fisioterapeutas recém-

graduados, registrados no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional (CREFITO), habilitados ao exercício legal da profissão. 

Segundo dados da COREME (2001) apud FRANCISCO, J.A.F.C.; 

VALARINI, R. (2001), distinguem-se duas formas diferentes de desenvolver 

esta prática: o preceptor/supervisor, que empreende uma pesquisa sobre um 

problema prático, avaliando e alterando algum aspecto de sua prática docente, 

em que o desenvolvimento dessa compreensão precede a decisão de 

mudanças nas estratégias docentes; ou o preceptor/supervisor, que modifica 

algum aspecto de sua prática docente como resposta a algum problema prático 

depois de comprovar sua eficácia para resolvê-lo por meio da avaliação em 

que a ação inicia a reflexão. 

Para um mundo em constante transformação (científica, tecnológica, 

social e ética) ensinar deve ser uma atividade tão dinâmica quanto essas 

mudanças, considerando o processo enriquecedor tanto para quem ensina, 

como para quem aprende. O profissional deve adotar uma postura crítica, 

reflexiva e solidária para assim viabilizar uma aprendizagem significativa 

(ZEFERINO & BARROS In: BATISTA & BATISTA, 2004). 

O objeto do estudo delimitado abrange, desta forma, os supervisores de 

estágio em Fisioterapia de um curso de Aprimoramento Profissional, 

desenvolvido num Hospital- Escola da Zona Leste do município de São Paulo. 

 

2.2. As Questões Orientadoras 

           A partir da prática profissional e do diálogo com a literatura, elegeu-se 

como questões orientadoras da pesquisa: 

          1. Os supervisores de estágio se vêem como profissionais formadores, e 

para tanto reconhecem a importância da formação pedagógica? 

                                                
1Aprimorandos: Profissional que busca após sua formação acadêmica, aprimorar 

conhecimentos teórico/práticos em determinada área.  
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2. Como os supervisores de estágio de um Programa de Aprimoramento 

percebem e descrevem seus processos de formação pedagógica para o 

exercício da função de supervisor? 

3. Que características marcam o profissional fisioterapeuta que atua 

como supervisor no nível do aprimoramento? 

4. Que caminhos supervisores reconhecem que assumem para 

construção de sua formação pedagógica para o desenvolvimento de suas 

atividades no âmbito de um Aprimoramento?   

A fim de facilitarmos a leitura, organizamos o presente estudo em oito 

capítulos. No primeiro, a apresentação, aborda a trajetória da pesquisadora. 

Na introdução, o objeto de estudo é delimitado, bem como apresentadas 

as questões orientadoras da pesquisa e descrito o processo de relato da 

pesquisa. Os autores que referenciaram este capítulo foram: Rebelatto & 

Botomé (2004), Batista, N.A.; Sonzogno, M.C.; Seiffert, O.M.L.B.; Batista, S.H.; 

Moreno, L.R.; Maia, J.R.; Iochida, L.C. In: Batista & Batista (2004), Demo 

(2003), Francisco, J.A.F.C.; Valarini, R. (2001) e Zeferino & Barros In: Batista & 

Batista (2004).  

No terceiro capítulo – OBJETIVOS – são apresentados os objetivos 

geral e específicos que nortearam todo o processo deste estudo. 

No quarto capítulo – REFERENCIAL TEÓRICO - apresentamos a 

interlocução com a literatura sobre a Fisioterapia enquanto ciência e profissão, 

abordagem de aspectos relativos à construção da profissão; o ensino da 

Fisioterapia no Brasil, a formação profissional e os desafios do fisioterapeuta 

na contemporaneidade e em seguida, destacamos as concepções sobre a 

supervisão de estágio e discutimos as ações e importância do supervisor de 

estágio de fisioterapia. Os autores que fundamentaram este capítulo foram: 

Barros (2003), Sanchez (1984), Rebelatto e Botomé (2004), Figueirôa (1996), 

Shestack (1980), Leitão e Leitão (1995), Boccolini (2000), Conselho Federal de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional (1978), Demo (2003), Francisco e Valarini 

(2001), Novaes Jr (2005), Saviani (1991), Schraiber (1989), Hegenberg (1998), 

Leitão (1979), Marques (1994), Fonseca (2002), Gonçalves (1978), INEP 

(2000), Ministério da Educação (2007), Koogan Houaiss (1998), Aurélio (1975), 

Schwartz, Baptista, Casteleins (2001), Logarito (1999), Oliveira e Formosinho 

(2002), Masetto (2003/ 1998) (1998), Buriolla (1999), Facó (1973), Cunha 
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(2003), Lima (2001), Bousso (2000), Jesus (2000), Valsechi (2002), Ohl (1995), 

Ângelo (1994), Chaves (1981), Backes (1999), Schön (1987), Gil (1997), 

Garrido (2000).  

No capítulo seguinte – Metodologia – aborda-se o contexto da pesquisa: 

o curso de Aprimoramento Profissional em Fisioterapia, sua proposta e 

objetivos. Ainda neste capítulo, é descrita a metodologia utilizada, abrangendo 

sujeitos, processos de coleta e análise de dados. Os referenciais teóricos que 

fundamentaram este capítulo foram: Backes (1999), Tetila (1984), Andrade 

(1989), Valsechi (2002), Bousso (2000), Henry (1997), Quinn (1988), Gil 

(2002), Chizzotti (1991), Minayo (2000), Ministério Da Saúde, Brasil (1996), Gil 

(2006), Ludke & André (1986), Marconi & Lakatos (2006), Maturana (1993), 

Szymanski, Almeida e Prandini (2004), Minayo (2002), Franco (2005), Martins e 

Bicudo (1989). 

No sexto capítulo  – RESULTADOS E DISCUSSÃO – são apresentados 

os dados relativos à caracterização dos entrevistados segundo a idade, sexo, 

formação, tempo de formação, titulação (QUADRO I), tempo de inserção como 

fisioterapeuta, tempo de inserção como supervisor de estágio, atividade 

profissional principal e outras atividades (QUADRO II). 

No segundo tópico, discutem-se os dados obtidos na entrevista, 

agrupando as respostas em dois eixos: (1) caracterização do perfil dos 

supervisores e (2) formação do supervisor do estágio: características, desafios 

e perspectivas . Os autores que referenciaram este capítulo, além de todo o 

embasamento já construído no referencial teórico, foram: Masetto (2003), Gil 

(1997), Grigoli (1990), Hossne (1994), Britto e Siqueira (1993), Pimenta (2002), 

Vasconcelos (1996), Freire (2003), Anastasiou e Alves (2003), Vasconcelos 

(2000), Behrens (2000), Tardif, Lessard e Lahaye (1991). 

No sétimo capítulo é delineada a proposta de um Programa de 

Educação Permanente voltada aos fisioterapeutas- supervisores de estágio do 

curso de aprimoramento profissional, elaborada a partir da discussão dos 

dados empreendida.  

O texto é finalizado com o oitavo capítulo, no qual as considerações 

finais são apresentadas, incluindo-se possíveis desdobramentos para a 

supervisão de estágio no âmbito do aprimoramento. 
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3. OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

Discutir, na ótica de supervisores de estágio, o processo de formação 

docente para o exercício da atividade de supervisão estágio em um curso de 

Aprimoramento Profissional em Fisioterapia num Hospital Escola da Zona 

Leste do município de São Paulo. 

Objetivos Específicos: 

• Caracterizar o perfil dos supervisores de estágio do curso de 

Aprimoramento Profissional em Fisioterapia, no que se refere à sua 

formação, titulação, tempo de inserção como fisioterapeuta, tempo de 

inserção como supervisor de estágio, atividade profissional principal, 

outras atividades; 

• Caracterizar a formação do supervisor de estágio em fisioterapia do 

curso de Aprimoramento Profissional em Fisioterapia, referentes aos 

aspectos pedagógicos da ação docente; 

• Mapear como o supervisor de estágio em fisioterapia atualiza seus 

conhecimentos e aprimora seu papel de educador. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
4.1. Fisioterapia como Ciência e Profissão 

O fisioterapeuta pode ser definido como um profissional de nível superior 

da área da saúde, autônomo que atua em todos os níveis de assistência à 

saúde, incluindo a prevenção, promoção, desenvolvimento, tratamento e 

recuperação de doenças e disfunções (BARROS, 2003). 

Os recursos da natureza (sol, calor, água, eletricidade) e o movimento 

humano foram utilizados como forma terapêutica desde a Antiguidade. Há 

registros de obras abordando a cura pelo movimento, atualmente denominada 

de cinesioterapia, desde o ano de 2.698 a.C. na China (SANCHEZ, 1984). 

O filósofo Aristóteles (384 a.C.) já descrevia a ação dos músculos e, na 

Grécia Antiga a cura pelo movimento constituía parte dos tratamentos. Galeno 

(130- 199 d.C.) descrevia uma ginástica de tronco e pulmões utilizada para 

corrigir deformidades no tórax (SANCHEZ, 1984). Utilizavam a eletroterapia, 

sob forma de choques por meio de um peixe elétrico, para o tratamento de 

certas doenças. Porém, nessa época, os tratamentos eram utilizados no 

processo de cura de disfunções já instaladas, sem o interesse de evitar a 

ocorrência de morbidades (REBELATTO e BOTOMÉ, 2004). 

Na Idade Média, (séculos IV a XV) ocorreu uma interrupção no avanço 

dos estudos e da atuação na área da saúde em virtude das “doenças 

incômodas” serem consideradas como algo a ser “exorcizado”, predominando 

uma concepção de “organização providencial”, uma ordem social estabelecida 

no plano divino. As camadas mais privilegiadas (nobreza e clero) se 

interessavam pelo exercício, somente com a finalidade de aumento da potência 

física. Os conceitos religiosos da época valorizavam somente o culto da alma, 

do espírito (REBELATTO e BOTOMÉ, 2004). 

No Renascimento, (séculos XV a XVI), com os avanços nas 

manifestações artísticas, políticas e com o humanismo, houve uma valorização 

da saúde e uma preocupação com o tratamento de doenças e manutenção da 

saúde e da beleza física, retomando-se os estudos relativos aos cuidados com 

o corpo e a revitalização do culto ao físico (REBELATTO e BOTOMÉ, 2004). 
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No século XVI, o artista e pesquisador italiano Leonardo da Vinci 

realizou diversos estudos, envolvendo a mecânica corporal e a marcha 

humana, além de outros cientistas como Afonso Borelli, Giorgio Baglivi e 

Galileo Galilei que também contribuíram para o desenvolvimento da 

cinesiologia. (REBELATTO e BOTOMÉ, 2004). 

É possível apontar a Industrialização, período compreendido entre os 

séculos XVIII e XIX, como uma época de transformações sociais determinada 

pela produção em grande escala mecanizada. A população operária era 

submetida a estafantes jornadas de trabalho, provocando o aparecimento de 

novas doenças. Nessa mesma época surgem novos equipamentos e novas 

formas de observação e identificação de doenças.  

Nesse contexto, o objetivo era tratar o indivíduo quando sua condição de 

doença prejudicasse a produção de riquezas ou incomodasse a classe 

dominante. Os estudos voltavam-se para a descoberta de novos tratamentos 

de doenças e seqüelas, surgindo a idéia do atendimento hospitalar, 

predominando uma assistência curativa, recuperativa e reabilitadora 

(REBELATTO e BOTOMÉ, 2004). 

Ainda no século XIX, surgem as especialidades e no século XX o 

exercício físico voltado ao tratamento de patologias constitui uma nova área de 

estudo e ramo de trabalho. Além disso, as guerras e suas conseqüências 

(mutilações e lesões) produziram um grande contingente de pessoas que 

necessitavam de tratamento para sua recuperação retomada de uma vida 

social integrada e produtiva (REBELATTO e BOTOMÉ, 2004). 

Diversas mudanças na área da saúde surgiram ainda no século XX. 

Com o aumento do número e variedade de casos de epidemias como a 

poliomielite, surgem equipes de profissionais da saúde, com obrigações e 

atribuições específicas. Nesta época, vale a pena salientar, a importância do 

surgimento dos primeiros cursos de fisioterapia no mundo, além do 

desenvolvimento de inúmeros trabalhos conjuntos entre fisioterapeutas e 

médicos além da criação de novos métodos de tratamento como, por exemplo, 

o método Klapp. Surge ainda nesse século, na Inglaterra, um método de 

massagem profunda e manipulações articulares (SANCHEZ, 1984). 

De acordo com Figueirôa (1996), a Primeira Guerra Mundial 

propulsionou o surgimento de alguns centros de reabilitação para atender o 
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grande número de feridos e mutilados que representaram uma diminuição 

considerável na força de trabalho ativa, criando a necessidade de reincorporar 

esses acidentados à força produtiva.  

Em 1951, em Londres e com adesão de 13 países, é fundada a World 

Confederation for Pshysical Therapy (WCPT), e em 2001 a WCPT contava com 

a participação de mais de 82 países, incluindo o Brasil, agregando mais de 

225.000 fisioterapeutas em todo o mundo (BARROS, 2003). 

Fazendo uma análise crítica de todo histórico apresentado, verificamos 

que os tipos de preocupações, que geraram estudos na área da saúde, foram 

diferentes a cada época como decorrência das próprias circunstâncias, 

predominantes em cada período da história, mas todas as experiências e 

reflexões contribuíram para o desenvolvimento da profissão- fisioterapia atual. 

 

4.1.1. Fisioterapia no Brasil 

A fisioterapia representa uma recente história no campo da saúde 

quando comparada com outras categorias profissionais. A prática da 

fisioterapia surge num contexto de atenção à saúde hospitalocêntrico em que a 

figura hegemônica é a do médico. 

Na Antiguidade, entre 4000 a.C. e 395 d.C., existia uma forte 

preocupação com as pessoas que apresentavam “diferenças incômodas” 

designadas “doenças” e o tratamento dessas incluía recursos da natureza e o 

próprio movimento humano (REBELATTO e BOTOMÉ, 2004). 

Para Shestack (1980, p. 3) a fisioterapia é “ao mesmo tempo o campo 

mais recente e mais antigo da prática médica, sendo o mais recente, porque 

apenas nestes últimos 20 anos foi reconhecido como uma parte integrante da 

medicina oficial e o mais antigo, porque os agentes físicos vêm sendo 

utilizados há milhares de anos no tratamento das doenças”. 

Os dados disponíveis sobre o histórico da fisioterapia no Brasil são 

escassos e a maioria das informações encontram-se em livros especializados 

da área clínica.  

Os objetos de trabalho da fisioterapia no Brasil e sua posterior 

regulamentação podem ser conhecidos ao longo da história do 

desenvolvimento da concepção de trabalho com a “saúde” dos indivíduos. 
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Segundo Sanchez (1984), o uso de recursos físicos como meio curativo e 

reparativo na assistência à saúde teve início no Brasil no final do século XIX. 

Segundo Leitão e Leitão (1995), o primeiro nosocômio nacional que se 

preocupou com o tratamento ocupacional de seus pacientes foi o Hospital 

Pedro II, fundado no Rio de Janeiro, em 1852. O início da prática da fisioterapia 

em nosso país é apontado em 1884 com a criação do serviço de fisioterapia no 

Hospital de Misericórdia do Rio de Janeiro, sendo um dos responsáveis, o 

médico Artur Silva e em 1919 com a fundação do Departamento de Eletricidade 

Médica, pelo professor Raphael Penteado de Barros da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (SANCHEZ, 1984).  

Dentro do contexto da fisioterapia, entre o final do século XIX para o 

século XX, podemos apontar como fato importante, a disputa pelo 

conhecimento e domínio da fisioterapia, pois os médicos depositaram interesse 

e passaram a registrar dados sobre o assunto. Durante o IV Congresso Médico 

Latino Americano, em 1909, o médico Edmundo Xavier apresentou um trabalho 

que reforçava a importância da fisioterapia com relação ao tratamento por meio 

da eletricidade intitulado “Progressos Recentes da Physiotherapia” (SANCHEZ, 

1984). 

No ano de 1929, foi criado o serviço de fisioterapia do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pelo médico 

Dr. Waldo Rolim de Morais e em 1951 este mesmo médico planejou o primeiro 

curso de fisioterapia no Brasil, patrocinado pelo Centro de Estudos Raphael 

Barros que objetivava formar técnicos em fisioterapia (profissionais que 

atuavam como executores, reprodutores e aplicadores de técnicas) (BARROS, 

2003). 

Rebelatto e Botomé em 2004 (p. 43), ao se referirem ao modelo seguido 

pela fisioterapia no início do século XX, descrevem que as práticas eram 

fragmentadas “usando como referencial o prejuízo à saúde da população a ser 

atendida ou o tipo de morbidade que a acometeu”. 

A ocorrência de guerras é um dos fatores propulsores do 

desenvolvimento de técnicas fisioterapêuticas, que objetivava a reintegração 

dos indivíduos vítimas de seqüelas físicas na vida social e produtiva, obrigando 

a humanidade a desenvolver técnicas cirúrgicas mais avançadas e cuidadosas, 

permitindo o desenvolvimento e aplicação de próteses (BOCCOLINI, 2000). 
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Mesmo o Brasil não estando envolvido diretamente com a Primeira 

Guerra Mundial, surge em nível internacional, no campo da saúde, as 

especializações cujo objetivo central abarcava a remoção do dano e garantia 

da continuidade do processo produtivo (REBELATTO e BOTOMÉ, 2004). 

O processo de institucionalização da fisioterapia teve início a partir do 

final da Segunda Guerra Mundial. Até este momento histórico, na década de 

1950, o único ato oficial relacionado à fisioterapia era a regulamentação da 

profissão de massagista, por meio de uma portaria do Ministério da Saúde 

(LEITÃO e LEITÃO, 1995).  

Na primeira metade do século XX, as condições de saúde da população 

contribuíram para que a percepção da fisioterapia tivesse um cunho 

direcionado ao tratamento curativo, em virtude da ocorrência de inúmeras 

doenças, que atingiram a população nessa época, bem como os acidentes de 

trabalho. Um exemplo é a poliomielite, doença que gerou seqüelas motoras 

demandando atendimento especializado para reabilitar as pessoas para o 

trabalho (LEITÃO e LEITÃO, 1995).  

Segundo Leitão e Leitão (1995), em agosto de 1954 fundava-se a 

Sociedade Brasileira de Fisioterapia no Rio de Janeiro que em 1959, passou a 

chamar-se Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação e neste 

mesmo ano funda-se a Associação Brasileira de Fisioterapia (ABF), o primeiro 

órgão de classe reconhecido oficialmente pela Associação Médica Brasileira 

(AMB). 

Em 1955, no Rio de Janeiro, foi criado um centro e posteriormente uma 

escola pela Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR), em que 

a fisioterapia seguia um modelo de atuação e intervenção entendida como 

reabilitadora (REBELATTO e BOTOMÉ, 2004). 

Um outro documento oficial que define em que consiste a atividade do 

fisioterapeuta é o Decreto-lei n.938, de 13 de outubro de 1969, que se tornou 

público, seis anos depois, no Parecer n. 388/63, iniciando o processo de 

definição da profissão (REBELATTO e BOTOMÉ, 2004). 

Ainda percorrendo a trajetória da regulamentação da profissão no Brasil, 

em 1075, pela Lei n. 6316, é criado o Conselho Federal de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional (COFFITO) e os Conselhos Regionais (CREFITO), 

momento que marca a obrigatoriedade da apresentação da Carteira 
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Profissional de Fisioterapeuta para o exercício legal das funções consideradas 

atribuições deste profissional (REBELATTO e BOTOMÉ, 2004). 

Com a criação do Conselho, esse passou a ter como principal 

responsabilidade, baixar atos com a finalidade de normatizar o exercício 

profissional da fisioterapia. Alguns documentos legais foram publicados para 

caracterizar a autonomia e especificidade da profissão, como as Resoluções 

COFFITO- 08, COFFITO- 10 e COFFITO- 80. 

A resolução COFFITO- 08 aprovou as normas para habilitação do 

profissional, definiu de forma mais detalhada o objeto de trabalho do 

fisioterapeuta, embora ainda mantenha definições cíclicas, destacou a atuação 

do fisioterapeuta nos três níveis de atuação (primário, secundário e terciário), e 

especificou as funções privativas, nos termos abaixo: 

“Art. 2º. Constituem atos privativos comuns a fisioterapeuta e terapeuta 

ocupacional, nas áreas de atuação: 

I- O planejamento, a programação, a ordenação, a coordenação, a 

execução e a supervisão de métodos e técnicas fisioterápicas e e/ou 

terapêuticos ocupacionais que visem a saúde nos níveis de prevenção 

primária, secundária e terciária [...] 

Art. 3º. Constituem atos privativos do fisioterapeuta prescrever, ministrar 

e supervisionar terapia física, que objetive preservar, manter, desenvolver ou 

restaurar a integridade de órgão, sistema ou função do corpo humano, por 

meio de: 

I – ação, isolada ou concomitante, de agente termoterápico ou 

crioterápico, hidroterápico, aeroterápico, fototerápico, eletroterápico ou 

sonidoterápico, [...] 

II – utilização, com o emprego ou não de aparelho, de exercício 

respiratório, cárdio- respiratório, cárdio-vascular, de educação ou reeducação 

neuro-muscular, de regeneração muscular, de relaxamento muscular, de 

locomoção, de regeneração osteo-articular, de correção vício postural, de 

adaptação ao uso de órtese e prótese e de adaptação dos meios e matérias 

disponíveis, pessoais ou ambientais, para o desempenho físico do cliente, [...]”  

(CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL, 

1978). 
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O Código de Ética de Fisioterapia e Terapia Ocupacional é criado em 

1978, pela Resolução número 10 do COFFITO, ampliando assim as atribuições 

do fisioterapeuta ao afirmar no artigo 1º, a prestação de assistência ao homem 

no sentido de promoção, tratamento e recuperação de sua saúde (NOVAES Jr, 

2005). 

Cumprindo a função normativa assegurada pela lei n. 6.316/75, o 

COFFITO baixou a resolução de número 80, que definiu o perfil do 

fisioterapeuta, incluindo a especificação da competência para a elaboração do 

diagnóstico fisioterapêutico, destacados nos artigos a seguir: 

“ Art. 1º. É competência do FISIOTERAPEUTA, elaborar o diagnóstico 

fisioterapêutico compreendido como avaliação físico- funcional, sendo esta, um 

processo pelo qual, através de metodologias e técnicas fisioterapêuticas, são 

analisados e estudados os desvios físicos-funcionais intercorrentes, na sua 

estrutura e no seu funcionamento, com a finalidade de detectar e parametrar as 

alterações apresentadas, considerados os desvios dos graus de normalidade 

para os de anormalidade; prescrever, baseado no constatado na avaliação 

físico-funcional, as técnicas próprias da fisioterapia, qualificando-as e 

quantificando-as; dar ordenação ao processo terapêutico baseando-se nas 

técnicas fisioterapêuticas indicadas; induzir o processo terapêutico no paciente; 

dar altas nos serviços de Fisioterapia, utilizando o critério de reavaliações 

sucessivas que demonstrem não haver alterações que indiquem necessidade 

de continuidade destas práticas terapêuticas [...] 

Art. 3º. O fisioterapeuta é profissional competente para buscar todas as 

informações que julgar necessárias, no acompanhamento evolutivo do 

tratamento do paciente, sob sua responsabilidade, recorrendo a outros 

profissionais da Equipe de Saúde, através da solicitação de laudos técnicos 

especializados, como resultados de exames complementares, a eles 

inerentes.” (CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 

OCUPACIONAL, 1978). 

Em 1980, é criado o Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas 

Ocupacionais (SINFITO), para defender as questões trabalhistas dessas 

classes e a partir daí, uma série de resoluções e legislações oriundas dos 

governos estadual e federal vêm consolidando o campo assistencial dessas 

profissões (NOVAES Jr, 2005). 
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Ao analisarmos a trajetória da Fisioterapia no Brasil, podemos afirmar, 

que esta profissão cresceu consideravelmente no campo de tratamento e 

produção científica, e hoje é concebida legalmente como uma atividade de 

saúde, regulamentada pelo Decreto-lei 938/69, pela Lei n° 6316/75, por 

Resoluções do COFFITO, pelo Decreto-lei 9640/84 e pela Lei n° 8856/94. 

Atualmente, a Fisioterapia é considerada de acordo com o COFFITO 

como uma “ciência da Saúde que estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos 

funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerados por 

alterações genéticas, por traumas ou por doenças adquiridas. Fundamenta 

suas ações em mecanismos terapêuticos próprios (...)”. (COFFITO, 2007). 

Ainda em concordância com o COFFITO, o fisioterapeuta é considerado 

um “profissional de Saúde, com formação acadêmica superior, habilitado à 

construção do diagnóstico dos distúrbios cinéticos- funcionais (Diagnóstico 

Cinesiológico Funcional), à prescrição das condutas fisioterapêuticas, à sua 

ordenação e indução no paciente, bem como, o acompanhamento da evolução 

do quadro clínico funcional e as condições para a alta do serviço” (COFFITO, 

2007) 

 

4.2. Ensino da Fisioterapia 

A formação dos fisioterapeutas seguiu os modelos de educação médica 

pautada numa concepção tecnificada da saúde (REBELATTO & BOTOMÉ, 

2004).  

Para que possamos descrever o ensino da fisioterapia, é importante 

revisitarmos alguns aspectos fundamentais dos modelos educacional e 

assistencial e assim destacar a correlação dialógica existente entre eles bem 

como as estruturas sociais de cada período. 

A educação é um fenômeno inerente aos seres humanos que produzem 

continuamente sua própria existência por meio do trabalho. Saviani (1991) 

afirma que o processo educativo é o ato de produzir. A educação está atrelada 

ao processo de socialização do ser humano. 

As formas como a educação se desenvolveu nas sociedades variaram 

de acordo com o modo de produção vigente em cada época definida 

(SCHRAIBER, 1989). 
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Os caminhos percorridos pela formação em Saúde seguiram um 

movimento semelhante ao adotado pela Educação. A partir do século V a.C., 

um período histórico caracterizado pelo surgimento da filosofia e o progresso 

da ciência iniciou -se e os dados obtidos recebem uma interpretação baseada 

na relação causa e efeito. Este momento marca o início da Medicina Científica 

com Hipócrates (HEGENBERG, 1998). 

Hipócrates, o pai da Medicina, evidenciou a importância do diagnóstico 

para o prognóstico e para a terapêutica, favorecendo a prática observacional 

cuidadosa do paciente. O pensamento hipocrático é disseminado para todo o 

mundo (HEGENBERG, 1998). 

Com relação à fisioterapia no Brasil, esta ciência possui uma história 

recente no campo da Saúde, surgindo num contexto de atenção 

hospitalocêntrico. 

A trajetória de ensino na fisioterapia está em processo de estruturação 

em função da recente história da profissão no país. Em 1919, no Brasil, foi 

fundado o Departamento de Eletricidade Médica pelo professor Raphael de 

Barros na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e iniciou-se o 

ensino formal e a pesquisa em fisioterapia. Neste departamento, os recursos 

físicos e sua relação no tratamento de acometimentos de saúde eram o foco de 

atenção, tendo formato de uma disciplina no curso de medicina desta 

universidade (LEITÃO, 1979). 

Por volta de 1950, foi fundado o Serviço de fisioterapia no Hospital Geral 

da Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Neste serviço, os acadêmicos de 

medicina assistiam às aulas práticas e demonstrativas da disciplina de 

fisioterapia, ficando evidente o início da criação de uma cultura diferenciada 

dentro do contexto médico, que contrapõe à medicina tradicional hegemônica 

(NOVAES Jr, 2005). 

