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EXPECTATIVAS DOS UNIVERSITÁRIOS DO 
CURSO DE FISIOTERAPIA FRENTE AO PRIMEIRO 
ESTÁGIO PRÁTICO E A REFLEXÃO DA 
PARTICIPAÇÃO DOCENTE NA PREPARAÇÃO 
PARA O ESTÁGIO PRÁTICO 

 

RESUMO 

O objetivo deste estudo foi apontar as expectativas dos estudantes do curso 
de Fisioterapia frente ao primeiro estágio prático e refletir sobre o papel do 
docente frente a esta supervisão. Participaram deste estudo 70 alunos do 
quinto semestre do curso de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera de 
Taubaté- SP, foram submetidos a um questionário que refletia suas 
expectativas frente ao estágio prático. Os resultados mostraram que 33, 94% 
dos alunos responderam que a falta de conhecimento gera expectativa, 
20,18% falta de confiança, 24,77% ansiedade e 21,20% medo. Na relação 
terapeuta/paciente, 36,36% dos alunos relataram medo da falta de respeito, 
35,23% responderam empatia, e 28,41% falta de confiança. Somente 
conhecendo os interesses e as necessidades dos alunos que os professores 
podem criar situações de ensino que atendam as características de 
aprendizagem dos estudantes e que garantam a eficácia do papel do 
educador. Conclui-se então, que para o aluno ter êxito no processo de 
aprendizagem e conseguir colocar em prática seus conhecimentos 
adquiridos é necessário um ambiente de aprendizado que possa reproduzir 
ao máximo situações que possa ser encontradas na prática. 

Palavras-Chave: estágio; docente; expectativas; preparação; prática. 

ABSTRACT 

The aim of this study was to identify the expectations of students of physical 
therapy compared to the first practical stage and reflect on the role of the 
teacher in front of this oversight. The study included 70 students from the 
fifth semester of the school of Physiotherapy Anhanguera Taubaté-SP, were 
subjected to a questionnaire that reflected their expectations on the practical 
stage. The results showed that 33, 94% of students responded that lack of 
knowledge creates expectations, lack of confidence 20.18%, 24.77% and 
21.20% anxiety to me. On the relationship between therapist and patient, 
36.36% of students reported fear of lack of respect, empathy accounted 
35.23%, 28.41% and lack of confidence. Only by knowing the interests and 
needs of students that teachers can create learning situations that meet the 
learning characteristics of students and ensuring the effectiveness of the role 
of educator. It follows then, that for the student to succeed in the learning 
process and to put into practice their acquired knowledge requires a learning 
environment that can play the most of situations that may be encountered in 
practice. 

Keywords: training; teaching; expectations; preparation; practice. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Fisioterapia foi regulamentada e definida como ciência da Saúde que estuda, previne e 

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

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

(COFFITO, 2008). 

Após a sua formação acadêmica, o profissional estará habilitado à construção do 

diagnóstico dos distúrbios cinéticos funcionais, à prescrição das condutas 

fisioterapêuticas, o acompanhamento da evolução do quadro clínico e a alta do paciente 

(COFFITO, 2008). 

Entretanto, para que ocorra êxito na carreira profissional algumas competências e 

habilidades são exigidas e avaliadas desde o início da sua formação acadêmica, como: 

atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, administração e 

gerenciamento e a atualização constante dos conhecimentos. 

O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), acrescenta 

outras habilidades que são fundamentais na formação desse profissional, são elas: 

respeitar os princípios éticos; atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se 

em programas de promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde; 

atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente visando à 

promoção da saúde; reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida; e atuar 

de forma a garantir a integralidade da assistência, como ações e serviços preventivos e 

curativos, podendo ser individuais ou coletivos (COFFITO, 2008). 

Porém, cabe ressaltar que para o aluno adquirir tais habilidades, é necessário 

uma orientação e cabe ao professor assumir este papel. O aprender se tornar mais 

interessante, quando o educador não assume a posição de detentor do saber, pois assim, o 

aluno se senti competente pela execução de técnicas e métodos aprendidos em sala de 

aula. O prazer pelo aprender não é uma atividade que surge espontaneamente nos alunos, 

e nem sempre é uma tarefa que cumprem com satisfação, pois esta pode ser encarada 

como obrigação. Cabe ao professor despertar a curiosidade dos alunos, acompanhar suas 

ações no desenvolver das atividades e incentivar a curiosidade (GADOTTI, 1999). 