Como descrito anteriormente, no ano de 1951 foi criado o curso técnico 

em fisioterapia que durou até 1956. Em 1952, a cátedra de fisioterapia é 

retomada pela Faculdade de Ciências Médicas do Rio de Janeiro, e em 1954 é 

criada a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, sendo o primeiro 

centro de reabilitação desta cidade (LEITÃO e LEITÃO 1995). 

Inicialmente, o ensino em fisioterapia se resumia em ensinar os alunos a 

ligar e desligar aparelhos, reproduzir mecanicamente técnicas de massagem e 
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exercícios, não possuindo conhecimentos necessários para o diagnóstico, nem 

autonomia para traçar condutas. A incorporação dos profissionais egressos 

dessas escolas, ocorreu dentro do contexto de capitalização da saúde, e a 

autonomia profissional ficava restrita ao seguimento da prescrição médica. Os 

docentes responsáveis pela formação desses profissionais eram médicos, 

ficando clara tal dependência (NOVAES Jr, 2005). 

Em 1958, surge um grande avanço com a Lei n. 5029/58 quando o 

primeiro curso de fisioterapia foi criado no Brasil com padrão internacional 

mínimo e duração de dois anos, no Instituto de Reabilitação (IR), anexo à 

Cadeira de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. Esse curso buscava atender aos programas de 

reabilitação que a Organização Panamericana de Saúde (OPAS) demonstrava 

interesse em desenvolver na América Latina (MARQUES, 1994). 

A ampliação dos cursos de fisioterapia torna-se eminente, e considera-

se que a origem formal da profissão fisioterapeuta, ocorreu a partir da criação 

do primeiro curso de nível superior da Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro 

em 1965, pelo Decreto Federal n. 57353 (NOVAES Jr, 2005). 

A profissão de fisioterapia, mesmo com os avanços descritos, só foi 

oficialmente definida pelo parecer n. 388/63 de 10 de dezembro de 1963, que 

determinava a ocupação de fisioterapia bem como seus limites de trabalho. 

Segundo Rebelatto e Botomé (2004), o fisioterapeuta foi definido como um 

auxiliar médico, executador de tarefas terapêuticas realizadas sob a supervisão 

médica, um técnico em fisioterapia, embora necessitasse ter uma formação de 

nível superior, como podemos verificar na seguinte afirmação: “não compete ao 

fisioterapeuta o diagnóstico da doença ou deficiência a ser corrigido, mas 

somente executar técnicas recomendadas pelos médicos, sem autonomia e 

responsabilidade”, reduzindo os conteúdos estudados a uma mera execução 

de técnicas. 

Em 7 de abril de 1967, com a Portaria GR n. 347, a Universidade de São 

Paulo regulamentou os cursos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do 

Instituto de Reabilitação da Faculdade de Medicina. Esse curso contou com  a 

participação da fisioterapeuta sueca Karen Lunborg, enviada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), durante o período de 1956 a 1960 (MARQUES, 

1994). 
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A Portaria n. 1025 de 16 de janeiro de 1970, afirma que os certificados 

de conclusão de cursos técnicos em fisioterapia e terapia ocupacional 

expedidos pelo Instituto de Reabilitação da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, nos anos de 1958 a 1966, são considerados para 

efeito de direito, equivalentes aos diplomas expedidos nos termos deste 

regulamento (MARQUES, 1994). 

Como já descrito anteriormente, a fisioterapia seguiu a educação formal 

dos médicos e desse modo, o referencial teórico estava disponível em livros 

médicos em que o saber transmitido era somente técnico, além da maior parte 

das referências teóricas e práticas utilizadas na época versar sobre realidades 

distantes, descontextualizadas. Nesta época, os profissionais não realizavam 

pesquisas de validação sobre o que testavam na prática, até mesmo por falta 

de recursos. 

A fisioterapia no Brasil, em comparação a outras profissões, é bastante 

nova. O primeiro currículo fixado pelo Conselho Federal de Educação 

destinado à formação de profissionais nesta área foi bastante modesto, uma 

vez que não existia um parâmetro para a preparação deste pessoal. Este 

currículo foi aprovado em 1963, e referia-se somente a matérias como: História 

e Fundamentos da Fisioterapia, Ética, Administração, Fisioterapia Geral e 

Aplicada. Estipulava um tempo de três anos para integralização curricular. 

Estas diretrizes eram extremamente vagas, porque não recomendavam os 

conteúdos, nem em que condições os cursos deveriam se instalar (FONSECA, 

2002).  

Em 1978, o Parecer n.803 é emitido pelo Conselho Federal de 

Educação, demonstrando o interesse em formar profissionais de nível técnico 

no setor especializado da Medicina de Reabilitação. Segundo Gonçalves 

(1978), há uma carência de mão-de –obra auxiliar dos médicos. 

De acordo com a Resolução n. 4 de 28 de fevereiro de 1983, os cursos 

de fisioterapia passam a ter duração de no mínimo quatro anos, com carga 

horária elevada para 3.240 horas. Na década de 1990, uma “explosão” 

aconteceu dentro da fisioterapia, tendo como conseqüência um aumento 

importante de profissionais no mercado e cursos de graduação. O INEP (2000) 

aponta um crescimento elevado, em 1999 já haviam registradas 44.582 

matrículas, sendo 4.218 públicas e 32.752 privadas. 
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Masetto (1998), refere que há uma grande distância entre as inovações 

tecnológicas da prática e estudos que validem seu uso, e a pesquisa na 

graduação é relegada a um segundo plano e a produção da ciência está mais 

ligada com a atividade de pós- graduação. 

Em 1983, ocorreu a elaboração de um currículo, porém este não foi 

construído precedido de ampla pesquisa sobre o levantamento das condições 

de atuação da fisioterapia junto à comunidade, em que a ausência de 

diagnóstico contribuiu para a elaboração de um currículo baseado apenas no 

conhecimento existente e divulgado. Esse currículo mínimo vigorou até 1996, 

quando o Ministério da Educação e Cultura (MEC) estabeleceu novas regras 

através da Lei de Diretrizes e Bases (NOVAES Jr, 2005). 

A nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96) estabelece Diretrizes 

Gerais para a Educação, flexibilizando os currículos, dando autonomia às 

universidades para elaborarem seus próprios currículos (NOVAES Jr, 2005). 

Durante os anos de 1998 e 1999, as entidades de classes 

governamentais (COFFITO e CREFITO´s) e coordenadores de cursos, 

docentes, discentes e profissionais, foram convocados para debater e propor 

ao MEC as diretrizes gerais que deveriam nortear o ensino de fisioterapia no 

Brasil. A partir daí, formou-se uma comissão de especialistas de ensino, 

nomeada pelo MEC, que sistematizaram e encaminharam as propostas feitas 

ao Conselho Nacional de Educação (MINISTÉRIO da EDUCAÇÃO, 2007). 

Em 19 de fevereiro de 2002, o Conselho Nacional de Educação instituiu 

as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Fisioterapia 

através da Resolução CNE/CES n.4 (CNE, Resolução CNE/CES 4/2002. Diário 

Oficial da União, Brasília, 4 de março de 2002) (anexo1). 

De acordo com o MEC, os Cursos de Graduação em Fisioterapia, devem 

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, busca a formação integral e 

adequada do estudante, através de uma articulação entre o ensino, a pesquisa 

e a extensão/assistência.  

As Diretrizes Nacionais Curriculares para o curso de Fisioterapia 

explicitam um perfil profissional que envolve três competências: educacional, 

político-gerencial e de cuidado à saúde.  
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4.3. Supervisão de Estágio em Fisioterapia 

 

4.3.1 Concepções 

O estágio representa momentos de observação e intervenção em 

contextos de serviço de saúde, objetivando desenvolver capacidades, 

competências e atitudes, levando à interação de saberes experenciais 

transmitidos pelos profissionais já experientes com os quais convive. 

As exigências das profissões no mundo atual, concorrem para que os 

cursos de fisioterapia incluam em sua grade curricular atividades teórico-

práticas, para que os alunos vivenciem e planejem ações a serem aplicadas. O 

estágio supervisionado, de acordo com a lei vigente, é parte do currículo da 

universidade. Com isso, pretende-se com o estágio, proporcionar ao aluno, 

oportunidade de verificar e aplicar teorias aprendidas. 

Recorremos ao dicionário (KOOGAN HOUAISS, 1998), no sentido de 

auxiliar a compreensão sobre supervisão de estágio. 

 

Estágio s.m1. Período de estudos práticos, exigido dos candidatos ao exercício de certas 

profissões liberais: estágio de engenharia; estágio pedagógico. /Período probatório, durante o 

qual uma pessoa exerce uma atividade temporária numa empresa. /Aprendizagem, 

experiência. 

Supervisionar v.t.2 Bras.3 Supervisar, inspecionar. 

Supervisar v.t. Dirigir e inspecionar um trabalho; supervisionar, revisar. 

Revisar v.t. Visar novamente; fazer a inspeção ou revisão de; revisar um processo. Rever, 

corrigir, emendar. 

Rever v.t. Tornar a ver, ver pela segunda vez, ver com atenção, examinar cuidadosamente 

com o intuito de melhorar, fazer revisão de; emendar, corrigir . 

s.m.1: substantivo masculino. 
V.t.2:  verbo transitivo. 
Bras.3:  brasileirismo. 

 De acordo com o dicionário Aurélio (1975), a palavra estágio significa 

aprendizado, exercício e prática, podendo também indicar uma situação 

transitória de preparação. Como sinônimo para a palavra supervisionar 

encontramos, dirigir, coordenar, orientar, exercer a função de supervisor, 

definido como pessoa encarregada de dirigir um trabalho ou de orientar um 

grupo de pessoas na execução de um projeto. 
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Ao analisarmos o significado das palavras acima, podemos considerar 

que o estágio é um período de estudos práticos para aprendizagem e 

experiência que envolve supervisão, revisão, correção e exame cuidadoso. 

O Estágio Supervisionado é um Programa de Aprendizagem com 

características especiais, apresentando-se como um elemento integrador e 

interdisciplinar, que deve efetivar a inserção de alunos e professores na 

realidade profissional existente. É um dos pontos chave de um projeto 

pedagógico, pois é o espaço onde a identidade profissional do aluno é gerada, 

necessitando ser uma ação reflexiva e crítica, constituindo-se num momento 

especial de articulação dos conhecimentos teóricos e práticos (SCHWARTZ, 

BAPTISTA, CASTELEINS, 2001). 

No ambiente formativo do estágio, deseja-se que os alunos 

desenvolvam atitudes, mobilizando os conhecimentos teóricos e práticos, 

através da interação com situações reais em diferentes contextos selecionados 

em função da sua pertinência, caminhando para uma identidade profissional. 

Segundo Oliveira e Formosinho (2002), “os contextos de trabalho são o 

local indicado e adequado para a construção de saberes e gestos profissionais, 

relacionando o saber, com o saber fazer e o saber ser (ação), construindo o 

saber cognitivo (saber emergente) de reflexão na ação”. 

Os estágios podem ser interpretados de forma incorreta quando vistos 

como meros momentos de vivência de um único saber disciplinar. Em função 

da gama e riqueza de experiências, os alunos podem refletir sobre o aspecto 

da interdisciplinaridade (pressupõe a mobilização de saberes disciplinares) que 

é inerente à atuação profissional. 

Sem a intenção de discordar desses significados encontrados nos 

dicionários, entendemos que na prática a palavra estágio pode ter vários 

sentidos, em função da experiência de cada pessoa internalizada de um modo 

ímpar, pessoal.  

A ação de supervisionar pode ir além dos conceitos expostos, no que diz 

respeito a não somente inspecionar, supervisionar, mas na tentativa de 

proporcionar ao aluno, a capacidade de ser reflexivo em sua prática diária, 

construindo, mediante experiências reais, seu próprio repertório de 

conhecimentos, agregados à teoria que norteará suas condutas na prática.  
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Sendo assim, devemos esclarecer o sentido que atribuímos ao estágio e 

ao ato de supervisionar, para que possamos compreender as razões pelas 

quais esse tema se tornou o alvo dessa pesquisa. Esse sentido está 

inevitavelmente atrelado aos conhecimentos que acumulamos ao longo de 

nossa trajetória pessoal e profissional.  

Se dissecarmos o componente formativo dos estágios, podemos refletir 

sobre os seguintes aspectos: 

- Analíticos: porque permite compreender a complexidade dos fatos que 

envolvem a vida, doença e morte; 

- Realista: porque permite experimentar o contexto real da atividade 

profissional; 

- Integrador: porque permite integrar e gerar novas experiências, formas 

de pensar e de agir; 

- Reflexivo: porque envolve o aluno na exploração do questionamento; 

- Técnico: porque permite aplicar o princípio do saber “aprender 

fazendo”; 

- Interdisciplinar: porque envolve saberes de várias áreas disciplinares 

relevantes à situação vivida; 

- Projetiva: porque permite ao aluno perspectivar-se em relação à sua 

vida; 

- Metapraxeológica: porque desafia o aluno a refletir sobre sua própria 

ação e as vivências que o envolve; 

- Construtivista e transformadora: porque convida a repensar, construir e 

reconstruir os saberes profissionais (OLIVEIRA e FORMOSINHO, 2002). 

Os supervisores de estágio pretendem orientar o aluno em sua 

aprendizagem em contextos de práticas clínicas, possibilitando aos mesmos 

dialogar sobre o “observado” e o “vivido”, facilitando, incentivando e auxiliando-

os a fazer uma leitura compreensiva da realidade. 

O estágio supervisionado permite a interação dos alunos com a ação 

profissional contextualizada e experiente do supervisor, que mobiliza esses 

profissionais recém-formados a desenvolver conhecimentos, técnicas e 

atitudes, ressaltando que ambos, supervisores e alunos, devem estar sempre 

em busca de novos conhecimentos para melhoria da prática profissional. 
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Supervisão pode ser definida como “processo em que um profissional, 

mais experiente e informado, orienta um outro profissional, no seu 

desenvolvimento humano e profissional, tendo uma concepção de continuidade 

de aprendizado, sendo um meio de encorajar a auto-avaliação e as 

competências analíticas e reflexivas” (GARRIDO, 2000). 

Para tanto, podemos dizer que o papel do supervisor implica uma 

relação interpessoal de ajuda (relação formativa), um saber profissional sólido 

e uma atitude deontologicamente correta (GARRIDO, 2000). 

De acordo com Masetto (2003), os supervisores de estágio poderiam ter 

como principais características, desempenhar o papel de orientador das 

atividades dos alunos, tornando-se consultor e facilitador de aprendizagem, 

desenvolvendo o papel de mediador pedagógico, que possui conhecimentos e 

experiências a serem compartilhados, colaborando para dinamizar a 

aprendizagem do aluno, individualmente e em grupo, criando um respeito 

mútuo disponibilizando um constante diálogo. 

Contribuindo ainda com as definições acima, Buriolla (1999) descreve 

que o estágio é concebido como um campo de treinamento, um espaço de 

aprendizagem do fazer concreto, em que um leque de situações reais, de 

atividades de aprendizagem profissional se manifesta para o estágio. O estágio 

é um “loccus” onde a identidade do aluno é gerada, construída e referida; volta-

se para o desenvolvimento de uma ação vivenciada, reflexiva e crítica.  

Facó (1973, p.12) define estágio como prática, aplicação da teoria, 

recurso didático que possibilita experiência, exercício e vivência profissional de 

maneira sistemática. “Não deve ser um ensaio, mas um treino, nem um 

exercício simulado e sim uma vivência”. O aprendizado do aluno será ainda 

maior, quando tiver liberdade de ação e quando vivenciar inúmeros problemas 

em situações diversificadas. 

O estágio pode ser considerado um instrumento fundamental no 

processo de formação profissional, servindo para auxiliar o aluno na 

compreensão e enfrentamento do mundo do trabalho, contribuindo para sua 

formação política e social (CUNHA, 2003). 

De acordo com Lima (2001, p.16) “o estágio não é a hora da prática (...) 

É a hora de começar a vislumbrar a formação contínua como elemento de 
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realimentação dessa reflexão”. O profissional deve refletir sobre a perspectiva 

de eterno aprendiz. 

Sendo assim, podemos pontuar que o estágio é um momento em que é 

oferecido ao aluno a oportunidade de aplicação e aprimoramento dos 

conhecimentos teóricos e práticos adquiridos na graduação, transitando de 

uma vivência acadêmica para uma vivência profissional. 

Para Bousso (2000), o estágio tem como elemento chave a proposta de 

uma aproximação, teoria-prática, não só para os alunos desenvolverem 

capacidades racionais, mas também emocionais, expressivas e pessoais por 

proporcionar reflexão crítica da dinâmica das relações existentes no campo 

institucional. 

Segundo Jesus (2000), o estágio supervisionado é um período 

fundamental na carreira de qualquer profissional, correspondendo à fase em 

que os graduados sentem maior necessidade de aprendizagem, estando mais 

sensibilizados e receptivos às sugestões de colegas. É o único período em que 

são previstos um acompanhamento e uma orientação ao trabalho dos 

estagiários. Para esse autor, “uma orientação adequada nesta fase pode 

contribuir para uma perspectiva de maior confiança e dedicação relativamente 

ao resto da carreira” (p.334). Ele descreve que o supervisor deve ter uma 

atitude de apoio, disponibilidade, respeito, aceitação, baseando-se num estilo 

democrático de liderança, na tentativa de envolver os estagiários na tomada de 

decisões.  

Para o aprendizado do aluno, é certo que o processo ensino 

aprendizagem em campo de estágio depende essencialmente do aluno, do que 

ele pretende aprender, como aponta Valsechi (2002, p.820) “o aluno para 

aprender precisa realizar um trabalho cognitivo de análise e revisão de seus 

conhecimentos, a fim de que os conhecimentos sejam realmente significativos 

e propiciem um nível mais elevado de competência. A influência do professor e 

da sua intervenção pedagógica é que torna significativa a atividade do aluno”.  

De acordo com Ohl (1995) o aluno deve ter a capacidade de 

desenvolver e assumir atitudes e posturas profissionais. Para que o aluno 

comece a agir e reagir como profissional é necessário que ele utilize o 

conhecimento teórico e desenvolva habilidades, para que possa se adaptar e 

enfrentar diferentes situações emergentes da prática. 
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O campo de estágio é percebido pelo aluno como um laboratório vivo de 

aprendizagem, além de um ambiente de interação entre elementos (paciente, 

médico, supervisor, fisioterapeuta, psicólogo, enfermagem, nutricionista entre 

outros) que influenciam a visão da realidade. As perspectivas que o aluno 

desenvolve de si próprio, dos outros e da profissão surgem nas interações que 

se estabelecem no campo da prática (ANGÊLO, 1994). 

Segundo Chaves (1981), o local do estágio e os profissionais que atuam 

no campo prático têm importância fundamental no processo de aprendizagem, 

lembrando que o aluno sofre um processo de interação com o ambiente físico e 

psicológico do campo. Na prática, o aluno entrará em contato com uma 

variedade grande de exemplos, bons e ruins que o farão refletir e adotar 

posturas frente às situações. 

No campo prático o aluno passa a ter discernimento, desenvolve senso 

crítico, pois constantemente observará situações que o levará a refletir sobre o 

adequado/ inadequado, ético/ antiético, justo/ injusto, entre outros 

questionamentos. 

Com relação ao estágio, este possibilita ao aprimorando vivenciar uma 

experiência como se fosse seu primeiro emprego com fisioterapia, aprendendo 

a negociar e desenvolver projetos, ter a oportunidade de se expressar, 

desenvolver o relacionamento interpessoal, estimular as trocas de experiências 

entre o meio acadêmico e a área assistencial, desenvolver habilidades técnicas 

e aprimorar conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

Segundo BACKES (1999), as concepções acerca da dimensão que pode 

ser e merece ser estabelecida, confere ao estágio uma oportunidade ímpar de 

inter-relacionamento entre a teoria e a prática, estreitamento do vínculo da 

docência e do serviço, conhecimento da realidade em que está inserido e suas 

características sociais, econômicas, políticos e culturais. 

Alguns autores apontam a importância do estágio na formação 

profissional e pessoal dos profissionais para o desenvolvimento de atitudes, 

comportamentos e habilidades para a integração com a equipe multidisciplinar, 

pacientes e familiares, principalmente, pela possibilidade de despertar a análise 

crítico-reflexiva das interfaces do conhecimento teórico e prático (TETILA, 

1984; ANDRADE, 1989; VALSECHI, 2002; BOUSSO, 2000).  
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De acordo com Backes (1999), em função do estágio ocorrer na 

realidade concreta dos serviços de saúde, inserida no contexto sócio- político- 

econômico- cultural vigente, criam-se relações entre sujeitos e grupos, entre 

educador e educando, educando e cliente, entre tantas outras na perspectivas 

de se construírem “relações dialógicas”, horizontais entre sujeitos e não mais 

entre sujeitos e objetos. Desta relação, surge a construção de novos saberes 

por meio das interações de saberes populares, técnicos, científicos, sociais, 

entre outros.    

 

 

 

4.3.2. O Supervisor de Estágio de Fisioterapia 

 

As produções bibliográficas versando sobre o enfoque do fisioterapeuta, 

seu papel educativo e as ações emanadas do seu trabalho são em número 

reduzido. Ao buscarmos em bases de dados nacionais e internacionais, em um 

período de dez anos, a participação desse profissional em atividades 

educativas/ações educativas, supervisão de estágio e a formação do 

supervisor de estágio em fisioterapia, encontramos como resposta a 

inexistência de artigos sobre essa temática, motivo este que fez aumentar meu 

interesse pelo tema. 

Atualmente, a questão da formação de supervisores de estágio ocupa 

um papel de destaque nas questões políticas e educacionais brasileiras. 

Analisando dados relacionados à formação profissional do fisioterapeuta, 

podemos perceber grandes limitações, no que tange a sua contribuição para a 

formação de um supervisor que seja um profissional competente, criativo e 

autônomo. 

Dentre os problemas observados nos cursos de fisioterapia, 

encontramos a freqüente desarticulação entre a teoria e a prática. Tais 

problemas são decorrentes de cursos que têm seus currículos voltados à 

atividades de estágio e conteúdos baseados no modelo da racionalidade 

técnica. Esse modelo de formação parte do pressuposto de que um profissional 

competente é aquele capaz de solucionar problemas, através da aplicação 



 41 

rigorosa de teorias e procedimentos científicos (REBELATTO & BOTOMÉ, 

2004). 

De acordo com essa lógica, é fornecida primeiramente aos alunos uma 

sólida formação teórica, baseada nos conhecimentos provenientes das ciências 

básicas, seguidos pelos decorrentes da ciência aplicada. Pressupõe-se que na 

prática os alunos aprenderão a resolver problemas emergentes do cotidiano, 

aplicando o conhecimento científico aprendido (SCHÖN, 1987). 

 Nos cursos de graduação, baseados na racionalidade técnica, as 

disciplinas de conteúdos específicos são desvinculadas das pedagógicas, em 

que o profissional formado, torna-se um técnico, um executor dos 

conhecimentos produzidos pelos pesquisadores acadêmicos (GARRIDO, 

2000). 

As recentes pesquisas apontam para uma tendência de superação do 

modelo da racionalidade técnica, por um modelo baseado na prática reflexiva, 

fundamentado na idéia de que o professor desenvolva a capacidade de refletir 

sobre sua própria prática, de modo a tornar explícitos os conhecimentos 

tácitos, provenientes de sua experiência, possibilitando transformar suas 

formas de atuação (SCHÖN, 1987). 

Espera-se que o supervisor de estágio estimule a aprendizagem 

baseada na prática profissional, fundamentada na aprendizagem significativa. 

As atividades práticas devem orientar as atividades teóricas e reflexão crítica, o 

aluno deverá ser estimulado para a identificação de suas necessidades de 

aprendizagem, proporcionando assim, a possibilidade de aplicação de seu 

conhecimento que transformará sua prática. 

Cada grupo, em campo prático, deve contar com a presença do 

supervisor, cujo papel é o de facilitador do processo de aprendizagem. As 

necessidades dos alunos devem ser identificadas individualmente 

representando uma pedagogia diferenciada, centrada no aluno. 

Um dos desafios do supervisor é considerar a multiprofissionalidade num 

contexto em que as práticas de cuidado à saúde estão em constante mutação. 

A inserção do aluno neste cenário de aprendizagem, o fará refletir sobre a 

necessidade do trabalho em equipe e a valorização de cada profissão dentro 

do contexto que está inserido (GARRIDO, 2000). 
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Os profissionais supervisores de estágio, que atuam no campo 

assistencial, nem sempre têm contato e/ou conhecimento sobre novas 

metodologias de ensino. Na maioria das vezes, vivenciaram uma metodologia 

tradicional de ensino e repassam essa metodologia em suas práticas de 

supervisão. Por isso, frente aos desafios de construção de um novo modelo, o 

supervisor de estágio em fisioterapia, tem a responsabilidade de tentar fazer 

com que seus alunos tornem-se profissionais aptos a construírem seus 

conhecimentos e apropriarem-se de novas teorias e práticas. 

O supervisor sem uma visão clara de como deve ser o ensino da 

fisioterapia, acaba trazendo para sua prática, um ensino fragmentado não 

levando em consideração muitas vezes, o ensino reflexivo da habilidade e 

competência que deveriam ser demonstrados aos alunos. Este profissional 

deve levar em conta a formação teórico-prática generalista.  

Ao analisarmos os deveres e competência do supervisor de estágio em 

fisioterapia, devemos apontar como um importante dever, o de proporcionar ao 

aluno oportunidades práticas em que ocorram intervenções não apenas 

curativas, mas também intervenções que promovam qualidade de vida, 

prevenção de doenças, manutenção de níveis adequados de capacidade física 

e independência funcional dos indivíduos em seus ambientes.  

Essas experiências podem ampliar a capacidade de intervenção dos 

alunos, no sentido de buscar a integralidade dos atendimentos, perspectiva de 

atenção pouco explorada e valorizada na graduação. 

O que se espera do supervisor de estágio é que ele estimule o aluno, 

para que ele se torne um profissional capaz de solucionar problemas, de 

priorizar as práticas de saúde em diversos cenários, incluindo dentro da prática 

a promoção de saúde, a prevenção de doenças, a reabilitação e o respeito aos 

direitos e individualidade dos pacientes. 

Nesse sentido, o supervisor de estágio deve tentar buscar uma prática 

mais atual e contextualizada da atuação do fisioterapeuta. Dentro desta 

perspectiva, é necessário que o aluno não somente desenvolva uma visão 

integral e peculiar de cada indivíduo, mas também desenvolva habilidades para 

trabalhar em equipe (GARRIDO, 2000). 
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5. METODOLOGIA 
 
 
5.1 Contexto da Pesquisa: O Curso de Aprimoramento Profissional em 
Fisioterapia  
 

O Curso de Aprimoramento Profissional em Fisioterapia Hospitalar 

desenvolvido em um Hospital da Zona Leste da cidade de São Paulo, contexto 

em que estão inseridos os sujeitos participantes desta pesquisa, teve início em 

janeiro de 2001, sofrendo até hoje reformulações e adequações tendo em vista 

os avanços científicos e educacionais. 

      Atualmente o curso tem como objetivos:  

• Complementar a formação Universitária em aspectos da prática 

profissional, não contemplado nos cursos de graduação; 

• Adequar a formação universitária à prestação de serviços de saúde 

voltados às necessidades da população; 

• Estimular os profissionais formados, o desenvolvimento de uma visão 

crítica abrangente do sistema de saúde que lhes permita atuar como 

agentes de implantação em um sistema de saúde universalizado, 

integrado, hierarquizado e regionalizado orientado para melhoria das 

condições de saúde da população; 

• Formar profissionais capacitados nas diversas áreas de atuação da 

instituição hospitalar; 

• Promover estudos, pesquisa, seminários e prática clínica. 

         Com relação às normas de execução do curso de aprimoramento 

profissional, compete ao Centro Interdisciplinar de Formação, Ensino e 

Pesquisa e ao serviço de Fisioterapia do hospital em questão, a avaliação e o 

treinamento, o planejamento, coordenação, implementação e gerenciamento 

do curso de aprimoramento profissional constante do plano de capacitação. O 

programa é desenvolvido pelos fisioterapeutas titulares do hospital e apoiado 

pelo Centro Interdisciplinar de Formação, Ensino e Pesquisa e categorias 

multiprofissionais da própria Instituição. 

        O curso é composto dos módulos de integração institucional; Fisioterapia 

em Ortopedia Hospitalar; Fisioterapia em Saúde Pública; Fisioterapia em 
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Cardiopneumologia; Fisioterapia em Neurologia e Neurocirurgia; Fisioterapia 

em Pediatria e Neonatologia e Metodologia da Pesquisa Científica. 

O programa do curso de Aprimoramento Profissional em Fisioterapia 

Hospitalar é composto de 12 meses e tem carga horária de 25 horas semanais, 

totalizando aproximadamente 1115 horas teórico-práticas. O programa destina 

um mínimo de 20% da carga horária anual às atividades teóricas e 80% a 

práticas clínicas, incluindo aí as atividades didáticas específicas de discussões, 

reuniões e seminários. 

Os alunos permanecem em cada módulo por cerca de dois meses e 

meio, o aprimorando tem o acompanhamento e supervisão direta do supervisor 

especializado e plenamente capacitado, além de estar em contato constante 

com fisioterapeutas de outras unidades, onde realiza cada módulo do estágio. 

A equipe de fisioterapia, assim como a equipe médica do hospital 

participam efetivamente do desenvolvimento do programa com aulas teóricas, 

conforme o planejamento do curso. 

O processo de seleção do curso inicia-se pela inscrição realizada junto 

ao Centro Interdisciplinar de Formação, Ensino e Pesquisa. A seleção consta 

de uma prova teórica com trinta questões de múltipla escolha e duas questões 

dissertativas. São aprovados para entrevista e análise do currículo, candidatos 

que atingem a média pré-determinada na prova teórica (50% de acertos). A 

análise de currículo, a prova e a entrevista recebem pesos iguais, sendo 

considerados aprovados os candidatos que obtém as maiores notas, de acordo 

com a avaliação da comissão examinadora, composta por três fisioterapeutas 

da própria instituição. 

A capacidade didática máxima de cada módulo é de três vagas, 

totalizando quinze vagas no período da manhã, considerados os recursos 

existentes (supervisores, recursos didáticos, espaço físico) e os objetivos do 

programa. 

Para que o processo ensino-aprendizagem seja facilitado, a instituição e 

a coordenação do curso em questão, estabelecem previamente objetivos, 

possibilidades, planejam os recursos necessários, o local da prática e todos os 

elementos fundamentais envolvidos neste processo educativo. 

O supervisor de estágio exerce também a função assistencial dentro do 

hospital, ou seja, realiza atendimentos, participa ativamente do tratamento dos 
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pacientes. É uma referência importante de trabalho, facilitador e intermediador 

da integração aluno-serviço-equipe de saúde; para tanto é necessário que 

esteja preparado e seguro para transmitir sua experiência, que estimulará o 

aluno a assimilar os conhecimentos adquiridos em sala de aula com a prática 

atual do campo de estágio. 

O estágio é o momento em que o aluno pode vivenciar o mundo do 

trabalho, contribuindo com novas dimensões no processo de formação de sua 

consciência política e social, como referido anteriormente. Neste contexto do 

PAP, o aluno vivencia uma realidade um pouco diferente do estágio curricular, 

em detrimento da responsabilidade que já carrega por ter completado a 

graduação, tendo mais maturidade e sentimento a vigente da necessidade de 

aprofundar ainda mais conhecimentos e habilidades, direcionando, inclusive, 

maior interesse por determinada especialidade. 

Se refletirmos sobre o processo de ensino-aprendizagem que norteia a 

relação supervisor-aluno, observamos que estamos a todo instante ensinando 

e aprendendo algo. 

No Programa de Aprimoramento Profissional, o supervisor de estágio é 

um facilitador que conduz o aluno a situar, observar e aplicar reflexivamente os 

princípios e referenciais teórico e prático de sua formação acadêmica ou por 

ventura, de experiências profissionais pregressas, sem perder de vista a 

realidade na qual está inserido. 

Ocorrem diariamente discussões de casos em pequenos grupos, nas 

sessões de supervisão. A exploração das situações simuladas está 

fundamentada na compreensão e análise de problemas utilizados como 

estímulo à aprendizagem. A exploração dos problemas estimula e aciona o 

conhecimento prévio dos alunos e representa um ponto de partida para a 

teorização. Cada problema visa estabelecer uma ponte com a realidade e essa 

ligação deve ser buscada nas vivências de cada aprimorando e no 

conhecimento prévio acumulado. Os problemas possibilitam conhecer os 

conteúdos de forma articulada e integrada, identificando sua aplicabilidade. 

Esses momentos são extremamente ricos para troca de experiências, pois 

recebemos em nosso curso, alunos de diferentes instituições e contextos 

sociais. 
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No contexto da prática, segundo Henry (1997), três condições básicas 

são necessárias para ocorrer aprendizagem: a própria prática que possibilita 

exposições repetitivas sobre inúmeras situações; a motivação, porque ela 

promove o ímpeto de aprender, e é a palavra chave para qualquer situação de 

aprendizagem e o reforço que é um forte componente, porque o aluno repetirá 

as condutas corretas. 

No curso em questão, os alunos não passam pela mesma experiência 

pelo dinamismo dos módulos e da rotina hospitalar, e até mesmo porque cada 

um tem sua vivência, e criam seu repertório de aprendizado. Para tanto, reforço 

a necessidade do preparo e competência do supervisor de estágio, a fim de 

conduzir o aluno a alcançar os objetivos propostos por cada módulo e objetivos 

gerais do curso, porque por mais diversas que sejam as situações vivenciadas 

pelo aluno, é importante que o papel do fisioterapeuta na assistência e 

supervisão tenha sido vivenciado por todos. 

O contato do aluno com a realidade do supervisor que também atua em 

atendimentos diários assim como ele, permite que o aprimorando conheça e 

identifique as atividades que permeiam a prática e a maneira de se fazer 

fisioterapia. 

Durante os módulos do programa de aprimoramento, o aprimorando 

passa parte do tempo ao lado do supervisor, acompanhando-o, observando-o, 

auxiliando-o e recebendo orientações e ensinamentos; discutindo de forma 

ativa o contexto prático, por isso o supervisor precisa ser preparado e orientado 

acerca de seu papel fundamental no desenvolvimento do estágio e para o 

aprendizado do aluno. 

Uma preocupação eminente que acaba sendo uma variável no 

aprendizado do aluno, é o local de estágio em que ele será inserido. O 

aprendizado prático requer um meio ambiente, onde os alunos sejam 

encorajados a ter responsabilidade pelo seu aprendizado. 

Para tanto, Quinn (1988), denomina o ambiente ideal para introdução do 

aprendizado como “comunidade de aprendizado”, ou seja, ambiente com 

suporte, confiança, aceitação e respeito. 

A avaliação dos aprimorandos é realizada de forma contínua, no 

decorrer dos módulos, pelos supervisores, permitindo o resgate, 

aprofundamento e recuperação em caso de aproveitamento insuficiente em 
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algum módulo. São consideradas no processo de avaliação: freqüência, 

pontualidade, comportamento ético, relacionamento com a equipe 

multiprofissional e com a população, e interesse pelas atividades do curso. 

Podemos dizer que a unidade hospitalar sede para o curso, por ser um 

hospital com experiência no ensino e pesquisa, juntamente com toda a equipe 

multiprofissional, tentam constantemente se preparar para receber o aluno e 

responder seus questionamentos. 

 

5.2. Natureza do Estudo 

Considerando os objetivos propostos e o tema em questão, realizamos 

uma investigação de natureza descritiva- exploratória, utilizando a abordagem 

de pesquisa qualitativa. 

A pesquisa exploratória segundo Gil (2002), tem como objetivo buscar 

mais informações sobre determinados assuntos, muitas vezes pouco 

explorados na literatura, a fim de proporcionar maior familiaridade com o 

problema, objetivando torná-lo mais explícito e obter novas descobertas. 

 

5.3. Sujeitos 

Na pesquisa qualitativa, todas as pessoas que participam da pesquisa 

são consideradas sujeitos que elaboram conhecimentos e produzem práticas 

adequadas para intervir nos problemas que identificam. Enquanto sujeitos da 

pesquisa, identificam os problemas, analisando-os, discriminam as 

necessidades prioritárias e propõe ações mais eficazes (CHIZZOTTI, 1991). 

Segundo Minayo (2000), na pesquisa qualitativa, a amostragem não 

atende a critérios numéricos, podendo ser considerada uma amostra inicial 

aquela que reflete as múltiplas dimensões do objeto de estudo. 

Sendo assim, os sujeitos entrevistados são fisioterapeutas, supervisores 

de estágio do curso de Aprimoramento Profissional de um hospital filantrópico, 

considerado “escola” da Zona Leste de São Paulo.  

O estudo contou com a participação de dez supervisores de estágio que 

atuam na unidade hospitalar, que concordaram em participar do estudo, 

voluntariamente. Estes sujeitos compreendem a totalidade dos supervisores 

existentes no hospital mencionado, que estão vinculados ao aprimoramento 

profissional em Fisioterapia 
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Foram realizadas dez entrevistas, sendo uma considerada como pré-

teste para avaliação do instrumento. 

 

5.4. Processo de coleta de dados: entrevista semi-estruturada 

Para coletar os depoimentos, inicialmente solicitei a permissão à chefia 

da Fisioterapia, ao coordenador do curso de Aprimoramento Profissional da 

Instituição em questão (anexo 2), bem como realizei os outros 

encaminhamentos formais indispensáveis. 

De posse da autorização, entrei em contato com os sujeitos, antes da 

entrevista, para informar-lhes sobre a proposta do estudo, ofertando-lhes a 

opção de participar ou não da pesquisa. No caso da aceitação, foi solicitado a 

leitura e o preenchimento do Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(anexo 3). Foram respeitados os critérios e determinações da Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde (Ministério da Saúde, Brasil, 1996), 

resguardando seus anonimatos e o da instituição. 

A técnica utilizada para a coleta dos dados foi a entrevista semi-aberta, 

utilizando-se um roteiro norteador. 

A entrevista é um encontro entre duas, ou mais, pessoas, a fim de que o 

interessado obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante 

uma conversação. Importante atentar para o caráter de interação que a 

permeia, havendo uma atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta 

e quem responde. É, portanto, uma forma de interação social, um 

procedimento utilizado na investigação social; mais especificamente é uma 

forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a 

outra se apresenta como fonte de informação. Trata-se de uma conversação 

efetuada face a face, ou por um outro meio de comunicação direta (telefone, 

vídeo-conferência), de maneira metódica (GIL, 2002; LUDKE & ANDRÉ, 1986; 

MARCONI & LAKATOS, 2006, MARTINS E BICUDO, 1989). 

A entrevista é uma das técnicas de coleta de dados mais utilizada no 

âmbito das ciências sociais. É bastante adequada, para obtenção de 

informações, acerca do que as pessoas sabem, crêem, esperam, sentem ou 

desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca das suas 

explicações ou razões a respeito das coisas precedentes. E por sua 

flexibilidade é adotada como técnica fundamental de investigação nos mais 
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diversos campos e pode-se afirmar que parte importante do desenvolvimento 

das ciências sociais nas últimas décadas foi obtida graças à sua aplicação 

(GIL, 2002; LUDKE & ANDRÉ, 1986; MARCONI & LAKATOS, 2006). 

A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é de que ela 

permite a captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente 

com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos, permitindo 

correções, esclarecimentos e adaptações que a tornam sobremaneira eficaz na 

obtenção das informações (GIL, 2002; LUDKE & ANDRÉ, 1986; MARCONI & 

LAKATOS, 2006). 

A entrevista, segundo Maturana (1993) apud Szymanski, Almeida E 

Prandini (2004), caracteriza-se pelo “espaço relacional do conversar” cuja 

experiência humana se dá por meio da fusão do linguajar e do emocionar, em 

que os interlocutores coordenam sua conduta de forma recorrente, consensual 

e reflexiva. Durante o processo de entrevista temos como pano de fundo, 

emoções e sentimentos. 
A entrevista tem como objetivo principal a obtenção de informações do 

entrevistado, sobre determinado assunto ou problema. Quanto ao conteúdo, 

Selltiz, citado por Marconi & Lakatos (2006, p. 198), apresenta seis tipos de 

objetivos: 

a) Averiguação de “fatos”: Descobrir se as pessoas que estão 

de posse de certas informações são capazes de compreendê-las. 

b) Determinação das opiniões sobre os “fatos”: Conhecer o 

que as pessoas pensam ou acreditam que os fatos sejam. 

c) Determinação de sentimentos: Compreender a conduta de 

alguém através de seus sentimentos e anseios. 

d) Descoberta de planos de ação: Descobrir, por meio das 

definições individuais dadas, qual a conduta adequada em determinadas 

situações, a fim de prever qual seria a sua. As definições adequadas da 

ação apresentam em geral dois componentes: os padrões éticos do que 

deveria ter sido feito e considerações práticas do que é possível fazer. 

e) Conduta atual ou do passado: Inferir na conduta que a 

pessoa terá no futuro, conhecendo a maneira pela qual ela se comportou 

no passado ou se comporta no presente, em determinadas situações. 
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f) Motivos conscientes para opiniões, sentimentos, sistemas 

ou condutas; Descobrir quais fatores podem influenciar nas opiniões, 

sentimentos e condutas e por quê. 

Há diferentes tipos de entrevistas, que variam de acordo com o propósito 

do entrevistador, porém como utilizamos a entrevista semi estruturada nesta 

pesquisa, faremos um breve relato sobre a mesma. 

A entrevista semi estruturada é aquela em que o entrevistador segue um 

roteiro previamente estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são pré-

determinadas. Ela se realiza de acordo com um formulário elaborado e é 

efetuada de preferência, com pessoas selecionadas de acordo com um plano. 

O motivo da padronização é obter, dos entrevistados, respostas para as 

mesmas perguntas, permitindo que todas elas sejam comparadas com o 

mesmo conjunto de perguntas, e que as diferenças devam refletir diferenças 

entre os respondentes e não diferenças nas perguntas (GIL, 2002; LUDKE & 

ANDRÉ, 1986; MARCONI & LAKATOS, 2006). 

Entre as principais vantagens das entrevistas estruturadas estão a sua 

rapidez e possibilitar a análise estatística dos dados, já que as respostas 

obtidas são padronizadas. Em contrapartida, essas entrevistas não possibilitam 

a análise dos fatos com maior profundidade, posto que as informações são 

obtidas a partir de uma lista prefixada de perguntas e o pesquisador não é livre 

para adaptar suas perguntas a determinada situação, de alterar a ordem dos 

tópicos ou de fazer perguntas (GIL, 2002; LUDKE & ANDRÉ, 1986; MARCONI 

& LAKATOS, 2006). 

Foi construído um instrumento com questões iniciais aplicado 

previamente à entrevista, contendo os seguintes itens: idade, sexo, formação, 

tempo de formação, titulação, tempo de inserção como fisioterapeuta, tempo de 

inserção como supervisor de estágio, atividade profissional principal e outras 

atividades. A segunda parte do instrumento foi composta por seis questões 

relacionadas à formação para a supervisão de estágio (Anexo 4). 

As entrevistas foram realizadas individualmente, programadas para um 

horário em que houvesse maior disponibilidade por parte do entrevistado. 

Todas as entrevistas, com o prévio consentimento dos sujeitos, foram gravadas 

para manter os depoimentos, tais como eles aconteceram, sem perdas ou 

alterações no conteúdo. 
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Antes de iniciarmos a entrevista, mesmo após a leitura do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido, os supervisores foram relembrados dos 

objetivos do estudo, e foram informados que a qualquer momento poderiam 

desistir da participação na pesquisa, sem qualquer prejuízo, foi garantido seu 

anonimato. 

 
 
     5.4.1. Procedimentos Éticos 
 

Esta investigação só foi iniciada após a aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa da instituição em que a autora cursa o Programa de Mestrado e 

da Instituição envolvida na pesquisa, campo do estudo. O Parecer 

Consubstanciado declarou aprovação sem restrições (anexo 5). 

A pesquisa foi desenvolvida de modo a garantir o cumprimento dos 

preceitos da Resolução 196/96, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa/ 

Conselho Nacional da Saúde do Ministério da Saúde. 

Como descrito anteriormente, após a autorização, entrei em contato com 

os sujeitos, antes da entrevista, para informar-lhes sobre a proposta do estudo, 

ofertando-lhes a opção de participar ou não da pesquisa. Após a aceitação, foi 

solicitado a leitura e o preenchimento do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido. 

 
 
5.5. Análise dos Dados 
 
 

Segundo Minayo (2002), esta fase da pesquisa tem por finalidade, 

estabelecer uma compreensão dos dados coletados, confirmando ou não os 

pressupostos da pesquisa e/ou responder às questões formuladas, e ampliar o 

conhecimento sobre o assunto abordado, articulando-o ao contexto cultural da 

qual faz parte. 

Para a análise dos dados obtidos, utilizamos como forma de registro a 

gravação, em função da possibilidade que oferece de registrar a fala do 

entrevistado sem perdas. Os discursos foram transcritos na íntegra, permitindo 

assim uma leitura fluente dos depoimentos, assim como eles ocorreram. 

O método para a análise dos depoimentos constitui-se na análise de 

conteúdo, definida por Franco (2005, p.20) como: ”um procedimento de 
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pesquisa que se situa em um delineamento mais amplo da teoria da 

comunicação e tem como ponto de partida a mensagem.” 

Ao analisarmos os dados, partimos do pressuposto que a análise requer 

que as descobertas tenham relevância teórica, implicando em comparações 

contextuais, porém devem ser direcionadas a partir da sensibilidade, 

intencionalidade e competência teórica do pesquisador, permitindo a ele fazer 

inferências sobre qualquer um dos elementos da comunicação. 

Franco (2005) descreve que ao inferir, de maneira lógica conhecimento 

que extrapole o conteúdo manifesto, permite-se a passagem explícita e 

controlada da descrição, enumeração das características do texto, resumidas 

após tratamento inicial à interpretação, significação concedida a essas 

características. 

A autora aponta como desafios ao pesquisador que utiliza a análise do 

conteúdo, a definição das unidades de análise, que se dividem em unidades de 

registro (menor parte do conteúdo, em que sua ocorrência é registrada 

mediante as categorias levantadas) e, unidades de contexto (“pano de fundo” 

que imprime significado às unidades de análise). Verificaremos estas unidades 

após a visualização das tabelas de caracterização/ quadros sinópticos (ANEXO 

6) (FRANCO, 2005). 

Com relação à organização da análise, temos a pré- análise como 

primeira instância, por corresponder às buscas iniciais, primeiro contato com o 

material. Tem por objetivo sistematizar as idéias iniciais para facilitar a 

condução de um esquema preciso do desenvolvimento das operações 

sucessivas, num plano de análise. 

Nesta fase, ocorre a realização de algumas atividades incluindo: a leitura 

“flutuante”, de modo a estabelecermos contato com os documentos a serem 

analisados, conhecendo as mensagens presentes; a escolha dos documentos, 

que facilita o aparecimento de impressões sobre a mensagem e surgimento de 

hipóteses, constitui-se então o que a autora chama de corpus, conjunto de 

documentos que serão submetidos aos procedimentos analíticos; a formulação 

das hipóteses, interrogação, suposição a ser submetida à prova dos dados; a 

referência aos índices e a elaboração de indicadores, em que os índices 

podem ser a menção explícita e os indicadores representam a freqüência 

observada acerca de um tema. 
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Nesta fase de pré- análise pudemos ter uma visão mais abrangente dos 

dados, o que nos facilitou a definição das categorias. 

A categorização é definida por Franco (2005, p.57) como “uma operação 

de classificação dos elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação 

seguida de um reagrupamento baseado em analogias, a partir de critérios 

definidos”. O agrupamento é feito a partir da parte comum existente entre os 

materiais.  

O critério de categorização pode ser semântico (categorias temáticas), 

sintático (verbos, adjetivos), léxico (classificação das palavras mediante 

sentido) ou expressivo. 

Os principais requisitos para a criação de categorias são a exclusão 

mútua que dependerá da homogeneidade das categorias e um único princípio 

orientará sua organização; a pertinência sendo pertinente quando adaptada ao 

material colhido e ao corpo teórico; a objetividade e fidedignidade onde as 

diferentes partes de um mesmo material, ao qual se aplica uma determinada 

matriz de categorias, devem sempre ser codificadas da mesma forma, mesmo 

quando submetidas à várias análises; e a produtividade quando o conjunto de 

categorias concentra a  possibilidade de resultados férteis (FRANCO, 2005). 

Nesta pesquisa, o processo de análise, fundamentado nas orientações 

metodológicas destacadas acima, envolve os seguintes movimentos de 

análise: 

A partir das respostas obtidas, passamos a construir quadros sinópticos 

para facilitar os procedimentos de agrupamentos, de classificações, 

fundamentais para auxiliar a posterior criação de categorias e, 

conseqüentemente, a possibilidade de inferir, analisar e interpretar os dados a 

serem submetidos à análise do conteúdo pretendida. 

A análise dos dados foi feita pela mestranda e passou posteriormente 

por um processo de discussão e validação com sua orientadora e co-

orientadora. 

Com a finalidade de facilitar a compreensão, agrupamos as respostas de 

cada questão e apresentamos em forma de quadros com os seguintes itens: 

� Entrevistado: identificado com a letra “F” seguidos da seqüência 

numérica em ordem crescente. 

�  Depoimento: as respostas dos entrevistados transcritas na íntegra.  
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� Unidades de Contexto: as descrições significativas das respostas 

dos entrevistados. 

� Unidades de Significados: palavras- chaves destacadas em negrito 

dentro das unidades de contexto. 

� Temática: A temática dos depoimentos foi extraída  e disposta em 

itens ao lado das unidades de contexto, exploradas na construção dos 

resultados. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Este capítulo está estruturado a partir dos objetivos específicos 

delineados para esta pesquisa, buscando-se explicitar os achados da 

investigação que respondem às questões que nortearam todo o trabalho 

investigativo. 

6.1. Caracterização dos Supervisores 

Um primeiro objetivo específico abrange a caracterização do perfil dos 

supervisores de estágio do curso de Aprimoramento Profissional em 

Fisioterapia, no que se refere à sua formação, titulação, tempo de inserção 

como fisioterapeuta, tempo de inserção como supervisor de estágio, atividade 

profissional principal e outras atividades. 

No quadro 1 e 2, caracterizamos os supervisores de estágio2 de acordo 

com as variáveis indicadas acima: 

QUADRO 1: Caracterização dos Supervisores segundo a idade, sexo, 
formação, tempo de formação e titulação. 

Identificação Idade [anos] Sexo Formação Tempo de 
Formção 

[anos]

Titulação

F1 35 Feminino Fisioterapeuta 12 Pós-graduação 
Lato Senso

F2 31 Masculino Fisioterapeuta 11 Doutorado

F3 31 Masculino Fisioterapeuta 8 Pós-graduação 
Lato Senso

F4 29 Feminino Fisioterapeuta 8 Pós-graduação 
Lato Senso

F5 44 Feminino Fisioterapeuta 17 Pós-graduação 
Lato Senso

F6 31 Feminino Fisioterapeuta 9 Pós-graduação 
Lato Senso

F7 33 Masculino Fisioterapeuta 10 Pós-graduação 
Lato Senso

F8 26 Feminino Fisioterapeuta 5 Pós-graduação 
Lato Senso

F9 32 Feminino Fisioterapeuta 10 Pós-graduação 
Lato Senso

F10 28 Feminino Fisioterapeuta 7 Pós-graduação 
Lato Senso

 

                                                
2 Para garantir o anonimato dos participantes, os sujeitos da pesquisa foram identificados com 

a letra “F” seguida de um número em ordem crescente das entrevistas realizadas. 
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Por meio da análise dos dados do Quadro 1, identifica-se que a idade 

dos fisioterapeutas supervisores de estágio apresentou a média de 32 anos. 

Com relação ao sexo dos supervisores de estágio, apenas três (30%) eram do 

sexo masculino e sete (70%) eram do sexo feminino. 

Esses dados corroboram a achados anteriores que mostram a 

predominância do sexo feminino na profissão da fisioterapia, embora venha 

crescendo o número de fisioterapeutas do sexo masculino.  

Podemos observar que todos são graduados em fisioterapia, não 

possuindo outro curso de graduação, com um tempo de formação variando no 

intervalo de 5 a 17 anos (média de 9,7anos de graduado). 

Com referência a titulação dos dez supervisores de estágio, um realizou 

doutorado, e nove realizaram Pós Graduação Lato Sensu. 

Estes dados parecem indicar que há uma preocupação dos sujeitos 

participantes desta pesquisa em buscar uma capacitação por meio de cursos 

de especialização e atualizações em áreas específicas, favorecendo o 

aprimoramento voltado à prática clínica assistencial. 

 

 

QUADRO 2: Caracterização dos Supervisores segundo o tempo de 
inserção como fisioterapeuta, o tempo de inserção como supervisor de 
estágio, atividade profissional principal e outras atividades.  
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Identificação Tempo de 
Inserção como 
Fisioterapeuta 

[anos]

Tempo de 
Inserção como 
Supervisor de 
Estágio [anos]

Atividade 
Profissional 

Principal

Outras Atividades

F1 12 5 Fisioterapeuta e 
Supervisor de 

Estágio

-

F2 11 6 Fisioterapeuta e 
Supervisor de 

Estágio

Coordenação de Curso de 
Pós-Graduação e Chefia de 

Grupo de Pesquisa
F3 8 5 Fisioterapeuta e 

Supervisor de 
Estágio

Atendimento Domiciliar

F4 7 7 Fisioterapeuta e 
Supervisor de 

Estágio

Atendimento Domiciliar 

F5 13 7 Fisioterapeuta e 
Supervisor de 

Estágio

Atendimento Domiciliar

F6 8 7 Fisioterapeuta e 
Supervisor de 

Estágio

-

F7 10 6 Fisioterapeuta e 
Supervisor de 

Estágio

Hidroterapia e Saúde Pública

F8 5 2 Fisioterapeuta e 
Supervisor de 

Estágio

-

F9 9 6 Fisioterapeuta e 
Supervisor de 

Estágio

-

F10 7 3 Fisioterapeuta e 
Supervisor de 

Estágio

Atendimento Domiciliar

 

Em relação ao tempo de inserção como fisioterapeuta, identifica-se a 

média de 9 anos (num intervalo de 5 a 13 anos) de trabalho na área da 

fisioterapia. No que se refere ao tempo de inserção como supervisor de estágio 

observa-se a média de 5,4 anos. Este resultado pode indicar que a maioria dos 

supervisores participantes do estudo foi em busca de qualificação e incremento 

das experiências clínicas após o início da função de supervisão de estágio. 