Deste modo, alguns sentimentos recebem destaque, como a existência da 

afetividade, confiança, empatia e respeito entre professores e alunos para que estes 

desenvolvam conjuntamente a leitura, a escrita, a reflexão, a aprendizagem e a pesquisa 

autônoma, Siqueira (2008), afirma que os educadores não podem permitir que tais 

sentimentos interfiram no cumprimento ético de seu dever de professor. 
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Assim, a relação entre professor e aluno depende segundo Siqueira (2008), do 

clima estabelecido pelo professor, da relação empática com seus alunos, de sua 

capacidade de ouvir, refletir e discutir o nível de compreensão dos alunos e da criação das 

pontes entre o seu conhecimento e o deles. Indica também, que o professor deve buscar 

educar para as mudanças, para a autonomia, para a liberdade possível em uma 

abordagem global, trabalhando o lado positivo dos alunos para a formação de um 

cidadão consciente de seus deveres e de suas responsabilidades sociais, estando apto a 

realizar uma nova etapa do seu período de formação: o estágio prático. 

A transição da sala de aula para o estágio prático, é destacada por Andrade 

(1989), como um momento importante, que deve ser ressaltado no processo de 

aprendizagem. 

A etapa de aplicação do conhecimento reflexivo e do aperfeiçoamento de habilidades 
numa situação real é o momento de junção do saber com o fazer, que conduzirá suas 
dúvidas a um agir profissional mais consciente, crítico e criativo (ANDRADE, 1989, 
p.33). 

O acadêmico, nesta etapa do curso, na sua maioria, é ainda jovem, inexperiente, 

imaturo, com pouca ou nenhuma convivência com a dor, o sofrimento e a morte, que 

podem vivenciar durante a prática do estágio. A entrada repentina dos alunos numa 

situação desconhecida, como o estágio, é um fator desencadeante de tensões e ansiedades. 

Esses sentimentos podem interferir negativamente no aprendizado, sendo imprescindível 

que um docente atue diretamente no campo de estágio, principalmente no estágio inicial, 

sendo aquele que realiza a orientação em campo, incorpora atitudes de compreensão do 

outro e está atento para observar o aluno na sua totalidade (ANDRADE, 1989). 

Relacionar-se de forma envolvente e significativa com as pessoas, implica em 

observar e considerar o outro, possibilitando a cada pessoa assumir seus próprios 

caminho e amadurecimento (HEIDEGGER, 1995). 

E é neste universo, de variáveis tão complexas onde acontecem os estágios. Para 

o professor, mediador que conduz a eficácia do processo de ensino e aprendizagem, essa 

situação não é tão fácil, pois auxiliar o controle da ansiedade de cada aluno passa a ser um 

fator importante para um bom desempenho no estágio prático. 

Sendo assim, questiona-se: quais as expectativas dos alunos do curso de 

fisioterapia frente ao primeiro estágio prático? Tendo como objetivo compreender e 

avaliar, a expectativa do aluno do quinto semestre do curso de Fisioterapia de uma 

faculdade privada do interior do Estado de São Paulo acerca do estágio prático durante 

seu período de formação acadêmica. A fim de atingir os objetivos específicos da pesquisa, 

pretende-se levantar quais as expectativas que os alunos possuem quanto ao 
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enfrentamento desta situação, compreender quais sentimentos e emoções surgem diante 

deste desafio. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

Como o intuito de facilitar a compreensão do leitor, será feita uma breve revisão dos 

assuntos que norteiam à pesquisa, como o aprendizado, a relação docente/discente e o 

estágio. 

Abreu e Masseto (1996) classificam a aprendizagem em três categorias, cognitiva 

(conhecimento), de modificação de valores e atitudes e de habilidades (aprender a fazer, a 

usar alguma coisa), indicando que o professor lida o tempo todo com o aluno não apenas 

com que aprende cognitivamente, mas também quanto às atitudes e habilidades. 