No que diz respeito à atividade profissional principal, todos os sujeitos 

declararam o campo da Fisioterapia em sua dimensão assistencial e a atuação 

como supervisor de estágio. 

Sobre outras atividades realizadas, 6 informaram que também 

desenvolvem atendimentos domiciliares, atividades voltadas à hidroterapia, 
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saúde pública e um supervisor declarou a inserção como coordenador de curso 

de pós-graduação e grupo de pesquisa. 

No que se refere à carga horária, identifica-se que os fisioterapeutas 

cumprem a carga horária exigida pelo conselho da categoria, ou seja, trinta 

horas semanais, sendo uma carga horária flexível para o exercício de outras 

atividades. 

 

6.2 Formação do Supervisor de Estágio: características, desafios e 

perspectivas. 

 

A análise das respostas dos supervisores participantes do estudo foram 

orientadas pelos objetivos específicos: caracterizar a formação do supervisor 

de estágio em fisioterapia do curso de Aprimoramento Profissional em 

Fisioterapia, referentes aos aspectos pedagógicos da ação docente e mapear 

como o supervisor de estágio em fisioterapia atualiza seus conhecimentos e 

aprimora seu papel de educador. 

 

6.2.1 Formação no que se refere aos aspectos didáticos- pedagógicos 
 

 Os supervisores de estágio identificam na prática profissional o grande 

pilar de sua formação para atuarem como supervisores: 

  

  “(...) só que conforme a necessidade do serviço, acabei 

indo para a pediatria (...) acompanhando alunos, mas não 

tive diretamente uma especialização em pediatria, 

comecei mesmo com a prática, com a experiência, fui me 

adaptando para estar acompanhando os alunos, um 

preparo não”.(F1) 

 

“Eu acho que na faculdade a gente tem um preparo 

mesmo para atuar como fisioterapeuta (...) aprender a 

supervisionar estágio acredito que eu não tenha tido, isso 

eu adquiri com a prática em fisioterapia mesmo.” (F4) 
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“Eu não tive preparo nenhum na graduação. Comecei a 

trabalhar e logo que foi iniciado o curso, me colocaram 

para participar, e a partir da experiência adquirida, dos 

conhecimentos do dia-a-dia, foi que eu fui ganhando 

experiência profissional e podendo passar isso para os 

alunos (...)” (F9) 

 

Seis sujeitos relataram a total ausência de um preparo sistemático: 

 

“Eu não tive preparo para ser supervisora de estágio (...)” 

(F5) 

 

“Eu não tive preparo nem informação para ser supervisor 

de estágio, o único preparo é realmente a busca de 

atualizações profissionais e preparo pessoal.” (F8) 

 

“(...) nunca tive nada, nunca fiz nada, na faculdade nunca 

foi passado nada para a gente sobre como acompanhar 

alunos (...) então eu nunca fiz e até o momento não fiz 

nada para me preparar para dar aula, e entender a área 

de educação, eu nunca tive preparo nenhum, nem na 

faculdade (...)” (F10) 

 

Apenas três apontaram que tiveram uma formação sistemática, seja no 

curso de magistério, seja em cursos de pós- graduação: 

 

“(...) a metodologia que eu utilizo para atuar com os 

alunos são os conteúdos que aprendi no magistério que 

foi muito importante para a preparação das aulas e em 

todo contexto didático, que no fundo é o que mais me 

ajuda.” (F6) 

 

“(...) na pós- graduação teve uma disciplina, didática de 

ensino superior, que eles passam como preparar um 
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diário de classe, como preparar a turma, uma aula (...) 

tive uma parte prática com os alunos do curso da 

graduação da própria faculdade(...)” (F3) 

 

“(...) minha preparação foi na faculdade mesmo, fazendo 

Pós graduação Lato Sensu (...)” (F7) 

 

Estes dados permitem afirmar que a maioria dos supervisores de 

estágio, mesmo sendo detentores de títulos de especialização e pós- 

graduação, não experienciaram um  processo sistemático de formação 

pedagógica que os preparassem para desenvolver  a supervisão de estágio 

com a mesma proximidade com que realizam os atendimentos 

fisioterapêuticos. 

Nos discursos dos sujeitos evidencia-se a necessidade da formação 

para a atuação pedagógica por parte dos supervisores de estágio. Masetto 

(2003) afirma que os cursos de pós- graduação deixam a desejar no que diz 

respeito à formação para a docência, embora trabalhem bem a formação do 

pesquisador. 

Segundo Gil (1997), a formação de um profissional que deseja atuar na 

docência deve englobar disciplinas como Psicologia da Educação, Didática, 

Prática de Ensino entre outras, que visam preparar o futuro professor para 

compreender as necessidades educacionais contemporâneas e de todo o 

processo de ensino- aprendizagem. 

O bacharel em Fisioterapia recebe formação técnica específica para que 

desempenhe sua função assistencial sem qualquer alusão às abordagens de 

ensino- aprendizagem, diferentemente do professor de ensino fundamental e 

médio, em que sua formação pedagógica é desenvolvida em cursos de 

licenciatura. 

No grupo investigado observa-se uma zona de convergência quanto à 

ausência de preparo para atuar como supervisores de estágio, com grande 

ênfase na aprendizagem pela prática. 

Instigante destacar que apenas um sujeito manifesta a dimensão do 

gostar de ensinar: 
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“(...) eu acho que foi mais ou menos pela experiência 

profissional, de você correr atrás, de ter vontade de fazer, 

de acontecer, de gostar de ensinar (...)” (F7) 

 

Um supervisor manifesta seu movimento pessoal para a busca de 

conhecimentos que o fundamentou para o exercício da supervisão de estágio: 

 

“Eu não tive preparo nem informação para ser supervisor 

de estágio, o único preparo é realmente a busca de 

atualizações profissionais e preparo pessoal.” (F8) 

 

Ainda no que se refere ao processo de aprendizagem do “ser supervisor 

de estágio”, três entrevistados relataram a influência dos seus professores na 

forma como atuam como supervisores:  

 

“(...) eu era o estagiário, e observava os supervisores da 

época e comecei a tentar aprender com eles (...)” (F2) 

 

“(...) eu me baseei mais na verdade na supervisão de 

estágio da faculdade(...)”(F6) 

 

“(...) eu acho que não foi um trabalho específico, a gente 

vai tirando uma coisa boa de um supervisor que você 

teve (...) e assim você vai tendo uma noção do que é ser 

um supervisor por aqueles que foram seus professores 

(...)”(F7) 

 

Na maioria das vezes o professor/ supervisor de estágio é contratado 

tendo-se como critério a qualidade de seu desempenho clínico- assistencial, 

ficando implícito que a competência profissional e/ou acadêmica assegura a 

competência didática, não existindo uma formação sistematizada que 

instrumentalize a sua maneira de conceber e desenvolver o processo de ensino 

e aprendizagem . 
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De acordo com Grigoli (1990), em uma tese que é um marco no campo 

da docência na universidade, o professor vai intuitivamente e empiricamente 

construindo a sua própria didática calcada nos modelos que conheceu como 

aluno e no bom senso que o ajuda a “filtrar” os procedimentos que “funcionam” 

resultando assim, um jeito de organizar e conduzir o ensino que geralmente 

não passa a ser tomado como reflexão pelo professor, individualmente.  

Segundo Hossne (1994), o profissional ao “tomar” o outro como modelo 

de profissional, neste caso, do supervisor de estágio, coloca em prática as 

correções de rumo que desejavam que seus professores tivessem feito, não 

raras vezes, o professor adota com mais vigor as atitudes que lhe pareciam 

negativas.  

Pimenta (2002) afirma que, na maioria das instituições de ensino, os 

professores mostram-se despreparados e apresentam considerável 

desconhecimento científico do que seja o processo de ensino- aprendizagem, 

embora possuam experiência significativa e anos de estudos dentro de suas 

especialidades. O fato dos supervisores desempenharem com destaque suas 

atividades profissionais, as instituições entendem como sinônimo de preparo 

para a docência “ocorre naturalmente, dormem profissionais e acordam 

professores”. 

Neste aspecto, interessante acompanhar a resposta de um dos 

supervisores entrevistado:  

 

“Eu não tive preparo para ser supervisora de estágio, na 

verdade aconteceu quase que como um “acidente”, 

(...)”(F5) 

 

Pode-se inferir que a falta de uma formação sistemática para a 

supervisão de estágio faz com que os fisioterapeutas tendam a basear suas 

ações nos feitos de seus antigos professores/ supervisores justamente por 

estes representarem a única fonte de referência de ensino que vivenciaram. 

Sendo assim, as atitudes e métodos utilizados no passado podem resultar em 

um ensino estanque, que sempre se repete e corre-se ainda o risco de formar 

profissionais somente voltados ao “mercado de trabalho” que exige boa 

“formação técnica”. (BATISTA E BATISTA, 2004) 
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6.2.2. Caminhos para Atualização e Aprimoramento do Papel de 
Educador: em busca da formação 
 

A maioria dos supervisores de estágio buscam, dentro de suas 

especialidades, atualizar conhecimentos por meio da literatura científica 

(artigos científicos, livros): 

 

“Buscando na literatura, artigos através da Internet (...), 

mas eu tenho buscado na literatura aprofundar um pouco 

mais meus conhecimentos.” (F1) 

 

“Através dos livros e principalmente através da Internet, 

através de artigos tento buscar sempre assuntos novos 

(...)” (F6) 

 

“(...) através de artigos novos que eu tento procurar na 

área de neonatologia, e também livros, na tentativa de me 

aprofundar mais nas patologias (...)” (F8) 

 

A consulta às informações científicas atualmente é facilitada pela 

Internet: 

 

“Eu acho que hoje o acesso aos livros e informações são 

mais fáceis (...) e a Internet hoje é o carro-chefe, (...) 

contato com residentes, que vem conhecimentos 

diferentes, (...) então a internet, os livros, e tudo que hoje 

se tornou mais fácil para adquirir conhecimento.” (F7) 

 

Três sujeitos apontam como fonte de aprendizado as discussões sejam 

elas entre seus pares ou com a equipe multiprofissional: 

 

“(...) a gente sempre está em contato com outros 

professores, e a gente tem discussões, tem algumas 

atividades que fazem com que a gente possa atualizar 
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uma ou outra aresta que esteja por ventura acontecendo, 

alguma metodologia mais nova, alguma forma de passar 

a informação mais extinta, normalmente (...)” (F2) 

 

“Na maioria das vezes em discussões clínicas com as 

equipes médicas (...)” (F5) 

 

“(...) e até mesmo no próprio convívio com equipes 

diferentes e a própria equipe médica (...)” (F8) 

 

O supervisor de estágio que trabalha como docente numa instituição de 

ensino mencionou o incentivo institucional para a formação dos 

professores por meio de cursos pontuais: 

 

(...) dentro da própria universidade a gente tem cursos 

pontuais de formação dos próprios professores para que a 

gente possa implementar algum ou outro déficit.” (F2) 

 

Os supervisores entrevistados indicaram buscar a educação 

continuada em cursos direcionados ao desenvolvimento de pesquisa e 

aprofundamento de temas relativos às próprias especialidades: 

 

“(...) discussões com colegas que já tiveram 

especialização na área, através da literatura, discutindo 

com médicos e artigos.”  (F1) 

 

“Na área como supervisor de estágio eu acabo não indo 

buscar muitos conhecimentos, eu acabo indo mais na 

área da ortopedia e da fisioterapia em que eu estou 

atuando.” (F6) 

 

“Eu não tenho nenhum (...) hoje em dia procuro ler 

bastante, conforme os alunos vão nos questionando e 

nos posicionando, a gente corre atrás mesmo para não 
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deixá-los sem informação, eles buscam em nós, um 

campo de informações, eles querem tirar da gente toda 

informação possível (...)” (F10) 

 

Um supervisor acredita no conhecimento sobre a disciplina/ área que 

acompanham o estágio como fundamental e suficiente para uma boa 

supervisão.  

 

“(...) na supervisão eu particularmente não busco um 

curso específico para que me faça melhor supervisor, eu 

acredito que sendo um melhor fisioterapeuta, tendo um 

melhor conhecimento clínico, eu vou conseguir também 

indiretamente ser um melhor supervisor (...)” (F2) 

 

Além dos desafios inerentes à supervisão de estágio, identifica-se uma 

falta de aproximação aos processos de ensino aprendizagem. As competências 

e saberes docentes parecem ser termos alheios ao “vocabulário técnico” dos 

fisioterapeutas: 

 

“Infelizmente não tenho feito isso, mesmo reconhecendo 

a necessidade de atualizar conhecimentos em supervisão 

de estágio.” (F5) 

 

“Na área como supervisor de estágio eu acabo não indo 

buscar muitos conhecimentos (...)” (F6) 

 

“(...) como supervisor, na área de educação, eu não 

tenho feito nada, não fiz nenhum curso relacionado à 

educação, como ensinar, didática, nada disso.” (F8) 

 

“Como supervisor de estágio eu até hoje não fiz nada por 

desconhecer algum curso direcionado para isso, para a 

área de educação em fisioterapia.” (F9) 
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A maioria dos profissionais entrevistados referem investir na atualização 

científica e técnica como ingredientes do processo de formação 

continuada, sem mencionar a necessidade de assumir o ensino como 

mediação para a aprendizagem ativa do aluno e sem conhecer estratégias de 

ensino- aprendizagem. 

Embora todos os sujeitos entrevistados estejam envolvidos com o ensino 

e pesquisa, nove deles não demonstram interesse em investir na carreira 

acadêmica e buscam especialização nas áreas de maior afinidade visando 

melhorar a prática assistencial: 

 

“Através de congressos multidisciplinares e congressos 

específicos na área de cárdio- pneumologia e agora 

através do mestrado que é o que eu mais almejo fazer.” 

(F4) 

 

A maior preocupação dos supervisores tende a ser o atendimento aos 

alunos em suas eventuais dúvidas sobre especialidade na prática de estágio, e 

a busca de conhecimentos está realmente relacionada com a temática de seu 

módulo. 

 

6.2.3. Formação e Supervisão de Estágio: pontos fortes, dificuldades e 
sugestões 

 

Todos os supervisores destacaram a importância do preparo do 

supervisor para trabalhar informações atualizadas, além de construir uma 

atitude disponível e colaborativa no processo ensino-aprendizagem junto aos 

alunos. 

Os sujeitos assinalaram que ao assumirem a supervisão de estágio 

sentiram-se estimulados à busca constante de atualização, reconhecendo o 

lugar do supervisor como uma experiência única de aprendizagem para o 

próprio supervisor:  

 

“Os pontos positivos para o profissional é que você está 

sempre estudando, sempre acompanhando os alunos e 
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sempre se interessando por técnicas novas, novas 

técnicas de ensino que estão sendo aplicadas agora, e 

estar sempre se atualizando em cima disso (...), você não 

fica somente na parte assistencial e pronto” (F3) 

 

“(...) como supervisora, você tem que estar se 

atualizando, estudando, e eu acho que isto foi um 

chamariz para eu voltar a estudar e pesquisar (...)” (F5) 

 

“(...) eu acabo estudando mais, tento me aprimorar mais, 

para estar levando ao aluno uma melhor formação e estar 

respondendo a maioria das dúvidas que eles têm, então 

acabo estudando e buscando mais informações para 

suprir as necessidades dos alunos.” (F6) 

 

“(...) nossa própria obrigação de atualização na nossa 

área de fisioterapia, e também eu acredito que o fato da 

gente estar ensinando e supervisionando o aluno, a gente 

aprende muito também, a diferenciar condutas, e até 

mesmo a parte teórica de acompanhamento de todos os 

casos, patologias e situações em que a fisioterapia pode 

atuar (...)” (F8) 

 

“(...) a gente se empenha mais em estudar, a gente 

enfrenta desafios no dia a dia com os próprios alunos que 

vêm questionando certas coisas, e a gente acaba se 

preparando melhor para isso, então eu acho que nos 

estimula a estudar.” (F9) 

 

Nesses discursos fica evidente o reconhecimento, que ao serem 

supervisores, tem oportunidade de aprendizagem e obtenção de 

aprofundamento no próprio exercício da Fisioterapia. Essa aprendizagem está 

articulada com a preocupação dos entrevistados em serem responsáveis pelo 

esclarecimento das dúvidas advindas da prática. 



 68 

Para Vasconcelos (1996, apud SUZUKI, 2001, p.27) a preocupação do 

supervisor não deve se centrar somente em ensinar transmitindo seus 

conhecimentos práticos e experiências, mas sim ter a capacidade de observar 

se o seu aluno está aprendendo, e para tanto o supervisor deve possuir o 

domínio do conteúdo que pretende abordar somado à preocupação quanto à 

busca de uma aprendizagem significativa, para que assim “o aprendizado do 

aluno possa ocorrer de preferência com o auxílio do professor e não apesar 

dele”.  

Os supervisores precisam refletir sobre sua prática, visto que a mera 

transmissão de experiências, sem a preocupação real da efetivação do 

aprendizado pelo aluno, parece estar em dissonância com as necessidades 

dos alunos dos dias atuais. A este respeito, Freire (2003) apresenta que o 

ensinar não é apenas transferir conhecimentos, mas sim criar possibilidades 

para sua própria produção ou sua própria condução.  

Talvez a conscientização dos supervisores de estágio sobre esta nova 

visão de ensino poderá resultar na compreensão da necessidade em buscar 

uma formação docente de consistência. 

Os profissionais supervisores de estágio que atuam no campo 

assistencial, nem sempre têm contato e/ou conhecimento sobre novas 

metodologias de ensino. Na maioria das vezes, vivenciaram uma metodologia 

tradicional de ensino e repassam essa metodologia em suas práticas de 

supervisão. Por isso, talvez, a dificuldade do supervisor em assumir uma 

“parceria” com o aluno em seu aprendizado. 

Masetto (2003) destaca que as funções de instruir, comunicar 

conhecimentos ou habilidades, de mostrar e de guiar não satisfazem, 

isoladamente, os requisitos educacionais. O papel a ser assumido pelo docente 

contemporâneo deverá ser o de mediador do processo de ensino- aprendizado, 

que tem como características o diálogo permanente, a troca de experiências, o 

debate de dúvidas/ problemas, o auxílio nas carências e dificuldades técnicas 

ou de conhecimento quando o aluno não conseguir se conduzir sozinho, a 

criação de intercâmbio entre a aprendizagem e a sociedade real onde vivemos, 

entre outras tantas. 

Anastasiou e Alves (2003, p.3) abordam a problemática sobre a 

compreensão do professor sobre o significado de ensinar e aprender e afirmam 
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que em muitas situações existe a idéia de que ensinar significa “apresentar ou 

explicar o conteúdo numa exposição, o que a grande maioria dos docentes 

procura fazer com a máxima habilidade de que dispõe; daí a busca por 

técnicas de exposição, como elementos essenciais para a competência 

docente”. 

Um sujeito aponta a parceria entre aluno e supervisor como um ponto 

forte para o efetivo aprendizado:  

 

“(...) a troca de conhecimentos que acaba existindo na 

relação educador- educando, que de uma forma você 

passa conhecimento e por eles serem alunos que 

acabaram de sair da faculdade, eles acabam trazendo 

alguns pontos que desconhecíamos.” (F5) 

 

Vasconcelos (2000) retrata esta necessidade afirmando que a educação 

na atualidade deve reunir professor e aluno como dois elementos- chaves do 

ensino e do aprendizado, destacando a importância de cada um dentro do 

processo, em que o aluno passa a exercer um importante papel ativo na 

aquisição e construção de novos conhecimentos.  

Uma dimensão importante da díade formação e supervisão abrange as 

dificuldades que perpassam a supervisão do estágio.  

A dificuldade mais apontada pelos sujeitos da pesquisa refere-se a 

necessidade de assumirem a supervisão de estágio concomitante à 

necessidade de atuarem na assistência, sendo também responsáveis pelos 

atendimentos fisioterapêuticos nas unidades em que estão responsáveis. 

 

“(...) a falta de tempo que você tem para estar 

acompanhando a turma, principalmente eu que acabo 

não podendo ficar o tempo todo no setor, acabo 

atendendo outros setores (...) os alunos não podem estar 

me acompanhando direto(...)”.(F1) 

 

“(...) a quantidade de leitos para poucos fisioterapeutas 

atuando, com relação à nossa atuação como supervisora 
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a ainda ter a responsabilidade de atender, de “tocar 

serviço”, dentro da UTI com quarenta e quatro leitos (...)” 

(F4) 

 

“(...) é ter que participar ainda do quadro de 

fisioterapeutas atuantes no hospital (...) e, além disso, 

fazer a supervisão de estágio, acompanhar os alunos, 

então eu vejo isso como dificuldade, porque por um lado 

eu não consigo atender os pacientes da forma como eles 

deveriam e também não consigo realizar a supervisão de 

estágio como ela deveria ser de fato.” (F5) 

 

“(...) a gente é responsável pelo alunos e responsável 

pela unidade que a gente está atuando no momento, 

então isso dificulta muito (...)” (F8) 

 

“(...) estar tendo que assumir dois papéis ao mesmo 

tempo, porque aqui no hospital, a gente tem duas 

funções: uma de supervisor, e somos responsáveis pelo 

serviço de fisioterapia nos setores onde desenvolvemos a 

prática de estágio, então isso acaba forçando a gente, na 

realidade, ter que dar uma “rebolada” para tentar dar 

conta do serviço (...)” (F9) 

 

“(...) além de supervisionar o estágio, a gente tem que dar 

conta de atendimentos em vários setores (...) a gente tem 

que dar conta, e são muitos pacientes, e além de atendê-

los, a gente tem que dar suporte aos alunos (...) Acredito 

que hoje a grande dificuldade é desempenhar as duas 

funções, e se nós nos dedicássemos a apenas uma 

função, essa seria melhor desempenhada.” (F10) 

 

Os estágios supervisionados têm como função, possibilitar ao estudante 

neste caso, profissional já graduado, a vivência da prática fisioterapêutica sob a 
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supervisão docente constante. A este respeito, Suzuki (2001, p.16) relata sua 

experiência, porém com alunos de graduação, e chama a atenção para o fato 

de que algumas instituições são ainda menos rigorosas ao contratar 

profissionais para atuar como supervisor de estágio: 

 

“No caso do local de estágio onde atuo, apesar de 

pertencer à Instituição de Ensino, o grupo de 

fisioterapeutas, no qual me incluo, quatro no total, 

responsáveis pela supervisão de estágio curricular do 

curso de fisioterapia, não fazem parte do quadro de 

funcionários docentes da universidade. A priori somos 

profissionais que foram contratados como fisioterapeutas 

assistenciais, que possuem também a função de 

supervisionar o estágio dos alunos do último ano do curso 

de fisioterapia, sem a exigência de pré-requisitos na área 

da docência. Esta situação se perpetua desde minha 

entrada para a instituição, até os dias atuais.” 

 

A autora ainda destaca que a falta de capacitação para a docência gerou 

momentos de expectativas, insegurança e dúvidas que a motivaram a buscar 

uma formação que fundamentasse suas ações de ensino-aprendizagem, muito 

semelhante às inquietações iniciais da pesquisadora que a levaram ao 

desenvolvimento do presente estudo. 

Tanto na instituição de ensino em que a autora acima citada apresenta, 

quanto nos discursos dos sujeitos (F1, F4, F5, F8, F9, F10), a supervisão de 

estágio parece ser considerada como uma prática isolada da docência, 

não carecendo de competências e habilidades educacionais, em que se 

valoriza somente a formação técnica.   

Em função de sua formação estritamente técnica, um sujeito aponta 

como dificuldade pontual o relacionamento docente- discente: 

 

“(...) lidar com o aluno, tanto como profissional, quanto 

como pessoa, (...) muitos alunos não tem essa 

consciência, eu acredito, de diferenciar o que é 
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profissional, do que é pessoal,  e o fato de muitos alunos 

não serem abertos às suas opiniões (...)” (F8) 

 

Com relação a aspectos relacionados ao relacionamento docente- 

discente, Vasconcelos (2000) declara que as dificuldades nesta díade podem 

acontecer em função da tendência ao repasse de informações, autoritarismo, 

avaliação objetiva e técnica, muitas vezes punitiva ao invés de formativa, falta 

de compreensão a respeito dos mecanismos envolvidos no processo de 

aprendizado e falta de compreensão do papel do docente como mediador na 

formação do sujeito. 

Embora os sujeitos já tenham apontado como maior dificuldade no 

preparo para atuarem como supervisor de estágio, a ausência de formação 

sistemática, nesta questão, este item é novamente mencionado como 

dificuldade para o exercício da supervisão como podemos observar nos 

discursos: 

 

“As minhas dificuldades se referem a nós não sermos 

preparados para ser supervisor de estágio, não têm 

cursos para a gente se atualizar (...)” (F6) 

 

“O ponto negativo é você não ter como adquirir esse 

conhecimento para ser supervisor, não tem uma coisa 

específica (...)” (F7) 

 

Na situação de estágio, temos a necessidade de estabelecer estratégias 

para que o aluno tenha condições de enfrentar com segurança situações novas 

e desconhecidas, estabelecendo comparações entre conceitos discutidos e a 

realidade, desenvolvendo neste o pensamento reflexivo e reconhecendo sua 

importância como gerador do conhecimento, assim, recorremos à imperiosa 

necessidade de desenvolvermos metodologias de ensino e abordagens que 

permitam ao aluno compreender a realidade em que vai atuar (SUZUKI, 2001). 

Um supervisor indicou o despreparo dos recém- graduados que 

ingressam no curso de aprimoramento em questão como dificuldade. 
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“(...) pontos negativos, o que acontece é que tem muitas 

faculdades que o ensino declinou bastante e tem muitos 

alunos vindo para o estágio mal preparados, então você 

tem que além de dar uma base normal para o aluno de 

uma pós ou aprimoramento, você ainda tem que dar 

explicações muito básicas que eles não tão tendo na 

graduação (...)” (F3) 

 

Estas dificuldades, em seu conjunto, parecem traduzir a dissonância 

existente entre o modelo tradicional de ensino e as demandas da prática atual, 

em que no ensino tradicional, o aluno é um agente passivo no processo de 

aprendizado, acostumado a memorizar os conteúdos repassados na 

graduação, e quando expostos à situações problematizadoras, sentem 

dificuldades em pensar e trazer soluções para as questões que lhe são 

apresentadas (BEHRENS, 2000).  

No campo das sugestões, observa-se que quatro sujeitos apontaram a 

necessidade do incentivo institucional no que tange o estímulo ao debate 

de temas ligados à educação e fisioterapia, que fundamente as ações do 

supervisor dentro do contexto educacional atual: 

 

“(...) e que a própria instituição pudesse oferecer aos 

supervisores cursos de capacitação para assumir tal 

função em que se discutissem temas ligados à educação 

(...)” (F4) 

 

“(...) como supervisor de estágio do hospital, a gente 

poderia ter a oportunidade de fazer mais cursos, ter um 

acompanhamento com profissionais mais experientes 

que realizam este tipo de trabalho ou que foram 

preparados para assumir tal função, e ter momentos de 

discussão que envolvam temas sobre educação, 

metodologias ativas de ensino, entre outros.” (F5) 
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“Eu acho que o ideal seria antes de começar um curso na 

instituição, ela estar promovendo cursos para os 

supervisores para que nós possamos nos atualizar no 

que diz respeito à docência, e as melhores formas para 

se “formar” os alunos (...) além de oficinas de discussões 

sobre temas voltados à educação e fisioterapia.”(F6) 

 

“(...) aqui na instituição sugiro cursos que abarquem 

temas sobre educação e formação para o ensino superior 

em saúde, práticas educativas, seminários (...).”(F9) 

 

O supervisor de estágio representa um referencial de profissional aos 

alunos por eles liderados como já observamos no quadro 1, sobre o preparo 

profissional, citado novamente para alunos da graduação, no seguinte discurso: 

 

“(...) alunos graduandos, temos um papel de extrema 

responsabilidade em seu crescimento profissional, onde 

nossa função inclui o iniciar da prática clínica, os 

cuidados, deveres, técnicas, aproximação entre o 

paciente e o terapeuta, conduta, responsabilidade, 

assiduidade, nos tornando exemplos maléficos ou 

benéficos diante dos nossos conhecimentos passados.” 

(F4) 

 

O estágio pode ser um objeto de reflexão da prática docente e neste 

sentido, os supervisores podem encontrar nesse processo oportunidades para 

ressignificar suas identidades profissionais, que estão em constante construção 

a partir das novas demandas que a sociedade coloca para ação docente no 

campo do estágio. 

O debate e reflexão sobre a experiência, a luz da teoria, orientados pelo 

professor supervisor poderá projetar a construção de novos saberes, pois como 

afirmam Tardif, Lessard e Lahaye (1991), o saber docente é plural, formado 

pelo amálgama, mais ou menos coerente, dos saberes das disciplinas, dos 

currículos e saberes da experiência. A mediação entre esses saberes 
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articulando o contexto atual da sociedade e da escola, por meio da teoria não 

só permite construir perspectivas de melhorar a prática dos professores/ alunos 

como possibilidade de desenvolvimento profissional do fisioterapeuta como 

supervisor de estágio. 
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7. EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA FISIOTERAPEUTAS, 
SUPERVISORES DE ESTÁGIO EM CURSOS DE 
APRIMORAMENTO: DELINEANDO SUBSÍDIOS 

 
A partir da análise dos dados coletados nesta pesquisa e do diálogo com 

a literatura sobre o processo de formação docente para o exercício da atividade 

de supervisão de estágio, este capítulo tem como objetivo delinear subsídios 

que possam embasar uma proposição de Educação Permanente para 

Fisioterapeutas, Supervisores de Estágio em Cursos de Aprimoramento. 

Particularmente, busca-se um caminho para reflexão e direcionamento da 

prática dos supervisores de estágio de um curso de Aprimoramento 

Profissional em Fisioterapia num Hospital Escola da Zona Leste do município 

de São Paulo.  

Os subsídios, construídos a partir da presente investigação, abrangem 

três níveis: institucional, didático-pedagógico e pessoal. 

No tocante ao nível institucional emerge como fundamental o incentivo 

aos supervisores, estimulando-os para o estágio no âmbito do aprimoramento 

como um importante momento de aprendizagem e formação. Depreende-se 

que a própria instituição formadora tem que assumir e investir na formação dos 

supervisores como uma política que demanda continuidade, articulação teórico-

prática e construção de projetos coletivos.   

No que se refere ao nível didático-pedagógico reconhece-se a 

importância de: 

• Abrir espaço de discussão do lugar, como supervisores de estágio, 

apreendendo trajetórias e saberes prévios que os supervisores mobilizam 

para orientar suas práticas e possibilidades de transformação; 

• Trabalhar a fundamentação didático-pedagógica como uma mediação que 

estabelece uma relação de complementaridade com os saberes técnico-

científicos específicos da Fisioterapia como ciência e profissão; 

• Assumir como ponto de partida a reflexão sobre os saberes de experiências 

do profissional que se torna supervisor de estágio nas contingências do 

contexto de trabalho em que está inserido;  

• Privilegiar espaços formativos que possam incentivar os supervisores a 

investigar suas próprias práticas pedagógicas, compreendendo as formas 

com que planejam e agem em campo de estágio, problematizando estas 
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ações e refletindo individualmente e coletivamente sobre elas. Ao serem 

estimulados a refletirem sobre os seus fazeres os supervisores têm a 

possibilidade de revisitá-los e transformá-los.  

No âmbito do nível pessoal situam-se subsídios na direção de mobilizar 

os supervisores para pensarem suas motivações no que se refere à atuação do 

estágio em Curso de Aprimoramento, bem como compreenderem seus 

caminhos de formação docente. Inscreve-se desta forma, um subsídio no nível 

em tela que abrange a reflexão sobre as relações entre os saberes técnico-

científicos e os saberes didático-pedagógicos na prática de ser supervisor de 

estágio em cursos de aprimoramento. 

Os subsídios delineados não configuram uma lista de itens a serem 

conferidos ou solução pronta, mas podem ser caminhos inspiradores de 

criações próprias aos diferentes contextos institucionais, respeitando-se as 

características e tempos tanto do grupo, como dos sujeitos em seus trajetos 

singulares. 

Identifica-se como um possível desdobramento, um estudo que 

valide estes subsídios e implemente criticamente uma proposta de educação 

permanente para fisioterapeutas, supervisores de estágio em cursos de 

Aprimoramento que se ancore nestes subsídios.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Esta pesquisa emergiu do incessante questionamento da pesquisadora 

a respeito das contradições entre a necessidade de o fisioterapeuta assumir 

sua função educativa e a realidade prática, em que por vezes essa função é 

destituída do sentido de educação.  

Neste estudo foi possível caracterizar o perfil e a formação dos 

supervisores de estágio do curso de Aprimoramento Profissional em 

Fisioterapia, referentes aos aspectos pedagógicos da ação docente, mapear 

como o supervisor de estágio em fisioterapia atualiza seus conhecimentos e 

aprimora seu papel de educador e verificar as possibilidades e dificuldades 

encontradas no exercício da supervisão de estágio. 

Os supervisores entrevistados indicaram necessidades de 

aprimoramento, fundamentação e aprendizado constante, dentro das 

disciplinas que lecionam e supervisionam o estágio. Destacaram, também, que 

há lacunas importantes no âmbito da formação didático-pedagógica. 

A demanda dos profissionais fisioterapeutas assumirem a 

responsabilidade de construírem uma identidade como supervisor de estágio e 

buscarem aperfeiçoamento para o exercício da docência exige que a formação 

docente possa ter uma nova centralidade nos projetos institucionais.  

No presente estudo foi possível observar que há pouca valorização dos 

supervisores de estágio acerca da capacitação profissional em termos 

pedagógicos. A maioria dos entrevistados alegam existir pouco material 

envolvendo a temática sobre formação pedagógica dos fisioterapeutas e 

revelaram restrito acesso a materiais que fundamentassem pedagogicamente 

sua prática docente. 

Na maioria dos relatos dos supervisores entrevistados identificou-se que 

eles constroem suas supervisões tendo seus próprios professores como 

referência para sua carreira docente. 

Formar é transformar práticas e concepções, considerando os contextos 

institucionais, as políticas públicas, os saberes e experiências dos sujeitos, as 

expectativas de supervisores e aprimorandos em seus processos de 

formar/formar-se com outro, no contexto da saúde. 
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Nesta perspectiva, os subsídios delineados podem se constituir em 

pontos de partida que, fundamentados teórico-metodologicamente, orientem 

práticas de educação permanente de supervisores de estágio comprometidos 

com uma formação em Fisioterapia que articule conhecimento, reflexão e 

envolvimento social.      
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10. ANEXOS 

 

ANEXO 1 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

RESOLUÇÃO CNE/CES 4, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002.(*) 
 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 
de Graduação em Fisioterapia. 

 
O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, tendo em vista o 
disposto no Art. 9º, do § 2º, alínea “c”, da Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, e com fundamento 
no Parecer CES 1.210/2001, de 12 de setembro de 2001, peça indispensável do conjunto das presentes 
Diretrizes Curriculares Nacionais, homologado pelo Senhor Ministro da Educação, em 7 de dezembro de 
2001, resolve: 

 
Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Fisioterapia, a serem observadas na organização curricular das Instituições do 
Sistema de Educação Superior do País. 
 
Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação em Fisioterapia 
definem os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação de 
fisioterapeutas, estabelecidas pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 
Educação, para aplicação em âmbito nacional na organização, desenvolvimento e avaliação 
dos projetos pedagógicos dos Cursos de Graduação em Fisioterapia das Instituições do 
Sistema de Ensino Superior. 
 

Art. 3º O Curso de Graduação em Fisioterapia tem como perfil do formando egresso/profissional o 
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.  

 
Art. 4º A formação do Fisioterapeuta tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 
requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais:  
 

I -  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; 

                                                
(*)  CNE. Resolução CNE/CES 4/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 4 de março de 2002. Seção 1, p. 
11. 
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II -  Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar 
fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, 
eficácia e custo-efetividade, 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; 

III -  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; 

IV -  Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde 
deverão estar aptos a assumirem 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; 

V -  Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar 
iniciativas, 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 serem empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na 
equipe de saúde; e 

VI -  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, mas 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. 

 
Art. 5º A formação do Fisioterapeuta tem por objetivo dotar o profissional dos 
conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e 
habilidades específicas:  
 

I -  respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; 
II -  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; 

III -  atuar multiprofissionalmente,  interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com 
extrema produtividade na promoção da saúde baseado na convicção científica, 
de cidadania e de ética; 

IV -  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; 

V -  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; 

VI -  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; 

VII -  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 
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profissional do fisioterapeuta, sendo capaz de intervir nas diversas áreas onde 
sua atuação profissional seja necessária; 

VIII -  exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a 
como uma forma de participação e contribuição social; 

IX -  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 competência profissional; 

X -  emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios; 
XI -  prestar esclarecimentos, dirimir dúvidas e orientar o indivíduo e os seus 

familiares sobre o processo terapêutico; 
XII -  manter a confidencialidade das informações, na interação com outros 

profissionais de saúde e o público em geral; 
XIII -  encaminhar o paciente, quando necessário, a outros profissionais relacionando 

e estabelecendo um nível de cooperação com os demais membros da equipe 
de saúde; 

XIV -  manter controle sobre à eficácia dos recursos tecnológicos pertinentes à 
atuação fisioterapêutica garantindo sua qualidade e segurança; 

XV -  conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos 
acadêmicos e científicos; 

XVI -  conhecer os fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos da 
Fisioterapia; 

XVII -  seus diferentes modelos de intervenção. 
 
 

Parágrafo único. 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.  
 

Art. 6º 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: 

 

I -  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; 

II -  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; 

III -  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; e 

IV -  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 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. 
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Art. 7º 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.  

 
Parágrafo único. A carga horária do estágio curricular supervisionado deverá assegurar 
a prática de intervenções preventiva e curativa nos diferentes níveis de atuação: 
ambulatorial, hospitalar, comunitário/unidades básicas de saúde etc.   
 

Art. 8º O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Fisioterapia deverá contemplar atividades 
complementares 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, a saber: monitorias e estágios; programas de iniciação científica; 
programas de extensão; estudos complementares e cursos realizados em outras áreas afins. 

 

Art. 9º O Curso de Graduação em Fisioterapia deve 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.  

 

Art. 10. As Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico devem 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. 

 

§ 1º As diretrizes curriculares do Curso de Graduação em Fisioterapia deverão contribuir para a 
inovação e a qualidade do projeto pedagógico do curso. 

 

§ 2º O Currículo do Curso de Graduação em Fisioterapia poderá incluir aspectos complementares de 
perfil, habilidades, competências e conteúdos, de forma a considerar a inserção institucional do curso, 
a flexibilidade individual de estudos e os requerimentos, demandas e expectativas de desenvolvimento 
do setor saúde na região. 

 

Art. 11. A organização do Curso de Graduação em Fisioterapia deverá ser definida pelo respectivo 
colegiado do curso, que indicará a modalidade: seriada anual, seriada semestral, sistema de 
créditos ou modular. 

 

Art. 12. Para conclusão do Curso de Graduação em Fisioterapia, o aluno deverá elaborar um 
trabalho sob orientação docente. 

 

Art. 13. A estrutura do Curso de Graduação em Fisioterapia deverá assegurar que: 

I -  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); 

II -  estas atividades práticas, que antecedem ao estágio curricular, deverão ser 
realizadas na IES ou em instituições conveniadas e sob a responsabilidade de 
docente fisioterapeuta; e 

III -  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 
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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. 

 

Art. 14. 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. 

 

§ 1º As avaliações dos alunos deverão basear-se nas competências, habilidades e conteúdos 
curriculares desenvolvidos tendo como referência as Diretrizes Curriculares. 

 

§ 2º 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. 

 

Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 

 

 

 

 

ARTHUR ROQUETE DE MACEDO 

Presidente da Câmara de Educação Superior 
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ANEXO 2 

 

A/C do coordenador do curso de Aprimoramento Profissional – 

Prof. Dr. Giuliano Gardengui 

 

Solicito por meio deste instrumento, a permissão ao coordenador do 

curso de Aprimoramento Profissional em Fisioterapia Hospitalar do Hospital 

Santa Marcelina – Itaquera para realização do estudo intitulado O Supervisor 

de Estágio em Fisioterapia: os desafios de sua formação para a prática 

profissional, cujo objetivo é conhecer o papel do fisioterapeuta-supervisor, na 

sua prática diária, buscando conhecer as diferentes formas de sua 

manifestação. 

Segue anexado o pré-projeto em questão para apreciação. Esta 

pesquisa só iniciará após o consentimento do coordenador responsável pelo 

curso de aprimoramento profissional em Fisioterapia Hospitalar e aprovação 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP/CEDESS e do Hospital Santa 

Marcelina- Itaquera. 

Garanto que esta pesquisa não comprometerá as atividades 

profissionais dos entrevistados, bem como o desempenho profissional da 

pesquisadora. 

Agradeço a atenção e colaboração e estou à disposição para eventuais 

esclarecimentos. 

 

 

 

______________________, ______ de __________________ de 200___.  
 

 

_______________________________           ________________________                 

Coordenador Prof. Dr. Guiliano Gardenghi                       Pesquisadora: Roberta Nunes Esteves                                                                
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ANEXO 3 

 

O Supervisor de Estágio em Fisioterapia: os desafios 
de sua formação para a prática profissional 

Pesquisadora: Roberta Nunes Esteves 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

A motivação inicial para a realização deste estudo intitulado: O 

Supervisor de Estágio em Fisioterapia: os desafios de sua formação para 

a prática profissional, partiu da minha vivência profissional enquanto 

fisioterapeuta de um hospital filantrópico, supervisora responsável pela 

disciplina de Fisioterapia aplicada à Neurologia em um curso de 

Aprimoramento Profissional e tutora de um curso de Residência 

Multiprofissional. 

Pretendo desenvolver esta pesquisa a fim de compreender a prática 

educacional dos supervisores de estágio em fisioterapia do hospital Santa 

Marcelina – Itaquera. 

Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação 

voluntária neste estudo, que tem como objetivo propor um programa de 

educação Permanente para os supervisores - de estágio de um curso de 

Aprimoramento Profissional em Fisioterapia num Hospital Escola da Zona 

Leste do município de São Paulo.  

Para a execução deste estudo, aplicarei um questionário e uma 

entrevista  que serão respondidos pelo entrevistado individualmente, 

programado para um horário em que haja maior disponibilidade por parte do 

entrevistado, sendo a região do questionário e entrevista o próprio contexto de 

trabalho, em uma sala sem interferências externas, nas dependências do 

hospital em questão. Todos os discursos, com o prévio consentimento dos 

entrevistados serão gravados para manter os depoimentos tal como eles 

acontecerem, sem perdas ou alterações no conteúdo. 

Gostaria de garantir que, em qualquer momento, haverá total acesso ao 

profissional responsável pela pesquisa, para esclarecimento de eventuais 
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dúvidas. A principal investigadora, a fisioterapeuta Roberta Nunes Esteves, 

pode ser encontrada no seguinte endereço: Rua Manoel Onha, 400, Mooca, 

São Paulo-SP, ou pelos telefones: (11) 6966-9869, (11) 9592-7522. Se tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a Ética da pesquisa, favor entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP): Rua Botucatu, 572, 1° 

andar, conj 14, ou pelo telefone: 5571-1062, ou ainda pelo email: 

cepunifesp@epm.br . 

É garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento 

e deixar de participar do estudo sem qualquer prejuízo a continuidade do curso 

de aprimoramento. 

É garantido também que as informações obtidas nesta pesquisa serão 

analisadas e a divulgação destas será feita sem a identificação dos 

entrevistados. 

Os sujeitos envolvidos na pesquisa têm o direito de serem mantidos 

atualizados sobre os resultados parciais da pesquisa, tanto quanto estes forem 

de conhecimento do pesquisador. E os dados coletados serão utilizados 

somente para esta pesquisa. 

Não haverá despesa pessoal para os participantes em qualquer fase do 

estudo, bem como não haverá compensação financeira relacionada a esta 

participação. Se acaso houver alguma despesa adicional, esta deverá ser 

absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

 

...............................................................................................................................

..... 

         Declaro que fui satisfatoriamente esclarecido pelo pesquisador, em 

relação a minha participação no projeto de pesquisa intitulado: O Supervisor 

de Estágio em Fisioterapia: os desafios de sua formação para a prática 

profissional, cujo objetivo é propor um programa de Educação Permanente 

para os supervisores - de estágio de um curso de Aprimoramento Profissional 

em Fisioterapia num Hospital Escola da Zona Leste do município de São Paulo.  

Serei convidado a responder algumas questões previamente estipuladas 

pelo pesquisador, de maneira livre com a maior autonomia de opinião. Estou 

ciente e autorizo a realização dos procedimentos acima citados e a utilização 

dos dados originados destes procedimentos para fins didáticos e de divulgação 
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em revistas científicas brasileiras ou estrangeiras contanto que seja mantido 

em sigilo informações relacionadas à minha privacidade, bem como garantido 

meu direito de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de 

dúvidas acerca dos procedimentos, riscos e benefícios relacionados à 

pesquisa, além de que se cumpra a legislação em caso de dano.  

É possível retirar o meu consentimento a qualquer hora e deixar de 

participar do estudo sem que isso traga qualquer prejuízo à minha pessoa. 

Desta forma, concordo voluntariamente e dou meu consentimento, sem 

ter sido submetido a qualquer tipo de pressão ou coação.  

 

______________________, ______ de __________________ de 200___.  
 

 

                                                                   
_______________________________       _____________________________                   

    Assinatura do Participante                               Assinatura do Pesquisador 
                                                              Responsável 
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ANEXO 4 

Questionário: Caracterização do Perfil 
 
� Nome (opcional): ____________________________________________ 
 
� Idade: _____________________________________________________ 
 
� Sexo: _____________________________________________________ 
 
� Formação: _________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
  
� Tempo de Formação: ________________________________________ 
 
� Titulação: __________________________________________________ 
 
� Tempo de inserção como fisioterapeuta: __________________________ 
 
� Tempo de inserção como supervisor de estágio: ____________________ 
 
� Atividade profissional principal: _________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
� Outras atividades: ____________________________________________ 
 
 
 
 

Entrevista Semi- Estruturada 
 

1. Comente sobre o seu preparo para atuar como supervisor de estágio. 

 

2. Comente quais os pontos fortes e dificuldades para o desenvolvimento da 

supervisão de estágio. 

 

3. Como você tem buscado atualizar seus conhecimentos em fisioterapia? 

 

4. Como você tem buscado atualizar seus conhecimentos para atuar como 

supervisor de estágio? 
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5. Sugestões para a formação de um supervisor de estágio. 

 

      6. Quais as possíveis relações que você observa entre a supervisão de 

estágio do curso de aprimoramento (do profissional já formado), da 

supervisão de estágio da graduação (aluno em formação)? 
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ANEXO 5 

PARECER DO COMITÊ APROVANDO O PROJETO 
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ANEXO 6 

 

QUADROS SINÓPTICOS DA ANÁLIDE DOS DADOS 

 

• Caracterização da Formação no que se refere aos 
aspectos didáticos- pedagógicos 

 
QUADRO 3: Preparo para atuar como supervisor de estágio 

ENTRE- 
VISTADO 

DEPOIMENTO UNIDADES DE 
CONTEXTO 

TEMÁTICAS 

F1 “Na verdade eu comecei 
fazendo o curso de especialização 
em Fisioterapia Respiratória para 
Adultos, só que conforme a 
necessidade do serviço, acabei indo 
para a pediatria para estar 
acompanhando alunos, mas não tive 
diretamente uma especialização em 
pediatria, comecei mesmo com a 
prática e com o que eu tinha de 
experiência, fui me adaptando para 
estar acompanhando os alunos, um 
preparo não”. 

“Eu peguei a turma já em 
andamento, para cobrir uma outra 
pessoa que estava nessa função e 
aí eu comecei a trabalhar com a 
turma e não tive um preparo para 
estar iniciando o curso de 
aprimoramento”. 

 

“(...) eu comecei fazendo o 
curso de especialização em 
Fisioterapia(...), só que 
conforme a necessidade do 
serviço, acabei indo para a 
pediatria (...) acompanhando 
alunos, mas não tive 
diretamente uma 
especialização em pediatria, 
comecei mesmo com a 
prática, com a experiência, 
fui me adaptando para estar 
acompanhando os alunos, 
um preparo não”. 
“Eu peguei a turma já em 
andamento, para cobrir uma 
outra pessoa (...) e não tive 
um preparo (...)” 

 

 
- PRÁTICA 
 
- AUSÊNCIA DE 
FORMAÇÃO 
SISTEMÁTICA 

    F2  “Bom, eu comecei a minha 
carreira como supervisor de estágio 
atuando no próprio Hospital, quando 
os primeiros alunos, na época 
ingressaram no hospital. A gente 
ficava com eles na UTI e dava umas 
orientações e isto foi um pré- 
preparo, vamos colocar assim; 
depois disso, em 1999 eu comecei a 
trabalhar, a estagiar no Instituto do 
Coração, eu era o estagiário, e 
observava os supervisores da época 
e comecei a tentar aprender com 
eles e depois, a partir de 2001 eu 
me tornei um dos supervisores do 

“Eu comecei a minha carreira 
como supervisor de estágio 
atuando no Hospital, quando 
os primeiros alunos, na 
época ingressaram. A gente 
ficava com eles na UTI e 
dava umas orientações e isto 
foi um pré- preparo (...) 
depois disso, em 1999 eu 
comecei a trabalhar, a 
estagiar(...), eu era o 
estagiário, e observava os 
supervisores da época e 
comecei a tentar aprender 
com eles (...) hoje como 

-  PRÁTICA 
 
- MODELO DE 
SUPERVISOR: AS 
SITUAÇÕES DE 
“TOMAR” O OUTRO 
COMO MODELO 
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estágio e assim fiquei até 2006 no 
Instituto do Coração sendo um dos 
preceptores do Programa de 
Aprimoramento. Nesse meio tempo, 
eu comecei a trabalhar também na 
Universidade e já assumi a 
supervisão de estágio em Pediatria 
e Neonatologia, cargo que estou até 
hoje, e hoje como coordenador 
também do hospital e nesse estágio 
foi onde eu tive a maior vivência 
direta com o aluno de graduação, 
até então eu sempre tinha lidado 
com alunos de pós- graduação ou 
pretendentes à uma carreira strito 
sensu. Então supervisão mesmo, foi 
em 2005 com alunos que estão 
ainda na faculdade.” 

 

coordenador também do 
hospital e nesse estágio foi 
onde eu tive a maior vivência 
direta com o aluno de 
graduação(...) Então 
supervisão mesmo, foi em 
2005 com alunos que estão 
ainda na faculdade.” 

 

    F3        “Na graduação eu não tive 
nenhum preparo específico, ela não 
nos prepara para acompanhar 
estágios, mas na pós- graduação 
que eu fiz, principalmente na lato 
sensu, teve uma disciplina, que é a 
didática de ensino superior, que eles 
passam como preparar um diário de 
classe, como preparar a turma, uma 
aula, dividir os alunos, e nessa pós 
também tive uma parte prática com 
os alunos do curso da graduação da 
própria faculdade, então tinha o 
curso com os professores da própria 
faculdade e nós acompanhávamos, 
entre os professores, os alunos e 
fazíamos a divisão dos alunos em 
turmas, nos setores, no preparo das 
aulas e seminários.” 

 

“Na graduação eu não 
tive nenhum preparo 
específico (...) na pós- 
graduação teve uma disciplina, 
didática de ensino superior, 
que eles passam como 
preparar um diário de classe, 
como preparar a turma, uma 
aula (...) tive uma parte prática 
com os alunos do curso da 
graduação da própria 
faculdade(...)” 

 

- FORMAÇÃO 
SISTEMÁTICA NA 
PÓS- GRADUAÇÃO 
 
-  DISCIPLINA: 
DIDÁTICA DO 
ENSINO SUPERIOR. 

    F4   “Eu acho que na faculdade a gente 
tem um preparo mesmo para atuar 
como fisioterapeuta, em relação à 
supervisão de estágio, à didática, 
com relação à como se portar frente 
ao aluno, como fazer uma 
supervisão adequada, dentro de 
uma equipe multidisciplinar, 
aprender a supervisionar estágio 
acredito que eu não tenha tido, isso 
eu adquiri com a prática em 

“Eu acho que na faculdade a 
gente tem um preparo mesmo 
para atuar como fisioterapeuta 
(...) aprender a supervisionar 
estágio acredito que eu não 
tenha tido, isso eu adquiri 
com a prática em fisioterapia 
mesmo.” 

 

- PRÁTICA 
 
- AUSÊNCIA DE 
FORMAÇÃO 
SISTEMÁTICA 
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fisioterapia mesmo.” 
 
 

 
F5 “Eu não tive preparo para ser 

supervisora de estágio, na verdade 
aconteceu quase que como um 
“acidente”, eu fazia parte do grupo 
de fisioterapeutas que trabalhava no 
Hospital, e quando foi inserido o 
programa de aprimoramento 
profissional, aconteceu de ser 
chamada para acompanhar os 
alunos e isso teve continuidade com 
o novo curso de aprimoramento que 
existe hoje no hospital.” 

 

“Eu não tive preparo para ser 
supervisora de estágio, na 
verdade aconteceu quase que 
como um “acidente”, (...) 
quando foi inserido o programa 
de aprimoramento profissional, 
aconteceu de ser chamada 
para acompanhar os alunos 
e isso teve continuidade com o 
novo curso de aprimoramento 
que existe hoje no hospital.” 
 

- AUSÊNCIA DE 
FORMAÇÃO 
SISTEMÁTICA 
 
- PRÁTICA 

    F6 “Eu fiz Pós- graduação Lato 
Sensu e eu me baseei mais na 
verdade na supervisão de estágio 
da faculdade e a metodologia que 
eu utilizo para atuar com os alunos 
são os conteúdos que aprendi no 
magistério que foi muito importante 
para a preparação das aulas e em 
todo contexto didático, que no fundo 
é o que mais me ajuda.” 