O aluno, neste momento, deve correlacionar aprendizados teóricos com a prática, 

fazer uma leitura da realidade, para observar e interpretar diversas situações. E neste 

momento o supervisor deve ajudar o aluno a correlacionar a teoria com a prática, corrigir 

e ensinar técnicas adequadas, deixá-lo seguro de sua intervenção, de seu conhecimento 

teórico, diminuir sua ansiedade diante do estágio prático. 

No estágio prático, o aluno terá que desenvolver capacidades, atitudes e 

competências pertinentes ao exercício de sua profissão. Segundo Alarcão (2005), a 

competência é a qualidade do seu desempenho, é o processo de executar colocar em 

prática, é saber agir em cada situação concreta. Isto pressupõe, competência é a junção 

entre o saber teórico e o saber na prática. Logo, o estágio prático é uma etapa fundamental 

para adquirir certar habilidades e competências, para que futuramente se transforme em 

um profissional competente. Sendo assim, é neste momento que o autor acredita ser 

essencial o papel do supervisor, representando a figura que detém uma experiência 

profissional, auxiliando na tomada de decisões em variados contextos, que age dentro da 

ética da profissão, que possui tranqüilidade e habilidade para intervir, adquirida com sua 

experiência e com o saber prático. 

Neste processo a relação aluno-professor-teoria acaba destacando-se, e o papel 

do docente como norteador desta caminhada acaba sendo destacado. O professor é um 

profissional cuja atividade principal é o ensino, sua formação inicial visa a propiciar os 

conhecimentos, as habilidades e as atitudes requeridas para levar adiante o processo de 

ensino e aprendizagem nas escolas (LIBÂNEO, 2004). 

De acordo com o autor, isso significa ter o domínio de alguns fatores como: a 

matéria e dos métodos de ensino, a dedicação ao trabalho, a participação na construção 
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coletiva do projeto pedagógico-curricular, o respeito à cultura de origem dos alunos, a 

assiduidade, o rigor no preparo e na condução das aulas ministradas, por fim o 

compromisso com um projeto político democrático. 

Esse domínio engloba uma educação voltada para a saúde cujo processo é 

dinâmico, a prática do trabalho é educativa e ocorre através de modelos didático-

pedagógicos sanitários, que podem ser apresentadas em três modalidades de aplicação: 

trabalho individual, trabalhos de grupos específicos e trabalho com a comunidade 

(DILLY; JESUS, 1995; SILVA, 1994 apud NEUWALD; ALVARENGA, 2005). 

A atuação da fisioterapia tem como atenção primária, os objetivos de desenvolver 

ações voltadas à manutenção da saúde ou, então, em última instância, à prevenção de 

seqüelas e não apenas à reabilitação (RIBEIRO, 2002). 

Sendo assim, a cada instante é exigido do profissional novas perspectivas de 

atuação que insere o fisioterapeuta preventivo, agindo em programas de promoção de 

saúde e proteção específica (DELIBERATO, 2002 apud NEUWALD; ALVARENGA, 2005). 

Para Briceño (1996 apud NEUWALD; ALVARENGA, 2005), a educação é a forma 

de como os conhecimentos adquiridos através da investigação científica é utilizado e 

colocado em prática, afim de que o ser humano possa a contribuir no controle das 

enfermidades. 

De acordo com Medeiros (2003 apud NEUWALD; ALVARENGA, 2005), a 

formação acadêmica dos profissionais corresponde ao maior problema enfrentado na 

atuação da fisioterapia na rede pública de saúde. 

Existem alguns pontos ou princípios que Abreu e Masetto (1996), colocam que 

devem ser comuns a todos que se preocupam com a real aprendizagem do aluno. Toda 

forma de aprendizagem precisa ser significativa para o aluno e não mecanizada, ou seja, 

deve estar relacionada com conhecimentos, experiências e vivencias do próprio aluno, 

permitindo formular problemas e questões de interesses, trabalhar com problemas 

práticos relevantes, participar do processo de aprendizagem e transferir o que aprendeu 

para outras situações de sua vida. 

Os autores também acrescentam, que toda aprendizagem é pessoal, precisa visar 

objetivos realísticos, precisa ser acompanhada de feedback (retorno) imediato no processo 

contínuo, e estar embasada num bom relacionamento entre elementos que participam do 

processo: aluno, professor e colegas de turma. 