 

“(...) eu me baseei mais na 
verdade na supervisão de 
estágio da faculdade e a 
metodologia que eu utilizo 
para atuar com os alunos são 
os conteúdos que aprendi no 
magistério que foi muito 
importante para a preparação 
das aulas e em todo contexto 
didático, que no fundo é o que 
mais me ajuda.” 
 

 
- MODELO DE 
SUPERVISÃO DA 
GRADUAÇÃO 
 
-  FORMAÇÃO 
SISTEMÁTICA: 
MAGISTÉRIO  

   F7  “Basicamente minha preparação 
foi na faculdade mesmo, fazendo 
Pós graduação Lato Sensu. E eu 
acho que não foi um trabalho 
específico, a gente vai tirando uma 
coisa boa de um supervisor que 
você teve, uma outra coisa de um 
outro professor, de um amigo, de 
um colega, de um médico que é seu 
ídolo e assim você vai tendo uma 
noção do que é ser um supervisor 
por aqueles que foram seus 
professores. Eu acho que é em cima 
disso, mas não tem uma coisa 
específica para te falar assim: “eu fui 
preparado para ser supervisor!”, eu 
acho que foi mais ou menos pela 
experiência profissional, de você 
correr atrás, de ter vontade de fazer, 
de acontecer, de gostar de ensinar, 
eu acho que é basicamente isso.” 

“(...) minha preparação foi na 
faculdade mesmo, fazendo 
Pós graduação Lato Sensu. E 
eu acho que não foi um 
trabalho específico, a gente 
vai tirando uma coisa boa de 
um supervisor que você teve 
(...) e assim você vai tendo 
uma noção do que é ser um 
supervisor por aqueles que 
foram seus professores (...) 
eu acho que foi mais ou menos 
pela experiência profissional, 
de você correr atrás, de ter 
vontade de fazer, de 
acontecer, de gostar de 
ensinar (...)” 
 

 
-  FORMAÇÃO 
SISTEMÁTICA: PÓS- 
GRADUAÇÃO 
 
- MODELO DE 
SUPERVISOR 
 
- PRÁTICA: 
EXPERIÊNCIA 
 
- GOSTAR DE 
ENSINAR 
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    F8 “Eu não tive preparo nem 

informação para ser supervisor 
de estágio, o único preparo é 
realmente a busca de 
atualizações profissionais e 
preparo pessoal.” 
  

“Eu não tive preparo nem 
informação para ser 
supervisor de estágio, o 
único preparo é realmente a 
busca de atualizações 
profissionais e preparo 
pessoal.” 
 

- AUSÊNCIA DE 
FORMAÇÃO 
SISTEMÁTICA 
 
- BUSCA PESSOAL 
POR ATUALIZAÇÃO 

    F9 “Eu não tive preparo nenhum a 
partir do curso de graduação. 
Comecei a trabalhar e logo que 
foi iniciado o curso, me 
colocaram para participar, e a 
partir da experiência adquirida, 
dos conhecimentos do dia-a-dia, 
foi que eu fui ganhando 
experiência profissional e 
podendo passar isso para os 
alunos, que acredito que saiam 
da graduação de forma mais 
despreparada.” 
  

“Eu não tive preparo nenhum 
na graduação. Comecei a 
trabalhar e logo que foi iniciado 
o curso, me colocaram para 
participar, e a partir da 
experiência adquirida, dos 
conhecimentos do dia-a-dia, 
foi que eu fui ganhando 
experiência profissional e 
podendo passar isso para os 
alunos (...)” 
 

- AUSÊNCIA DE 
FORMAÇÃO 
SISTEMÁTICA 
 
-   PRÁTICA 
 

    F10                      “Na época da faculdade, eu 
nunca tive interesse de seguir a 
área acadêmica, nunca tive vontade 
de acabar a graduação e me 
especializar num curso para dar 
aula, mesmo porque minha timidez, 
eu não sei falar no meio de muitas 
pessoas, me sinto constrangida e 
acabo não conseguindo passar as 
coisas que sei, e que eu faço, então 
eu sempre tive dificuldade quanto a 
isso. Quando surgiu aqui a 
oportunidade, eu fiquei meio travada 
na verdade, porque nunca tive nada, 
nunca fiz nada, na faculdade nunca 
foi passado nada para a gente sobre 
como acompanhar alunos, quanto a 
possibilidade de vir a desempenhar 
uma função dessa em qualquer 
momento, então eu nunca fiz e até o 
momento não fiz nada para me 
preparar para dar aula, e entender a 
área de educação, eu nunca tive 
preparo nenhum, nem na faculdade, 
e aqui a gente começa a sentir essa 
necessidade conforme os alunos 
vão aparecendo e questionando, e 

“Na época da faculdade, eu 
nunca tive interesse de seguir 
a área acadêmica (...)Quando 
surgiu aqui a oportunidade, eu 
fiquei meio travada na verdade, 
porque nunca tive nada, 
nunca fiz nada, na faculdade 
nunca foi passado nada para 
a gente sobre como 
acompanhar alunos (...) então 
eu nunca fiz e até o momento 
não fiz nada para me 
preparar para dar aula, e 
entender a área de educação, 
eu nunca tive preparo 
nenhum, nem na faculdade, e 
aqui a gente começa a sentir 
essa necessidade conforme os 
alunos vão aparecendo e 
questionando (...)” 

- AUSÊNCIA DE 
FORMAÇÃO 
SISTEMÁTICA 
 
-   PRÁTICA 
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eu não me sentia preparada e acho 
que ainda no momento não estou 
preparada para assumir uma coisa 
grande, eu geralmente estou só com 
três alunos, um a cada três 
semanas, diferente do que acontece 
com outros supervisores aqui que 
assumem mais alunos.” 

  
 

 
QUADRO 4:  Pontos fortes para o desenvolvimento da supervisão de 
estágio. 
 
 

ENTRE- 
VISTADO 

DEPOIMENTO UNIDADES DE 
CONTEXTO 

TEMÁTICAS 

F1 “Pontos Positivos: Eu acho 
que com esse período no 
aprimoramento eu acabei 
aprendendo muito porque eu tive 
que buscar uma área que não era 
minha especialidade. Eu acho que 
hoje eu consigo trabalhar bem, 
melhor do que na época que eu 
passei em estágio em pediatria (...) 
Mas acho que o maior ponto positivo 
foi meu crescimento profissional”.” 

 

“Pontos Positivos: Eu acho que 
com esse período no 
aprimoramento eu acabei 
aprendendo muito porque eu 
tive que buscar uma área que 
não era minha especialidade. 
Eu acho que hoje eu consigo 
trabalhar bem, melhor do que 
na época que eu passei em 
estágio em pediatria(...) o 
maior ponto positivo foi meu 
crescimento profissional”. 
 

- BUSCA PESSOAL 
POR ATUALIZAÇÃO 
 
 
- CRESCIMENTO 
PROFISSIONAL 

    F2      “Supervisionar estágio nos 
proporciona incentivo à leituras e 
discussões e com isso, com o 
passar do tempo, nos proporciona 
um crescimento profissional (...)” 

“(...) incentivo à leituras e 
discussões(...) crescimento 
profissional (...)” 
 

-  BUSCA PESSOAL 
POR ATUALIZAÇÃO 
 
 
- CRESCIMENTO 
PROFISSIONAL 

 

F3 “Os pontos positivos para o 
profissional é que você está sempre 
estudando, sempre acompanhando 
os alunos e sempre se interessando 
por técnicas novas, novas técnicas 
de ensino que estão sendo 
aplicadas agora, e estar sempre se 
atualizando em cima disso. Os 
pontos positivos são isso, você estar 
sempre pesquisando, estando 
sempre no meio das “coisas” mais 
importantes da profissão, você não 
fica somente na parte assistencial e 
pronto.” 

 

“Os pontos positivos para o 
profissional é que você está 
sempre estudando, sempre 
acompanhando os alunos e 
sempre se interessando por 
técnicas novas, novas 
técnicas de ensino que estão 
sendo aplicadas agora, e 
estar sempre se atualizando 
em cima disso (...), você não 
fica somente na parte 
assistencial e pronto”. 
 
 

- BUSCA PESSOAL 
POR ATUALIZAÇÃO 
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    F4      “Eu acho que os pontos fortes 
são as especializações, as 
atualizações, a boa dinâmica com a 
equipe multidisciplinar.” 
 
 
 

“Eu acho que os pontos fortes 
são as especializações, as 
atualizações, a boa dinâmica 
com a equipe 
multidisciplinar”.  
 

- BUSCA PESSOAL 
POR 
ATUALIZAÇÃO/ 
ESPECIALIZAÇÃO 

    F5  “Como ponto forte que eu vejo, é 
que na verdade quando você 
trabalha como supervisora, você 
tem que estar se atualizando, 
estudando, e eu acho que isto foi 
um chamariz para eu voltar a 
estudar e pesquisar, e a troca de 
conhecimentos que acaba existindo 
na relação educador- educando, que 
de uma forma você passa 
conhecimento e por eles serem 
alunos que acabaram de sair da 
faculdade, eles acabam trazendo 
alguns pontos que 
desconhecíamos.” 
 
 

“(...) como supervisora, você 
tem que estar se atualizando, 
estudando, e eu acho que isto 
foi um chamariz para eu 
voltar a estudar e pesquisar, 
e a troca de conhecimentos 
que acaba existindo na relação 
educador- educando, que de 
uma forma você passa 
conhecimento e por eles serem 
alunos que acabaram de sair 
da faculdade, eles acabam 
trazendo alguns pontos que 
desconhecíamos.” 
 

- BUSCA PESSOAL 
POR ATUALIZAÇÃO 
 
- TROCA DE 
CONHECIMENTOS 

 
F6 “Os pontos fortes são que eu 

acabo estudando mais, tento me 
aprimorar mais, para estar levando 
ao aluno uma melhor formação e 
estar respondendo a maioria das 
dúvidas que eles têm, então acabo 
estudando e buscando mais 
informações para suprir as 
necessidades dos alunos.” 

 
 

“(...) eu acabo estudando 
mais, tento me aprimorar 
mais, para estar levando ao 
aluno uma melhor formação 
e estar respondendo a 
maioria das dúvidas que eles 
têm, então acabo estudando e 
buscando mais informações 
para suprir as necessidades 
dos alunos.” 
 

- BUSCA PESSOAL 
POR ATUALIZAÇÃO 
 
 
 

    F7 “O ponto forte é que você sempre 
por dentro e sempre atualizado.”      
 

“(...) você sempre por dentro e 
sempre atualizado (...)” 
 

- BUSCA PESSOAL 
POR ATUALIZAÇÃO 

    F8 “Os pontos fortes acredito que seja 
a nossa própria obrigação de 
atualização na nossa área de 
fisioterapia, e também eu acredito 
que o fato da gente estar ensinando 
e supervisionando o aluno, a gente 
aprende muito também, a diferenciar 
condutas, e até mesmo a parte 

“(...) nossa própria obrigação 
de atualização na nossa área 
de fisioterapia, e também eu 
acredito que o fato da gente 
estar ensinando e 
supervisionando o aluno, a 
gente aprende muito 
também, a diferenciar 

- BUSCA PESSOAL 
POR ATUALIZAÇÃO 
 
- TROCA DE 
CONHECIMENTOS 
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teórica de acompanhamento de 
todos os casos, patologias e 
situações em que a fisioterapia pode 
atuar.” 
 

condutas, e até mesmo a parte 
teórica de acompanhamento de 
todos os casos, patologias e 
situações em que a fisioterapia 
pode atuar (...)” 
 

    F9 “Os pontos fortes de início, eu 
acredito que a gente se empenha 
mais em estudar, a gente enfrenta 
desafios no dia a dia com os 
próprios alunos que vêm 
questionando certas coisas, e a 
gente acaba se preparando melhor 
para isso, então eu acho que nos 
estimula a estudar.” 

“(...) a gente se empenha mais 
em estudar, a gente enfrenta 
desafios no dia a dia com os 
próprios alunos que vêm 
questionando certas coisas, 
e a gente acaba se 
preparando melhor para isso, 
então eu acho que nos 
estimula a estudar.” 
 

 
- BUSCA PESSOAL 
POR ATUALIZAÇÃO 
 
 

   F10 “Os pontos fortes eu acredito que, 
conforme a gente vai se deparando 
com as barreiras a gente começa a 
correr atrás, a procurar, se atualizar, 
você procura ler mais, entender 
mais e eu, no meu caso, comecei a 
trabalhar o meu interior para poder 
exteriorizar aquilo que eu sei, a 
prática que eu sei, para poder 
passar para o aluno.” 

“Os pontos fortes eu acredito 
que, conforme a gente vai se 
deparando com as barreiras a 
gente começa a correr atrás, a 
procurar, se atualizar, você 
procura ler mais, entender  
mais (...)” 
 

- BUSCA PESSOAL 
POR ATUALIZAÇÃO 
 
 

 
 
 
QUADRO 5: Dificuldades para o desenvolvimento da supervisão de 
estágio. 
 

ENTRE- 
VISTADO 

DEPOIMENTO UNIDADES DE 
CONTEXTO 

TEMÁTICAS 

    F1 “As dificuldades são: não ter 
tempo para estar nos especializando 
mais, para poder desenvolver um 
trabalho melhor; a falta de tempo 
que você tem para estar 
acompanhando a turma, 
principalmente eu que acabo não 
podendo ficar o tempo todo no setor, 
acabo atendendo outros setores, 
como todo mundo, mas os alunos 
não podem estar me acompanhando 
direto, então eu acho que isso 
acaba ficando um pouco falho”. 
 

 

“(...) não ter tempo para estar 
nos especializando mais, 
para poder desenvolver um 
trabalho melhor; a falta de 
tempo que você tem para 
estar acompanhando a 
turma, principalmente eu que 
acabo não podendo ficar o 
tempo todo no setor, acabo 
atendendo outros setores (...) 
os alunos não podem estar me 
acompanhando direto(...)”. 
 

 
- FALTA DE TEMPO 
PARA 
ATUALIZAÇÃO  
 
RESPONSABILIDAD
E 
ASSISTENCIAL E 
SUPERVISÃO DE 
ESTÁGIO  

    F2 “A supervisão de estágio tem “(...) receber um grupo que - TRABALHAR COM 
GRUPOS 
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algumas nuances, particularidades 
muito grandes e que uma delas é 
mais ou menos assim, você tem que 
receber um grupo que muitas vezes 
é heterogêneo, pessoas que têm 
formação diferente, pessoas que 
vêm de faculdades diferentes, 
quando eu falo de pós- graduação, e 
essas pessoas, a gente tem que 
tentar desenvolver um trabalho na 
medida que a gente consiga 
privilegiar a pessoa que tem alguns 
passos a frente, mas sem 
negligenciar a pessoa que teve uma 
formação menor, então nesse 
processo a gente tem que criar uma 
metodologia de aula, de supervisão, 
onde a gente consiga com a mesma 
linha de conteúdo, passar o mais 
avançado para aquela pessoa e 
puxar aquela pessoa que está para 
trás, para que ela possa 
acompanhar o processo e tentar 
fazer com que ela acelere e de que 
maneira eu faço isso? 

- Acho que isso é possível 
com atividades extras, esta pessoa 
que tem um déficit maior de 
formação e isto é muito comum, ela 
vai precisar literalmente implementar 
o conteúdo dela, e isto tem que ser 
feito através de leituras e 
discussões extras então, eu acho 
que durante o estágio a gente tem 
que tentar manter sempre o mais 
alto nível possível, mas aquela 
pessoa que está para trás, a gente 
tem que puxar e motivá-la para que 
ela atinja esse nível sem que ela 
perceba que é pior, mas 
incentivando-a com discussões e 
atividades extras- estágio muitas 
vezes, pedindo para que ela em 
casa por exemplo, estude alguma 
coisa, e no outro dia, você 
(supervisor) discute com ela aquele 
conteúdo e mostre para ela como 
aquilo faz diferença quando a gente 
está em um atendimento, por 
exemplo.” 

muitas vezes é heterogêneo, 
pessoas que têm formação 
diferente, pessoas que vêm de 
faculdades diferentes (...) a 
gente tem que tentar 
desenvolver um trabalho na 
medida que a gente consiga 
privilegiar a pessoa que tem 
alguns passos a frente, mas 
sem negligenciar a pessoa 
que teve uma formação 
menor, então nesse processo 
a gente tem que criar uma 
metodologia de aula, de 
supervisão, onde a gente 
consiga com a mesma linha de 
conteúdo (...) durante o estágio 
a gente tem que tentar manter 
sempre o mais alto nível 
possível (...)” 
 

HETEROGÊNEOS 
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    F3 “Como pontos negativos, o 

que acontece é que tem muitas 
faculdades que o ensino declinou 
bastante e tem muitos alunos vindo 
para o estágio mal preparados, 
então você tem que além de dar 
uma base normal para o aluno de 
uma pós ou aprimoramento, você 
ainda tem que dar explicações muito 
básicas que eles não tão tendo na 
graduação, como por exemplo 
avaliar o paciente, analisar as 
necessidades básicas, não sabem 
nem chegar no leito para atender, 
nem “abaixar” a grade da cama para 
atender, uma coisa tão simples, mas 
eles não têm nem essa base, esse 
preparo.” 
 

“(...) pontos negativos, o que 
acontece é que tem muitas 
faculdades que o ensino 
declinou bastante e tem 
muitos alunos vindo para o 
estágio mal preparados, 
então você tem que além de 
dar uma base normal para o 
aluno de uma pós ou 
aprimoramento, você ainda 
tem que dar explicações 
muito básicas que eles não 
tão tendo na graduação (...)” 
 

-DESPREPARO 
DOS RECÉM 
GRADUADOS. 
 
 

    F4  “Os pontos fracos são em 
primeiro lugar, a quantidade de 
leitos para poucos fisioterapeutas 
atuando, com relação à nossa 
atuação como supervisora a ainda 
ter a responsabilidade de atender, 
de “tocar serviço”, dentro da UTI 
com quarenta e quatro leitos; com 
relação aos materiais, que se torna 
difícil a demonstração quando 
falamos de algo na teoria e não 
podemos aplicar na prática porque a 
gente não tem material adequado 
para estar demonstrando e com 
relação à própria equipe médica que 
às vezes não nos deixa demonstrar 
o suficiente sobre nosso trabalho, 
como podemos atuar e trazer 
benefícios aos doentes, por falta de 
conhecimento da área médica a 
respeito do papel da fisioterapia.” 

 
 

“(...) a quantidade de leitos 
para poucos fisioterapeutas 
atuando, com relação à nossa 
atuação como supervisora a 
ainda ter a responsabilidade 
de atender, de “tocar serviço”, 
dentro da UTI com quarenta e 
quatro leitos; com relação aos 
materiais(...) e com relação à 
própria equipe médica que 
às vezes não nos deixa 
demonstrar o suficiente 
sobre nosso trabalho, como 
podemos atuar e trazer 
benefícios aos doentes, por 
falta de conhecimento da área 
médica a respeito do papel da 
fisioterapia.”.  
 

RESPONSABILIDAD
E 
ASSISTENCIAL E 
SUPERVISÃO DE 
ESTÁGIO 

    F5  “Como maior dificuldade que eu 
vejo, é ter que participar ainda do 
quadro de fisioterapeutas atuantes 
no hospital, então eu tenho que ter 
um número de atendimentos dos 
pacientes internados nas 
enfermarias e, além disso, fazer a 

“(...) é ter que participar ainda 
do quadro de fisioterapeutas 
atuantes no hospital (...) e, 
além disso, fazer a supervisão 
de estágio, acompanhar os 
alunos, então eu vejo isso 
como dificuldade, porque por 

RESPONSABILIDAD
E 
ASSISTENCIAL E 
SUPERVISÃO DE 
ESTÁGIO 
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supervisão de estágio, acompanhar 
os alunos, então eu vejo isso como 
dificuldade, porque por um lado eu 
não consigo atender os pacientes da 
forma como eles deveriam e 
também não consigo realizar a 
supervisão de estágio como ela 
deveria ser de fato.” 
 

um lado eu não consigo 
atender os pacientes da 
forma como eles deveriam e 
também não consigo realizar 
a supervisão de estágio como 
ela deveria ser de fato.” 
 

    F6 “As minhas dificuldades se referem 
a nós não sermos preparados para 
ser supervisor de estágio, não têm 
cursos para a gente se atualizar, 
que seria muito importante para nós 
buscarmos a melhora para os 
alunos e também de não poder estar 
com eles o tempo todo presente.” 
 

“As minhas dificuldades se 
referem a nós não sermos 
preparados para ser 
supervisor de estágio, não 
têm cursos para a gente se 
atualizar (...) e também de não 
poder estar com eles o 
tempo todo presente.” 
 

 
- AUSÊNCIA DE 
FORMAÇÃO 
SISTEMÁTICA 
 
RESPONSABILIDAD
E 
ASSISTENCIAL E 
SUPERVISÃO DE 
ESTÁGIO 
 

     F7 “O ponto negativo é você não 
ter como adquirir esse 
conhecimento para ser supervisor, 
não tem uma coisa específica, eu 
acho até difícil você comparar um 
supervisor com o outro, pelo fato de 
cada um ter um tipo de experiência, 
eu acho que aqui no hospital 
mesmo, eu acho que cada um tem 
um tipo de formação, um tipo de 
conhecimento, e cada um é limitado 
dentro daquilo que a própria pessoa 
buscou. Exemplo: um supervisor fez 
mestrado e dá aula, outro fez pós 
graduação e dá aula, outro fez 
estágio e dá aula, outro nem fez 
nada e adquiriu esta 
responsabilidade como supervisor.” 
 

“O ponto negativo é você não 
ter como adquirir esse 
conhecimento para ser 
supervisor, não tem uma 
coisa específica (...)” 
 

AUSÊNCIA DE 
FORMAÇÃO 
SISTEMÁTICA 

     F8         “Eu acredito que as principais 
dificuldades são em lidar com o 
aluno, tanto como profissional, 
quanto como pessoa, também é 
bem difícil, e estar diferenciando 
isso, muitos alunos não tem essa 
consciência, eu acredito, de 
diferenciar o que é profissional, do 
que é pessoal,  e o fato de muitos 
alunos não serem abertos às suas 
opiniões, e muitas vezes a gente 
tem que pensar, que tanto a gente 
está supervisionando, a gente é 

“(...) lidar com o aluno, tanto 
como profissional, quanto 
como pessoa, (...) muitos 
alunos não tem essa 
consciência, eu acredito, de 
diferenciar o que é 
profissional, do que é 
pessoal,  e o fato de muitos 
alunos não serem abertos às 
suas opiniões, e muitas vezes 
a gente tem que pensar, que 
tanto a gente está 
supervisionando, a gente é 

- DIFICULDADES 
NO 
RELACIONAMENTO 
SUPERVISOR- 
ALUNO. 
 
RESPONSABILIDAD
E 
ASSISTENCIAL E 
SUPERVISÃO DE 
ESTÁGIO 
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responsável pelo alunos e 
responsável pela unidade que a 
gente está atuando no momento, 
então isso dificulta muito, porque 
além da gente ser responsável pela 
nossa conduta, a gente é 
responsável pela conduta do outro, 
que já é formado, e muitas vezes, 
entra aquela questão do indivíduo 
não estar aberto a suas opiniões, e 
faz condutas que você não está de 
acordo, dentro da unidade que você 
é responsável, então acho que esta 
é a principal dificuldade.” 
 

responsável pelo alunos e 
responsável pela unidade 
que a gente está atuando no 
momento, então isso dificulta 
muito, porque além da gente 
ser responsável pela nossa 
conduta, a gente é 
responsável pela conduta do 
outro, que já é formado (...)” 
 

     F9 “O ponto negativo é no 
sentido de você estar tendo que 
assumir dois papéis ao mesmo 
tempo, porque aqui no hospital, a 
gente tem duas funções: uma de 
supervisor, e somos responsáveis 
pelo serviço de fisioterapia nos 
setores onde desenvolvemos a 
prática de estágio, então isso acaba 
forçando a gente, na realidade, ter 
que dar uma “rebolada” para tentar 
dar conta do serviço, fora que a 
instituição não é uma instituição que 
apóia muito no sentido de estimular 
a fazer cursos, isso é limitado, só se 
pode fazer um curso por ano, então 
isso acaba também sendo um ponto 
negativo, porque a gente não tem 
apoio por parte dela.” 
 

“(...) estar tendo que assumir 
dois papéis ao mesmo 
tempo, porque aqui no 
hospital, a gente tem duas 
funções: uma de supervisor, 
e somos responsáveis pelo 
serviço de fisioterapia nos 
setores onde desenvolvemos 
a prática de estágio, então 
isso acaba forçando a gente, 
na realidade, ter que dar uma 
“rebolada” para tentar dar 
conta do serviço, fora que a 
instituição não é uma 
instituição que apóia muito 
no sentido de estimular a 
fazer cursos (...)” 
 

RESPONSABILIDAD
E 
ASSISTENCIAL E 
SUPERVISÃO DE 
ESTÁGIO 
 
_FALTA DE APOIO 
INSTITUCIONAL 
PARA 
ATUALIZAÇÕES. 

     F10 “Aqui no hospital a nossa 
maior dificuldade para o 
desenvolvimento da supervisão de 
estágio, é que além de supervisionar 
o estágio, a gente tem que dar conta 
de atendimentos em vários setores, 
que a realidade da maioria das 
pessoas aqui, é ter trabalhar em 
mais de um setor, dois, três setores 
e a gente tem que dar conta, e são 
muitos pacientes, que além de 
atendê-los, a gente tem que dar 
suporte aos alunos, de estar junto 
aplicando tanto a teoria, quanto a 
prática ao mesmo tempo, e 

“(...) além de supervisionar o 
estágio, a gente tem que dar 
conta de atendimentos em 
vários setores(...) a gente tem 
que dar conta, e são muitos 
pacientes, e além de atendê-
los, a gente tem que dar 
suporte aos alunos (...) 
Acredito que hoje a grande 
dificuldade é desempenhar 
as duas funções, e se nós nos 
dedicássemos a apenas uma 
função, essa seria melhor 
desempenhada.” 

RESPONSABILIDAD
E 
ASSISTENCIAL E 
SUPERVISÃO DE 
ESTÁGIO 
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enquanto nosso paciente está ali 
esperando nosso atendimento 
também, e a gente não pode 
abandonar um alunos que não se 
sente preparado, ou ainda em fase 
de graduação, ou pós graduação, no 
caso do que acontece aqui, você 
não consegue deixar esse aluno 
atendendo sozinho o paciente, e 
você tem que estar ali pronto para o 
momento que ele precisar, e as 
vezes tem outra criança que precisa 
de você, e temos uma demanda 
grande de paciente e acaba não 
dando conta. Acredito que hoje a 
grande dificuldade é desempenhar 
as duas funções, e se nós nos 
dedicássemos a apenas uma 
função, essa seria melhor 
desempenhada.” 
 

 
 
 
 

• Mapeamento dos Caminhos para Atualização e 
Aprimoramento do Papel de Educador 

 
QUADRO 6: Atualização dos Conhecimentos em Fisioterapia 
 

ENTRE- 
VISTADO 

DEPOIMENTO UNIDADES DE 
CONTEXTO 

TEMÁTICAS 

F1 “Buscando na literatura, 
artigos através da Internet. Cursos, 
infelizmente não, que é o que eu 
gostaria de estar fazendo, mas eu 
tenho buscado na literatura 
aprofundar um pouco mais meus 
conhecimentos”. 

 

“Buscando na literatura, 
artigos através da Internet 
(...), mas eu tenho buscado na 
literatura aprofundar um 
pouco mais meus 
conhecimentos.” 
 

- BUSCA POR 
ATUALIZAÇÃO: 
LITERATURA 
CIENTÍFICA/ 
INTERNET 

    F2 “Eu estudo diariamente, eu 
sempre tenho um artigo por dia 
comigo, eu tenho o hábito de leitura 
de pelo menos três sessões 
semanais de uma hora e meia, na 
qual eu estudo sempre um capítulo 
de livro distinto, leio muito o que sai 
na literatura, leio praticamente toda 
semana, eu busco novos artigos 
sobre determinados temas que são 

“Eu estudo diariamente, eu 
sempre tenho um artigo por 
dia comigo, (...) leio muito o 
que sai na literatura, (...)busco 
novos artigos sobre 
determinados temas que são 
de interesse dos cursos (...) 
dentro da profissão e da 
universidade a gente sempre 
está em contato com outros 

- BUSCA POR 
ATUALIZAÇÃO: 
LITERATURA 
CIENTÍFICA/ 
INTERNET, 
DISCUSSÕES 
 
 
- CURSOS 
PONTUAIS DE 
FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 
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de interesse dos cursos, então eu 
tenho um hábito de leitura, de 
estudo muito rígido, e nos últimos 
anos três ou quatro anos, eu tenho 
tentado fazer isso como modelo de 
vida, então eu procuro fazer isso 
com muita freqüência, além disso, 
dentro da profissão e da 
universidade a gente sempre está 
em contato com outros professores, 
e a gente tem discussões, tem 
algumas atividades que fazem com 
que a gente possa atualizar uma ou 
outra aresta que esteja por ventura 
acontecendo, alguma metodologia 
mais nova, alguma forma de passar 
a informação mais extinta, 
normalmente dentro dos hospitais, 
dentro da própria universidade a 
gente tem cursos pontuais de 
formação dos próprios professores 
para que a gente possa implementar 
algum ou outro déficit. 

Por exemplo, na semana que 
vem, eu vou fazer um curso só de 
pesquisa de dados, é uma coisa que 
eu já faço, em pesquisa de dados na 
BIREME, no MEDLINE, pra gente 
poder ainda pesquisar mais e 
melhor, com mais detalhes, então 
isso é uma atividade constante que 
eu procuro desenvolver, isso é 
constante em minha vida e sempre 
vai ter.” 
 

professores, e a gente tem 
discussões, tem algumas 
atividades que fazem com que 
a gente possa atualizar uma ou 
outra aresta que esteja por 
ventura acontecendo, alguma 
metodologia mais nova, 
alguma forma de passar a 
informação mais extinta, 
normalmente (...) dentro da 
própria universidade a gente 
tem cursos pontuais de 
formação dos próprios 
professores para que a gente 
possa implementar algum ou 
outro déficit.” 
 
 

    F3 “Procuro sempre ler artigos 
científicos, o problema é que nem 
sempre o idioma ajuda, aqui no 
Brasil tem muito pouco artigo 
importante, em português. Procuro 
atualiza-me por meio de revistas 
científicas, e alguns cursos da área 
de extensão ou cursos da própria 
pós- graduação que propiciam em 
cima da sua área de afinidade, a 
realização de alguns cursos 
envolvendo essa temática também.” 
 

“Procuro sempre ler artigos 
científicos (...) Procuro 
atualiza-me por meio de 
revistas científicas, e alguns 
cursos da área de extensão 
ou cursos da própria pós- 
graduação que propiciam em 
cima da sua área de afinidade, 
a realização de alguns cursos 
envolvendo essa temática 
também. 
 

BUSCA POR 
ATUALIZAÇÃO: 
LITERATURA 
CIENTÍFICA/ 
INTERNET, 
CURSOS DE 
EXTENSÃO 
 

    F4          “Através de congressos 
multidisciplinares e congressos 

“Através de congressos 
multidisciplinares e 

- BUSCA POR 
ATUALIZAÇÃO: 
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específicos na área de cárdio- 
pneumologia e agora através do 
mestrado que é o que eu mais 
almejo fazer.” 
  

congressos específicos na 
área de cárdio- pneumologia e 
agora através do mestrado 
(...)” 
  
 

CONGRESSO/ 
MESTRADO 
 

     F5 “Na maioria das vezes em 
discussões clínicas com as equipes 
médicas e através da literatura.” 
 

“(...) discussões clínicas com 
as equipes médicas e através 
da literatura.” 
 

BUSCA POR 
ATUALIZAÇÃO: 
LITERATURA 
CIENTÍFICA/ 
DISCUSSÕES 
 

     F6 “Através dos livros e 
principalmente através da Internet, 
através de artigos tento buscar 
sempre assuntos novos e tirando as 
dúvidas através da Internet 
principalmente.” 
 

“Através dos livros e 
principalmente através da 
Internet, através de artigos 
tento buscar sempre assuntos 
novos (...)” 
 

BUSCA POR 
ATUALIZAÇÃO: 
LITERATURA 
CIENTÍFICA/ 
INTERNET  
 

    F7  “Eu acho que hoje o acesso aos 
livros e informações são mais fáceis, 
não é como antigamente que você 
tinha que ficar buscando em 
bibliotecas específicas, e a Internet 
hoje é o carro-chefe, e eu acho que 
você trabalhando dentro de uma 
instituição , um hospital- escola, 
uma UTI, uma enfermaria, 
ambulatórios, médicos, contato com 
residentes, que vem conhecimentos 
diferentes, em cima disso você 
acaba direcionando, ou pegando 
uma coisa nova, ou fazendo uma 
pesquisa sobre isso ou aquilo, ou 
até com os colegas de profissão que 
as vezes comentam: “olha tem um 
paciente assim na UTI, que 
diagnóstico é esse, eu posso adotar 
essa conduta, ou não”. Então a 
internet, os livros, e tudo que hoje se 
tornou mais fácil para adquirir 
conhecimento.” 
 

“Eu acho que hoje o acesso 
aos livros e informações são 
mais fáceis(...) e a Internet 
hoje é o carro-chefe, (...) 
contato com residentes, que 
vem conhecimentos diferentes, 
(...) então a internet, os livros, 
e tudo que hoje se tornou mais 
fácil para adquirir 
conhecimento.” 
 

BUSCA POR 
ATUALIZAÇÃO: 
LITERATURA 
CIENTÍFICA/ 
INTERNET 
 

     F8                 “A atualização dos meus 
conhecimentos vem através de 
artigos novos que eu tento procurar 
na área de neonatologia, e também 
livros, na tentativa de me aprofundar 
mais nas patologias e até mesmo no 
próprio convívio com equipes 
diferentes e a própria equipe 

“(...) através de artigos novos 
que eu tento procurar na área 
de neonatologia, e também 
livros, na tentativa de me 
aprofundar mais nas patologias 
e até mesmo no próprio 
convívio com equipes 
diferentes e a própria equipe 

 
 
BUSCA POR 
ATUALIZAÇÃO: 
LITERATURA 
CIENTÍFICA/ 
DISCUSSÕES 
MULTIDISCIPLINA 
RES, 
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médica, participação em simpósios, 
jornadas, tanto quanto ouvinte, 
quanto palestrante que faz a gente 
buscar, e a gente ter uma relação 
com outros profissionais que vêm de 
outros estados, enfim, assim a gente 
consegue se atualizar bem mais 
sobre a área.” 

  

médica, participação em 
simpósios, jornadas, tanto 
quanto ouvinte, quanto 
palestrante que faz a gente 
buscar, e a gente ter uma 
relação com outros 
profissionais (...)” 
 

PARTICIPAÇÃO EM 
EVENTOS 
CIENTÍFICOS 

   F9         “Através de cursos realmente 
direcionados na área de pediatria, 
então os cursos direcionados a essa 
área a gente procura estar 
participando, é meio difícil por conta 
do horário de serviço, então a gente 
procura participar fora desse horário 
para não prejudicar, mas eu tento na 
medida do possível fazer cursos.” 

 

“Através de cursos realmente 
direcionados na área de 
pediatria (...)” 
 

BUSCA POR 
ATUALIZAÇÃO: 
CURSOS DA 
ESPECIALIDADE. 
 

    F10         “Esse ano eu senti uma 
necessidade muito grande de voltar 
a estudar, infelizmente nosso salário 
não é muito bom para fazermos uma 
especialização, ou algo assim, eu 
tenho muita vontade de fazer outras 
especializações, hoje estou fazendo 
um curso de extensão profissional, 
por sentir a necessidade de estar 
me atualizando e aprender novas 
técnicas para aplicar, sinto que 
ainda é pouco, quero fazer mais, 
mas hoje em dia tudo é muito caro, 
os cursos são caros, os congressos 
são caros, as pós estão caras, 
geralmente representam quarenta 
ou cinqüenta por cento do nosso 
salário então isso acaba 
dificultando, é o que ainda não me 
permitiu fazer mais uma, eu já tenho 
uma pós graduação, mas eu queira 
fazer outra e pretendo fazer no ano 
que vem, conforme tudo ocorrer.” 
 

“(...) infelizmente nosso 
salário não é muito bom para 
fazermos uma especialização 
(...) hoje estou fazendo um 
curso de extensão 
profissional, por sentir a 
necessidade de estar me 
atualizando e aprender novas 
técnicas para aplicar, (...) hoje 
em dia tudo é muito caro, os 
cursos são caros, os 
congressos são caros, as 
pós estão caras (...) curso de 
extensão profissional (...)” 
 

BUSCA POR 
ATUALIZAÇÃO: 
CURSO DE 
EXTENSÃO 

 
 
QUADRO 7: Atualização dos Conhecimentos para Atuar como Supervisor 
de Estágio 
 

ENTRE- 
VISTADO 

DEPOIMENTO UNIDADES DE 
CONTEXTO 

TEMÁTICAS 
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F1 “Da mesma maneira e 
através de discussões com colegas 
que já tiveram especialização na 
área, através da literatura, 
discutindo com médicos e artigos”. 

 
 

“(...) discussões com colegas 
que já tiveram especialização 
na área, através da literatura, 
discutindo com médicos e 
artigos”. 
 

BUSCA POR 
ATUALIZAÇÃO: 
LITERATURA 
CIENTÍFICA/ 
DISCUSSÕES 
MULTIDISCIPLINAR
. 
 

    F2 “Como supervisor eu acho 
que a atualização vem de maneira 
constante, eu acho que a cada dia 
que você trabalha, você encontra 
pessoas diferentes e percebe 
necessidades diferentes, é mais ou 
menos assim: na supervisão eu 
particularmente não busco um curso 
específico para que me faça melhor 
supervisor, eu acredito que sendo 
um melhor fisioterapeuta, tendo um 
melhor conhecimento clínico, eu vou 
conseguir também indiretamente ser 
um melhor supervisor e lógico, 
respeitando aquela minha resposta 
inicial, respeitando as limitações de 
cada um e fazendo com que essa 
pessoa cresça junto com você 
muitas vezes até, e buscando esse 
aprimoramento profissional, ser um 
melhor profissional para que dessa 
forma eu possa passar o melhor 
para o aluno, mostrando para ele 
que existe algo bom, que existe 
alguma coisa de qualidade, e que 
assim ele possa buscar dando 
exemplos profissionais, exemplos 
pessoais, não só meu, mas como de 
colegas que estão buscando o 
sucesso na profissão, e falando que 
é extremamente possível saber 
motivar essa pessoa. Assim, como 
eu busco ser um melhor supervisor 
diariamente é uma prática 
constante. Através de cursos que eu 
faço e vão indiretamente refletir ao 
aluno, e é por aí eu acho, a 
resposta.” 

 

“(...) a atualização vem de 
maneira constante, eu acho 
que a cada dia que você 
trabalha, você encontra 
pessoas diferentes e percebe 
necessidades diferentes, é 
mais ou menos assim: na 
supervisão eu 
particularmente não busco 
um curso específico para 
que me faça melhor 
supervisor, eu acredito que 
sendo um melhor 
fisioterapeuta, tendo um 
melhor conhecimento 
clínico, eu vou conseguir 
também indiretamente ser 
um melhor supervisor (...) 
como eu busco ser um melhor 
supervisor diariamente é uma 
prática constante. Através de 
cursos que eu faço e vão 
indiretamente refletir ao aluno 
(...)” 
 
 

COMPETÊNCIAS 
TÉCNICAS 
NORTEIAM A 
SUPERVISÃO DE 
ESTÁGIO. 

    F3 “Eu procuro sempre ler 
artigos científicos da área de 
educação, procuro estar em contato 
com outros colegas que trabalham 

“Eu procuro sempre ler artigos 
científicos da área de 
educação, procuro estar em 
contato com outros colegas 

BUSCA POR 
ATUALIZAÇÃO: 
LITERATURA 
CIENTÍFICA/ 
DISCUSSÕES 
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em outros hospitais ou em 
faculdades como docente ou 
supervisores, para ver como eles 
estão se desenvolvendo, como está 
sendo o preparo deles, para assim, 
poder aplicar aqui no curso do 
hospital.” 

 

que trabalham em outros 
hospitais ou em faculdades 
como docente ou 
supervisores, para ver como 
eles estão se desenvolvendo, 
como está sendo o preparo 
deles, para assim, poder 
aplicar aqui no curso do 
hospital.” 
 

MULTIDISCIPLINAR 
 

    F4      “Através de artigos científicos, 
com colegas mais experientes 
dentro da área científica, de 
pesquisa e acadêmica, e com o 
mestrado.” 
 

“Através de artigos 
científicos, com colegas mais 
experientes dentro da área 
científica, de pesquisa e 
acadêmica, e com o 
mestrado.” 
  

BUSCA POR 
ATUALIZAÇÃO: 
LITERATURA 
CIENTÍFICA/ 
DISCUSSÕES 
MULTIDISCIPLINAR
MESTRADO 

   F5      “Infelizmente não tenho feito isso, 
mesmo reconhecendo a 
necessidade de atualizar 
conhecimentos em supervisão de 
estágio.” 

 

“Infelizmente não tenho feito 
isso, mesmo reconhecendo a 
necessidade de atualizar 
conhecimentos em 
supervisão de estágio.” 
 

NÃO ATUALIZA 
CONHECIMENTOS 
NA ÁREA DE 
EDUCAÇÃO 

   F6        “Bom, na área como supervisor 
de estágio eu acabo não indo 
buscar muitos conhecimentos, eu 
acabo indo mais na área da 
ortopedia e da fisioterapia em que 
eu estou atuando.” 

 

“Na área como supervisor de 
estágio eu acabo não indo 
buscar muitos 
conhecimentos, eu acabo 
indo mais na área da ortopedia 
e da fisioterapia em que eu 
estou atuando.” 
 
 

NÃO ATUALIZA 
CONHECIMENTOS 
NA ÁREA DE 
EDUCAÇÃO 

   F7       “Eu acho que dentro dessa linha 
de raciocínio, é a mesma coisa 
como fisioterapeuta, só que como 
supervisor, você tem que ter um 
conhecimento um pouco mais 
amplo, ter uma noção maior daquilo 
que você está abordando, não fica 
tão específico, vou te dar um 
exemplo: “Como funciona uma 
sonda de San Gawns?”, eu acho 
que você tem que ter o 
conhecimento até mesmo para você 
explicar isso para o aluno. Então eu 
acho que tem algumas coisas que 
necessitamos saber, saindo do 
específico, não ficando em cima 
somente da fisioterapia, eu acho 

“Eu acho que dentro dessa 
linha de raciocínio, é a mesma 
coisa como fisioterapeuta, só 
que como supervisor, você 
tem que ter um 
conhecimento um pouco 
mais amplo, ter uma noção 
maior daquilo que você está 
abordando (...) eu acho que 
tem algumas coisas que 
necessitamos saber, saindo 
do específico, não ficando em 
cima somente da fisioterapia, 
eu acho que como supervisor 
você precisa ter um 
conhecimento geral, (...) 
buscando conhecimentos 

BUSCA POR 
ATUALIZAÇÃO: 
LITERATURA 
CIENTÍFICA/ 
DISCUSSÕES 
MULTIDISCIPLINAR
CONGRESSOS  
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que como supervisor você precisa 
ter um conhecimento geral, 
principalmente daquilo que você 
está abordando ou sobre o q ocorre 
no local que o aluno está com você, 
então eu acho bacana você estar 
ampliando, buscando 
conhecimentos novos, ir à 
congressos, participar, fazer um 
artigo, publicar algo diferente, estar 
participando de algum trabalho 
científico, isso é importante a gente 
estar se atualizando porque como 
supervisor é necessário ter um “Q” a 
mais.” 

 

novos, ir à congressos, 
participar, fazer um artigo, 
publicar algo diferente, estar 
participando de algum 
trabalho científico (...)” 
 

   F8 “Enquanto a isso eu creio que 
venha as mesmas atualizações 
quanto a parte prática e a parte de 
atuação clínica fisioterapêutica, da 
nossa prática diária dentro da 
unidade, mas como supervisor, na 
área de educação, eu não tenho 
feito nada, não fiz nenhum curso 
relacionado à educação, como 
ensinar, didática, nada disso.” 

 

“(...) como supervisor, na 
área de educação, eu não 
tenho feito nada, não fiz 
nenhum curso relacionado à 
educação, como ensinar, 
didática, nada disso.” 
 
 

NÃO ATUALIZA 
CONHECIMENTOS 
NA ÁREA DE 
EDUCAÇÃO 

   F9  “Como supervisor de 
estágio eu até hoje não fiz nada por 
desconhecer algum curso 
direcionado para isso, para a área 
de educação em fisioterapia.” 

“Como supervisor de estágio 
eu até hoje não fiz nada por 
desconhecer algum curso 
direcionado para isso, para a 
área de educação em 
fisioterapia.” 
 

NÃO ATUALIZA 
CONHECIMENTOS 
NA ÁREA DE 
EDUCAÇÃO 

  F10 “Eu não tenho nenhum, 
tirando aqui os colegas do hospital, 
não conheço nenhuma outra pessoa 
que dê supervisão de estágio, então 
eu até pensei em ir à faculdade que 
eu estudei, observar algumas 
coisas, fazer comentários, mas 
porque a gente corre muito acabei 
que não consegui fazer isso, mas 
hoje em dia procuro ler bastante, 
conforme os alunos vão nos 
questionando e nos posicionando, a 
gente corre atrás mesmo para não 
deixá-los sem informação, eles 
buscam em nós, um campo de 
informações, eles querem tirar da 

“Eu não tenho nenhum (...) 
hoje em dia procuro ler 
bastante, conforme os alunos 
vão nos questionando e nos 
posicionando, a gente corre 
atrás mesmo para não deixá-
los sem informação, eles 
buscam em nós, um campo de 
informações, eles querem tirar 
da gente toda informação 
possível,  a gente tem muita 
informação prática aqui, mas 
informação teórica, de 
embasamento teórico, de 
como dar aula, a gente não 
tem (...) mas algo mais 

BUSCA POR 
ATUALIZAÇÃO: 
LITERATURA 
CIENTÍFICA DA 
ESPECIALIDADE  
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gente toda informação possível,  a 
gente tem muita informação prática 
aqui, mas informação teórica, de 
embasamento teórico, de como dar 
aula, a gente não tem. Tirando esse 
curso que eu estou fazendo no 
momento, eu procuro ler, mas algo 
mais diretamente para dar aula, eu 
não fiz e não tenho conhecimento 
de onde tenha também.” 

 
 

diretamente para dar aula, eu 
não fiz e não tenho 
conhecimento de onde tenha 
também.” 
 

 
 

• Concepções e Práticas: a Supervisão de Estágio no Curso 
de Aprimoramento Profissional em Fisioterapia 

 
QUADRO 8: Sugestões para a formação de um supervisor de estágio 
 
 

ENTRE- 
VISTADO 

DEPOIMENTO UNIDADES DE 
CONTEXTO 

TEMÁTICAS 

    F1 “Eu acho que uma integração 
com toda equipe que faz parte do 
trabalho é importante para haver 
trocas e para todos os profissionais 
estarem falando a mesma língua, 
não que você tenha a mesma 
conduta, mas que você pelo menos 
tenha uma mesma linha de 
pensamento, até para quando você 
for lidar com o aluno, você não estar 
falando uma linguagem e outro 
profissional falando diferente, 
apesar de que eu acho que conduta 
é uma coisa muito pessoal e que o 
aluno tem que buscar a conduta 
dele também. E que a gente tivesse 
um apoio para estar se 
especializando, porque eu gostaria 
de estar fazendo isso, não faço por 
problemas financeiros”. 

“Eu acho que não só ter uma 
integração entre os profissionais do 
setor que você trabalha no que 
tange a pediatria, eu acho que teria 
que ter uma integração entre todas 
as equipes de saúde, eu acho que 
assim a gente cresceria muito mais, 
acho que não que seja só isso, mas 

“Eu acho que uma integração 
com toda equipe que faz 
parte do trabalho é 
importante para haver trocas 
(...) E que a gente tivesse um 
apoio para estar se 
especializando, porque eu 
gostaria de estar fazendo 
isso(...) eu acho que não só ter 
uma integração entre os 
profissionais do setor que 
você trabalha no que tange a 
pediatria, eu acho que teria 
que ter uma integração entre 
todas as equipes de saúde, eu 
acho que assim a gente 
cresceria muito mais, acho que 
não que seja só isso, mas acho 
que se começasse por aí, já 
faria muita diferença(...)” 
 

INTEGRAÇÃO 
MULTIPROFISSIO- 
NAL 
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acho que se começasse por aí, já 
faria muita diferença. Acho que é 
só!”. 

 

   F2 “Sem dúvida, eu acredito 
para que a gente seja supervisor de 
estágio a gente primeiro deve ter 
uma prática clínica importante, você 
não pode se propor a assumir a 
supervisão de estágio se você 
nunca teve isso, então tem muitos 
centros acadêmicos que por 
questões financeiras, éticas e 
outras, eles admitem até os 
melhores alunos da turma, eles 
colocam direto para que sejam 
supervisores de estágio, e isto é 
muito preocupante porque por mais 
que a pessoa seja boa na 
graduação, ela não tem vivência 
clínica suficiente para assumir uma 
supervisão de estágio, a gente vê 
isso muito bem, a gente pode ter 
todos os livros do mundo, o acesso 
à melhor bibliografia possível, aos 
melhores conteúdos, que na prática 
a gente precisa se adaptar às 
situações e isso só a vivência clínica 
trás, então me preocupa muito o fato 
de que hoje, muitas pessoas têm 
assumido postos de supervisão sem 
que eles tenham tarimba para tal ou 
nunca tenham trabalhado, então as 
vezes eu vejo algumas situações 
que colocam um professor que é de 
uma área específica, sendo 
supervisor de uma outra área e isso 
é muito preocupante porque o 
conteúdo vai ser passado com pior 
qualidade, embora tenha toda 
motivação, a pessoa não tem o 
conhecimento necessário para 
aquela área e isso piora a formação 
da pessoa que está vindo e isso vai 
ser uma cascata, as pessoas só tem 
uma tendência a piorar se uma 
situação que foi instalada seja essa, 
de termos pessoas que não tem 
específica, então eu acho que a 
gente tem que separar dois pontos: 

“(...) para que a gente seja 
supervisor de estágio a gente 
primeiro deve ter uma prática 
clínica importante (...) se você 
quer ser um supervisor, 
assumi que você quer ser um 
professor, que é uma coisa 
que anda em paralelo com a 
outra e se prepare para 
isso,(...) um bom supervisor 
de estágio tem que ter 
prática  (...)” 
 

POSSUIR 
COMPETÊNCIAS 
TÉCNICAS 
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se você quer ser um supervisor, 
assumi que você quer ser um 
professor, que é uma coisa que 
anda em paralelo com a outra. 
Muitas vezes, a pessoa hoje quando 
se forma busca a carreira 
acadêmica automaticamente e a 
carreira acadêmica embora ela 
forme um mestre, embora ela forme 
um doutor, e seja lá o que for, ela 
não forma um bom supervisor de 
estágio, porque o supervisor vem 
num caminho paralelo, ele tem que 
ter prática, e muitas vezes, um bom 
especialista cumpre muito melhor a 
função de um supervisor do que um 
mestre, um doutor, em vários 
aspectos, porque o mestre tem uma 
função estritamente acadêmica 
naquele trabalho que ele foi 
envolvido, ele aprende a ser 
professor, mas o supervisor de 
estágio tem algumas 
particularidades diferentes, onde o 
especialista, a pessoa que tem uma 
especialidade lato senso, uma 
vivência clínica importante não 
basta só uma especialização, ele 
consegue se desvencilhar muito 
melhor de algumas situações, então 
eu acho que é por aí o caminho.” 

 
    F3 “Eu acho que desde a 

graduação podíamos ter um preparo 
maior específico para a formação do 
supervisor, assim como tem o curso 
de enfermagem e medicina, quem 
têm um preparo maior para dar 
palestras, simpósios, aulas, coisas 
que nós não temos, e um preparo 
didático melhor, não para saber 
“passar” o conteúdo específico, mas 
um preparo teórico- prático sobre 
técnicas e teorias sobre ensino- 
aprendizagem, um preparo para o 
ensino e educação continuada, para 
todos os profissionais que estão 
saindo para o mercado de trabalho.” 

 

“(...) desde a graduação 
podíamos ter um preparo 
maior específico para a 
formação do supervisor (...) 
um preparo didático melhor, 
não para saber “passar” o 
conteúdo específico, mas um 
preparo teórico- prático 
sobre técnicas e teorias 
sobre ensino- aprendizagem, 
um preparo para o ensino e 
educação continuada, para 
todos os profissionais que 
estão saindo para o mercado 
de trabalho.” 
 

NECESSIDADE  DE 
FORMAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO 
(PREPARO 
DIDÁTICO, 
TEORIAS DE 
ENSINO-
APRENDIZAGEM, 
EDUCAÇÃO 
CONTINUADA). 

     F4  “ Eu acho que com relação à “(...) com relação à formação NECESSIDADE  DE 
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formação dos supervisores de 
estágio, partindo da área de 
graduação da fisioterapia, poderia 
ser relevante uma abordagem na 
área de didática, metodologia de 
ensino- aprendizagem, coisas que 
não temos vivência nenhuma na 
faculdade, nós só temos uma 
preparação de metodologia da 
pesquisa para fazer o trabalho de 
conclusão de curso, mas não 
aborda às formas de como atender 
as demandas de alunos, se 
tivéssemos uma base melhor,  e que 
a própria instituição pudesse 
oferecer aos supervisores cursos de 
capacitação para assumir tal função 
em que se discutissem temas 
ligados à educação, talvez teríamos 
mais condições de assumir papéis 
como o de supervisor de estágio e 
embora tenhamos, temos pouca 
noção sobre pesquisa e para 
ensinar e passar conhecimentos 
novos, temos que estar cientes 
sobre pesquisas e as formas 
corretas de como fazê-las.” 

    
 

dos supervisores de estágio, 
partindo da área de graduação 
da fisioterapia, poderia ser 
relevante uma abordagem na 
área de didática, metodologia 
de ensino- aprendizagem, 
coisas que não temos vivência 
nenhuma na faculdade (...) e 
que a própria instituição 
pudesse oferecer aos 
supervisores cursos de 
capacitação para assumir tal 
função em que se 
discutissem temas ligados à 
educação (...)” 

FORMAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO 
(PREPARO 
DIDÁTICO, 
TEORIAS DE 
ENSINO-
APRENDIZAGEM); 

 
INCENTIVO 
INSTITUCIONAL. 

    F5          “Eu acho que a gente como 
supervisor de estágio do hospital, a 
gente poderia ter a oportunidade de 
fazer mais cursos, ter um 
acompanhamento com profissionais 
mais experientes que realizam este 
tipo de trabalho ou que foram 
preparados para assumir tal função, 
e ter momentos de discussão que 
envolvam temas sobre educação, 
metodologias ativas de ensino, entre 
outros.” 

 

“(...) como supervisor de 
estágio do hospital, a gente 
poderia ter a oportunidade de 
fazer mais cursos, ter um 
acompanhamento com 
profissionais mais 
experientes que realizam este 
tipo de trabalho ou que foram 
preparados para assumir tal 
função, e ter momentos de 
discussão que envolvam 
temas sobre educação, 
metodologias ativas de 
ensino, entre outros.” 
 

INCENTIVO 
INSTITUCIONAL; 
 
PÓLOS DE 
DISCUSSÃO 
ENVOLVENDO 
TEMAS SOBRE 
EDUCAÇÃO/ 
METODOLOGIAS 
DE ENSINO. 

    F6  “Eu acho que o ideal seria 
antes de começar um curso na 
instituição, ela estar promovendo 
cursos para os supervisores para 
que nós possamos nos atualizar no 
que diz respeito à docência, e as 

“Eu acho que o ideal seria 
antes de começar um curso na 
instituição, ela estar 
promovendo cursos para os 
supervisores para que nós 
possamos nos atualizar no 

INCENTIVO 
INSTITUCIONAL; 
 
OFICINAS DE 
DISCUSSÃO 
SOBRE EDUCAÇÃO 
E FISIOTERAPIA. 
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melhores formas para se “formar” os 
alunos, em que a gente acaba tendo 
isso como uma deficiência no nosso 
curso, e que se eles tivessem a 
pretensão de proporcionar cursos, 
pós- graduação através da 
instituição, nós conseguiríamos ser 
melhores enquanto supervisores, 
além de oficinas de discussões 
sobre temas voltados à educação e 
fisioterapia.” 

que diz respeito à docência, 
e as melhores formas para se 
“formar” os alunos (...) além de 
oficinas de discussões sobre 
temas voltados à educação e 
fisioterapia.” 
 

   F7 “Eu acho que deveria ter, ou 
dentro da pós graduação, ter uma 
parte específica, para qualificar um 
supervisor, preparar o profissional 
para a docência, porque eu acho 
que o professor que leciona na sala 
de aula é diferente do supervisor de 
estágio, então eu acho que deveria, 
ou dentro da pós graduação mesmo, 
ou do curso de especialização que 
tivesse uma matéria ou algo 
específico direcionada à como se 
portar perante ao aluno, trabalhar 
com ética profissional perante o 
aluno, que tipo de conhecimento é 
necessário para desempenhar a 
função de supervisor, eu acho que 
uma série de coisas que nós, tanto 
eu como você, nesses seis anos 
que a gente trabalha aqui como 
supervisor, quanto “tombo” a gente 
já tomou e ainda toma até hoje, 
aprendendo e lidando com cada 
turma de aluno que chega, é um 
aprendizado para a gente. Então eu 
acho que se tivesse algum curso ou 
disciplina específica de educação, 
talvez a gente não tivesse passado 
por tudo isso, de pequenos detalhes 
que você acaba deixando passar, 
coisa que se você tivesse tido um 
conhecimento antes, ou tido uma 
pessoa que te orientasse das 
possíveis formas de como lidar com 
o aluno, como se portar, eu acho 
que seria muito mais fácil. Acho que 
é só.” 

 

“Eu acho que deveria ter, ou 
dentro da pós graduação, ter 
uma parte específica, para 
qualificar um supervisor, 
preparar o profissional para 
a docência (...) ou do curso de 
especialização que tivesse 
uma matéria ou algo específico 
direcionada à como se portar 
perante ao aluno, trabalhar 
com ética profissional 
perante o aluno, que tipo de 
conhecimento é necessário 
para desempenhar a função 
de supervisor (...)” 
 

NECESSIDADE DE 
FORMAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO 

    F8 “Minha sugestão eu creio que “(...) supervisor, tenha uma NECESSIDADE  DE 
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seja para que a pessoa, supervisor, 
tenha uma formação em relação à 
própria parte educacional, que eu 
acabei de falar que ainda não tive 
essa formação, eu acredito que 
quem tenha, seja um pouco mais 
fácil, com relação à didática, e 
também uma sugestão é para vários 
cursos que vem abrindo, como o 
que eu participo e outros, teria que 
dar uma formação para os 
supervisores de estágio terem o 
mesmo perfil, dentro de um mesmo 
curso, ter a mesma linha de 
pensamento, de ideal, mais ou 
menos a mesma linha tanto de 
supervisão e de avaliação prática 
quanto de avaliação teórica, eu 
acredito que as próprias instituições 
que tenham cursos de 
especialização que necessitam de 
supervisores, tanto como 
profissionais em fisioterapia, 
também poderiam dar essa 
formação para que tenha essa 
uniformidade na atuação desse 
profissional, num curso de 
especialização. Acho que é isso.” 

 

formação em relação à 
própria parte educacional 
(...),com relação à didática (...) 
dar uma formação para os 
supervisores de estágio 
terem o mesmo perfil, dentro 
de um mesmo curso, ter a 
mesma linha de pensamento, 
de ideal, mais ou menos a 
mesma linha tanto de 
supervisão e de avaliação 
prática quanto de avaliação 
teórica, eu acredito que as 
próprias instituições que 
tenham cursos de 
especialização que necessitam 
de supervisores, tanto como 
profissionais em fisioterapia, 
também poderiam dar essa 
formação para que tenha essa 
uniformidade na atuação desse 
profissional (...)” 
 

FORMAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO 
(PREPARO 
DIDÁTICO, 
MÉTODOS DE 
AVALIAÇÃO) 

   F9 “Eu acho importante desde a 
graduação que se tenha alguma 
matéria, ou até mesmo para quem 
gosta dessa área de supervisão e 
da área acadêmica, que bolassem 
um curso que direcionasse para 
essa formação, para que a pessoa 
pudesse se especializar nessa área, 
e aqui na instituição sugiro cursos 
que abarquem temas sobre 
educação e formação para o ensino 
superior em saúde, práticas 
educativas, seminários, entre outros, 
acho que é só isso.” 

 

“Eu acho importante desde a 
graduação que se tenha 
alguma matéria, ou até 
mesmo para quem gosta dessa 
área de supervisão e da área 
acadêmica, que bolassem 
um curso que direcionasse 
para essa formação, para que 
a pessoa pudesse se 
especializar nessa área, e aqui 
na instituição sugiro cursos 
que abarquem temas sobre 
educação e formação para o 
ensino superior em saúde, 
práticas educativas, 
seminários (...).” 
 

NECESSIDADE  DE 
FORMAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO  
 
INCENTIVO 
INSTITUCIONAL; 
 

  F10 “Isso é uma coisa mais difícil 
porque eu mesma nunca vi nada 
direcionado na área, por exemplo, 

“(...) seria interessante, 
principalmente se tivesse um 
curso sobre metodologias de 

NECESSIDADE  DE 
FORMAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO  
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orientações, como em qualquer 
curso ou palestra você tem sempre 
uma seqüência do que é, e nessa 
coisa de supervisor de estágio a 
gente não tem, mas então eu 
procuro me lembrar de como eu fui 
supervisionada na minha faculdade, 
e a gente acaba seguindo passos 
pequenos, a gente pega aquilo que 
a gente viu na faculdade e aplica, eu 
tive a oportunidade de sair da 
faculdade e fazer ainda outro 
estágio e fui supervisionada por 
outros profissionais que também 
tinham pouco tempo de profissão 
mas eu estava os acompanhando, 
então não tive muita coisa ao que 
me projetar, estar acompanhando 
uma seqüência ou algo assim, seria 
interessante, principalmente se 
tivesse um curso sobre 
metodologias de ensino, que é tão 
difícil de encontrar, metodologias de 
pesquisa, porque não é fácil 
desenvolver pesquisas, então você 
tem que ter alguém preparado 
naquilo para te orientar. 

Eu acredito que você por 
desenvolver duas funções, é difícil 
você se dedicar a uma coisa só, ou 
você trabalha, atende, ou você 
estuda, hoje em dia para você fazer 
as duas coisas, está muito difícil.” 

 

ensino, que é tão difícil de 
encontrar, metodologias de 
pesquisa (...)” 
 

 

QUADRO 9: Possíveis relações observadas entre a supervisão de estágio 

do curso de aprimoramento, da supervisão de estágio da graduação. 

ENTRE- 
VISTADO 

DEPOIMENTO UNIDADES DE 
CONTEXTO 

TEMÁTICAS 

    F1 “Na supervisão de estágio da 
graduação encontramos alunos sem 
experiência, imaturos 
profissionalmente e sua conduta 
terapêutica fica muito por conta do 
supervisor que acaba direcionando 
o profissional (aluno) quanto à 
prática profissional e a teoria. Já na 
supervisão de estágio do curso de 
aprimoramento o aluno ainda pode 

“ (...) graduação encontramos 
alunos sem experiência, 
imaturos profissionalmente e 
sua conduta terapêutica fica 
muito por conta do 
supervisor que acaba 
direcionando o profissional 
(aluno) quanto à prática 
profissional e a teoria (...) curso 
de aprimoramento o aluno 

APRIMORAMENTO 
SUPERVISÃO: 
COMPLEMENTAR A 
FORMAÇÃO 
ACADÊMICA, 
LIBERDADE, 
INCENTIVAR O 
RACIOCÍNIO 
CRÍTICO DO 
PROFISSIONAL 
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estar imaturo profissionalmente, 
mas com uma base teórica maior, e 
o supervisor passam a ter o papel 
de tirar esse aluno, que muitas 
vezes se mantém passivo, 
aguardando um direcionamento 
quanto à conduta terapêutica, para 
um profissional mais atuante, 
seguro, que acrescente um 
embasamento teórico maior junto 
com a prática profissional desta 
nova supervisão reunindo à 
bagagem teórica acadêmica para 
que se torne um profissional mais 
questionador e realmente atuante.” 

O que faz nos dois casos a 
posição do supervisor muito 
importante se ele tiver devidamente 
capacitado teoricamente, com 
didática adequada e também bem 
remunerado para atuar 
devidamente, que infelizmente não é 
a realidade da grande maioria dos 
casos o que acaba tornando o 
método de ensino inadequado e 
muitas vezes decadente. Gerando 
assim graduandos e aprimorandos 
cada vez menos experientes e 
capacitados.” 
 

ainda pode estar imaturo 
profissionalmente, mas com 
uma base teórica maior, e o 
supervisor passam a ter o 
papel de tirar esse aluno, que 
muitas vezes se mantém 
passivo, aguardando um 
direcionamento quanto à 
conduta terapêutica, para um 
profissional mais atuante, 
seguro, que acrescente um 
embasamento teórico maior 
junto com a prática 
profissional desta nova 
supervisão reunindo à 
bagagem teórica acadêmica 
para que se torne um 
profissional mais questionador 
e realmente atuante.” 

GRADUAÇÃO 
SUPERVISOR: 
PRESENÇA 
INTEGRAL NA 
ASSISTÊNCIA. 

 
 
 

   F2 “Acredito que o interesse do 
aluno já formado seja maior, 
quando comparado ao interesse do 
aluno ainda em formação. Tal aluno 
se encontra dentro de um curso de 
Aprimoramento, pois o mesmo 
acaba por  perceber que tem 
deficiências em sua formação 
acadêmica, quando da graduação.  
Nota-se também que muitas vezes 
os alunos de cursos de graduação   
não tem a bagagem necessária para 
realizar seus atendimentos, sendo   
então necessária a presença do 
profissional supervisor para ensinar   
até mesmo os métodos básicos de 
assistência ao paciente. 
Acredito que no curso de pós-
graduação seja possível dar maior   
liberdade ao aluno, assim que o 

“(...) o interesse do aluno 
já formado seja maior (...)Tal 
aluno se encontra dentro de 
um curso de Aprimoramento, 
pois o mesmo acaba por  
perceber que tem 
deficiências em sua 
formação acadêmica (...) os 
alunos de cursos de 
graduação não tem a 
bagagem necessária para 
realizar seus atendimentos, 
sendo  então necessária a 
presença do profissional 
supervisor para ensinar até 
mesmo os métodos básicos 
de assistência ao paciente 
(...) no curso de pós-graduação 
seja possível dar 
maior liberdade ao aluno, 

APRIMORAMENTO 
SUPERVISÃO: 
COMPLEMENTAR A 
FORMAÇÃO 
ACADÊMICA, 
LIBERDADE, 
INCENTIVAR O 
RACIOCÍNIO 
CRÍTICO DO 
PROFISSIONAL 
 
GRADUAÇÃO 
SUPERVISOR: 
PRESENÇA 
INTEGRAL NA 
ASSISTÊNCIA. 
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mesmo demonstre condições 
mínimas de   
assistência, para que dessa forma 
ele também possa exercitar o seu   
raciocínio crítico profissional.” 

 

assim que o mesmo demonstre 
condições mínimas de   
assistência, para que dessa 
forma ele também possa 
exercitar o seu   
raciocínio crítico 
profissional.” 
 

   F3 “Quando é feita a supervisão de 
alunos de aprimoramento, o enfoque 
do supervisor é cobrar e estimular o 
aluno a desenvolver uma prática 
mais eficaz, somando novos 
conhecimentos e técnicas àquelas já 
aprendidas durante a graduação, 
ganhando então a cada dia mais 
experiência profissional para saber 
lidar com as diversidades 
provenientes da profissão. Enquanto 
na supervisão de alunos da 
graduação, o enfoque é outro, é 
apresentar o campo de trabalho ao 
aluno, mostrar como é a profissão 
na prática, ainda mais que a maioria 
nunca entrou em contato com a 
parte prática da profissão. O objetivo 
maior é ensinar o aluno como 
proceder, como realizar as técnicas 
e aplicar a teoria junto ao paciente.” 
 

 

“(...) a supervisão de alunos de 
aprimoramento, o enfoque do 
supervisor é cobrar e 
estimular o aluno a 
desenvolver uma prática 
mais eficaz, somando novos 
conhecimentos e técnicas 
àquelas já aprendidas 
durante a graduação (...) 
supervisão de alunos da 
graduação, o enfoque é outro, 
é apresentar o campo de 
trabalho ao aluno, mostrar 
como é a profissão na 
prática, ainda mais que a 
maioria nunca entrou em 
contato com a parte prática da 
profissão. O objetivo maior é 
ensinar o aluno como 
proceder, como realizar as 
técnicas e aplicar a teoria 
junto ao paciente.” 

APRIMORAMENTO 
SUPERVISÃO: 
ESTIMULAR O 
DESENVOLVIMENT
O DE NOVAS 
COMPETÊNCIAS 
TÉCNICAS 
 
GRADUAÇÃO 
SUPERVISOR: 
ENSINAR AS 
COMPETÊNCIA 
TÉCNICAS 
 

     F4 “Em relação aos alunos já formados, 
a responsabilidade passa a ser em 
conjunto, tanto do aluno como do 
supervisor. Nós, supervisores, 
vamos orientar e atualizar os 
conhecimentos adquiridos na 
universidade, mostrando que a 
realidade na prática clínica é bem 
diferente da teoria em si. Por outro 
lado damos a oportunidade dos 
alunos adquirirem a prática clínica, 
com novos conhecimentos e 
experiências com a equipe 
multidisciplinar. A responsabilidade 
é maior no sentido dos alunos 
serem mais críticos e com isso gera 
ao supervisor uma certa tensão e 
maior responsabilidade. 
Já os alunos graduandos, temos um 

“(...) alunos já formados, a 
responsabilidade passa a ser 
em conjunto, tanto do aluno 
como do supervisor. Nós, 
supervisores, vamos orientar e 
atualizar os conhecimentos 
adquiridos na universidade, 
(...) damos a oportunidade 
dos alunos adquirirem a 
prática clínica, com novos 
conhecimentos e 
experiências com a equipe 
multidisciplinar. A 
responsabilidade é maior no 
sentido dos alunos serem 
mais críticos e com isso gera 
ao supervisor uma certa 
tensão e maior 
responsabilidade (...) alunos 

APRIMORAMENTO 
SUPERVISÃO: 
ORIENTAR E 
ATUALIZAR OS 
CONHECIMENTOS 
ADQUIRIDOS; 
 
DIFICULDADE: 
MAIOR 
CRITICIDADE DO 
ALUNO, MAIOR 
TENSÃO DO 
SUPERVISOR. 
 
 
 
 
GRADUAÇÃO 
SUPERVISOR: 
ENSINAR AS 
COMPETÊNCIA 
TÉCNICAS 
 



 128 

papel de extrema responsabilidade 
em seu crescimento profissional, 
onde nossa função inclui o iniciar da 
prática clínica, os cuidados, 
deveres, técnicas, aproximação 
entre o paciente e o terapeuta, 
conduta, responsabilidade, 
assiduidade, nos tornando exemplos 
maléficos ou benéficos diante dos 
nossos conhecimentos passados. 
Tanto em graduandos, como em 
graduados, temos uma enorme 
responsabilidade diante dos 
conhecimentos passados, por isso 
deveríamos ter uma formação 
específica para assumirmos a 
função de supervisão incluindo, 
ética, postura, psicologia, didática, 
competências, atualização e jogo de 
cintura para lidarmos com 
problemas práticos relacionados aos 
alunos.”  

graduandos, temos um papel 
de extrema responsabilidade 
em seu crescimento 
profissional, onde nossa 
função inclui o iniciar da 
prática clínica, os cuidados, 
deveres, técnicas, 
aproximação entre o 
paciente e o terapeuta, 
conduta, responsabilidade, 
assiduidade, nos tornando 
exemplos maléficos ou 
benéficos diante dos nossos 
conhecimentos passados. 
Tanto em graduandos, como 
em graduados, temos uma 
enorme responsabilidade 
diante dos conhecimentos 
passados, por isso 
deveríamos ter uma 
formação específica para 
assumirmos a função de 
supervisão (...)” 
” 

 
 
SUPERVISOR: 
MODELO 
 
 
 

    F5          “No processo de ensino –
aprendizagem, a relação educador-
aluno é na verdade uma troca. No 
curso de aprimoramento, onde o 
aluno é um profissional já formado 
essa relação é mais clara, na 
verdade o supervisor acaba 
complementando, reforçando ou 
desmistificando algumas 
informações que o aluno traz 
consigo. No estágio do curso de 
graduação, essa relação é quase 
que de “alfabetização”, ou seja, o 
supervisor tem a responsabilidade 
de realizar os procedimentos 
perante os estagiários , ou “pegar na 
mão” deles para que eles mesmo 
façam, para que dessa forma surjam 
os questionamentos e assim se 
realize o aprendizado.” 

 

 “No processo de ensino –
aprendizagem, a relação 
educador-aluno é na verdade 
uma troca. No curso de 
aprimoramento (...) essa 
relação é mais clara (...) o 
supervisor acaba 
complementando, reforçando 
ou desmistificando algumas 
informações que o aluno traz 
consigo (...) graduação, essa 
relação é quase que de 
“alfabetização”, ou seja, o 
supervisor tem a 
responsabilidade de realizar 
os procedimentos perante os 
estagiários , ou “pegar na 
mão” deles para que eles 
mesmo façam, para que 
dessa forma surjam os 
questionamentos e assim se 
realize o aprendizado.” 
 

APRIMORAMENTO 
SUPERVISÃO: 
REFORÇAR 
COMPLEMENTAR A 
FORMAÇÃO 
 
 
 
GRADUAÇÃO 
SUPERVISOR: 
ENSINAR AS 
COMPETÊNCIA 
TÉCNICAS 

   F6 “O aluno em estágio de 
graduação apresenta-se mais 
inseguro, o supervisor precisa estar 

“(...) estágio de 
graduação (...) o supervisor 
precisa estar todo o tempo 

APRIMORAMENTO 
SUPERVISÃO: 
APRIMORAR 
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todo o tempo com o aluno, tem que 
ensiná-lo a realizar os 
procedimentos mais básicos. Ao 
contrário do aluno já formado, onde 
ele já tem um conhecimento prático 
em que ele vem ao curso para se 
aprimorar o qual o torna mais 
independente, tem mais iniciativa, é 
mais crítico e apresenta uma 
postura mais madura tanto na 
realização da terapia quanto no 
relacionamento multidisciplinar e 
com seu supervisor. Por ser mais 
crítico muitas vezes nos causa um 
pouco mais de medo na supervisão 
e temos que estar sempre nos 
atualizando. O aluno da graduação 
espera a iniciativa de intercorrências 
e de distribuição de tarefas, já no 
aprimoramento os alunos são 
cobrados a terem iniciativa de 
resolução de problemas.”   

 

com o aluno, tem que ensiná-
lo a realizar os 
procedimentos mais básicos. 
Ao contrário do aluno já 
formado, onde ele já tem um 
conhecimento prático em 
que ele vem ao curso para se 
aprimorar o qual o torna 
mais independente, tem mais 
iniciativa, é mais crítico e 
apresenta uma postura mais 
madura tanto na realização 
da terapia quanto no 
relacionamento 
multidisciplinar e com seu 
supervisor. Por ser mais 
crítico muitas vezes nos 
causa um pouco mais de 
medo na supervisão e temos 
que estar sempre nos 
atualizando. (...) aluno da 
graduação espera a iniciativa 
(...) no aprimoramento os 
alunos são cobrados a terem 
iniciativa de resolução de 
problemas.” 
 

CONHECIMENTOS 
ADQUIRIDOS 
 
MEDO- 
CRITICIDADE DO 
ALUNO; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRADUAÇÃO 
SUPERVISOR: 
ATENÇÃO 
INTEGRAL AO 
ALUNO, ENSINAR 
AS COMPETÊNCIA 
TÉCNICAS. 

   F7 “Alunos em formação não 
apresentam um nível alto de 
conhecimento e segurança, e o 
supervisor precisa guiá-lo e 
encorajá-lo em todos os 
procedimentos. Embora ambos 
estejam num processo de formação, 
o profissional já formado tem maior 
responsabilidade e bagagem de 
conhecimento, busca o curso de 
aprimoramento para efetivamente 
praticar tudo que aprendeu na 
graduação. Enquanto supervisores a 
responsabilidade de supervisionar 
profissionais formados tem a mesma 
dimensão, com algumas facilidades 
como a menor dependência mas 
com a dificuldade de serem mais 
críticos e por isso contestarem, nos 
colocando muitas vezes numa 
“vitrine” para sermos (supervisores) 
observados e criticados também.” 

“Alunos em formação (...) o 
supervisor precisa guiá-lo e 
encorajá-lo em todos os 
procedimentos (...) o 
profissional já formado tem 
maior responsabilidade e 
bagagem de conhecimento, 
busca o curso de 
aprimoramento para 
efetivamente praticar tudo 
que aprendeu na graduação 
(...) a responsabilidade de 
supervisionar profissionais 
formados tem a mesma 
dimensão, com algumas 
facilidades como a menor 
dependência mas com a 
dificuldade de serem mais 
críticos e por isso 
contestarem, nos colocando 
muitas vezes numa “vitrine” 
para sermos (supervisores) 
observados e criticados 

APRIMORAMENTO 
SUPERVISÃO: 
APRIMORAR 
CONHECIMENTOS 
ADQUIRIDOS 
 
FACILIDADE: 
MENOR 
DEPENDÊNCIA; 
 
DIFICULDADE: 
CRITICIDADE DO 
ALUNO/ 
SUPERVISOR 
PASSA A SER O 
MODELO 
 
 
 
 
GRADUAÇÃO 
SUPERVISOR: 
GUIA, ENCORAJA 
O APRENDIZADO. 
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também.” 
 

   F8          “Ambas supervisões tem o 
compromisso de ensinar e contribuir 
para que os alunos se tornem 
profissionais responsáveis e 
capacitados; tanto em relação as 
informações técnicas, éticas e 
incentivo à pesquisa. Observo que a 
supervisão de estágio de graduação 
tem uma postura mais observacional 
devido à necessidade que o aluno 
de graduação impõe por 
inexperiência. A supervisão de 
aprimoramento tem o objetivo de 
somar mais informações 
relacionando experiência prática e 
atualidades.” 

“Ambas supervisões tem o 
compromisso de ensinar e 
contribuir para que os alunos 
se tornem profissionais 
responsáveis e capacitados 
(...) estágio de graduação tem 
uma postura mais 
observacional devido à 
necessidade que o aluno de 
graduação impõe por 
inexperiência. A supervisão 
de aprimoramento tem o 
objetivo de somar mais 
informações relacionando 
experiência prática e 
atualidades.” 
 

APRIMORAMENTO 
SUPERVISÃO: 
APRIMORAR/ 
ATUALIZAR 
CONHECIMENTOS 
ADQUIRIDOS 
 
 
 
GRADUAÇÃO 
SUPERVISÃO: 
OBSERVAÇÃO 

   F9 “Apesar de nunca ter 
supervisionado o aluno em 
formação acredito ter muitas 
diferenças entre essas supervisões, 
pois o aluno em formação tem como 
a principal base, a teórica, diferente 
do aluno já formado que as bases 
teóricas e práticas já estão mais 
sólidas, pois ele já teve a 
oportunidade de vivenciar a prática 
em campo então temos que 
somente assessorá-los e tirar suas 
eventuais dúvidas.” 

“(...) acredito ter muitas 
diferenças entre essas 
supervisões, pois o aluno em 
formação tem como a 
principal base, a teórica, 
diferente do aluno já formado 
que as bases teóricas e 
práticas já estão mais 
sólidas, pois ele já teve a 
oportunidade de vivenciar a 
prática em campo então temos 
que somente assessorá-los e 
tirar suas eventuais dúvidas.” 
 

APRIMORAMENTO 
SUPERVISÃO: 
APRIMORAR 
CONHECIMENTOS 
ADQUIRIDOS 

 

  F10 “Para supervisionar alunos de 
graduação no meu ponto de vista , é 
necessário muita observação, 
preocupação, pois são alunos que 
não apresentam nem experiência 
nem conhecimentos suficientes  
com as técnicas e rotinas de um 
fisioterapeuta. 

Os alunos do aprimoramento 
já obtiveram um aprendizado e uma 
vivência e por menor que seja a 
experiência, já possuem algum 
conhecimento prático, não que isso 
torne mais fácil a supervisão de 
profissionais já formados, pois esses 
profissionais vêem para a prática do 

“Para supervisionar alunos de 
graduação (...) é necessário 
muita observação, 
preocupação, pois são alunos 
que não apresentam nem 
experiência nem 
conhecimentos suficientes. 
Os alunos do aprimoramento já 
obtiveram um aprendizado e 
uma vivência e por menor que 
seja a experiência , já 
possuem algum conhecimento 
prático (...) esses profissionais 
vêm para a prática do 
aprimoramento com mais sede 
de aprendizado e com isso, 

APRIMORAMENTO 
MAIOR 
CRITICIDADE DO 
ALUNO, BUSCA 
PELO 
APRENDIZADO  
 
 
 
GRADUAÇÃO 
SUPERVISÃO: 
OBSERVAÇÃO  
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aprimoramento com mais sede de 
aprendizado e com isso, mais 
criticidade.”  

mais criticidade.” 

 