Abreu e Masetto (1996), concluem que aprender não é a mesma coisa que 

ensinar, já que aprender é um processo que acontece com o aluno, no qual o aluno é o 
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agente essencial, torna-se essencial que o professor compreenda adequadamente esse 

processo, entendendo o seu papel como facilitador da aprendizagem, ou seja, que não 

esteja preocupado em ensinar, mas sim em ajudar o aluno a aprender. 

Considerando que o processo educacional ideal deve ter como foco a 

aprendizagem do aluno e não o ensino do professor, Rogers (1972) compreende a relação 

professor-aluno como o estabelecimento de um clima que facilita a aprendizagem, a partir 

da existência de determinadas qualidades de comportamento do professor, como 

autenticidade, apreço ao aluno e empatia. 

Os sete princípios para a boa prática na educação do Ensino Superior, 

apresentadas pelos educadores Chickering e Gamson (1991) são fundamentais. 

Os sete princípios aplicados por Chickering e Gamson (1991) são: primeiro: a boa 

prática encoraja o contato entre professor e aluno, professores que encorajam o contato 

com os estudantes, tanto dentro como fora da sala de aula, obtêm alunos mais motivados, 

comprometidos intelectualmente e com melhor desenvolvimento pessoal. Pode-se afirmar 

que com a interação entre eles, dentro e fora da aula, caracteriza um ensino de qualidade e 

ajuda os estudantes a atingir os seus objetivos de aprendizagem; segundo: boa prática 

encoraja a cooperação entre os alunos, trabalhar com outras pessoas normalmente 

aumenta o envolvimento com a aprendizagem, e dividir as próprias idéias com os colegas 

ou responder ás ações afia o raciocínio e aprofunda o entendimento. 

Para os autores o terceiro seria, encoraja a aprendizagem ativa, os alunos 

deveriam falar e escrever sobre o que estão aprendendo, fazer relações com experiências 

anteriores e saber como aplicar o aprendido na vida prática. Significa que precisam 

reconhecer o que está sendo ensinado como importante e tornar isto parte deles mesmos. 

Este princípio requer ações fundamentais dos professores em sala de aula como, despertar 

o interesse e a curiosidade do aluno, usar exemplos fazendo conexão do conteúdo com a 

vida real e a experiências pessoais, estimular o desenvolvimento de estudos e pesquisa 

individuais e em grupos, utilizar métodos vivenciais como, jogos, estudos de casos, 

laboratórios ou dinâmicas e para finalizar realizar atividades extra-classe, como visitas, 

palestras, seminários. Em quarto princípio, fornece feedback imediato, os alunos precisam 

saber constantemente da sua performance, para obter um melhor aproveitamento, 

ajudando assim a obter o melhor desempenho, precisa de oportunidade para refletir sobre 

o que já aprendeu, sobre o que ainda precisa aprender e sobre como fazer e sua auto-

avaliação. 

O quinto princípio apresentado por Chickering e Gamson (1991) enfatiza o 

tempo da tarefa, aprender usar bem o tempo é essencial tanto para aluno quanto para o 
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professor, as decisões tomadas pelos professores afetam diretamente o aprendizado do 

aluno, assim como o aluno necessita de um tempo adequado para conseguir atingir a 

eficácia para o ensino aprendido. 

O sexto seria, a boa prática comunica altas expectativas, a manutenção das 

expectativas é importante para todos os tipos de aluno, as expectativas e esforços dos 

professores e administradores permeiam as instituições e criam um clima organizacional 

que pode ser desafiador para o aluno ou exigi pouco dele. Professores que mantêm altas 

expectativas em relação ao desempenho acadêmico dos seus alunos alcançam geralmente 

os seguintes efeitos positivos, maior rendimento dos alunos, maior índice de freqüência 

dos alunos e maior senso de responsabilidade. 

Para terminar o sétimo e último princípio que auxiliará no aprendizado e na 

prática, será o respeito aos diversos talentos e as diferentes formas de aprendizagem. A 

aplicação deste princípio leva a necessidade do professor entender o processo de 

aprendizagem e saber reconhecer nos seus alunos os seus diferentes estilos, ele precisará 

entender as conexões desse processo com outras áreas, como motivação, os objetivos dos 

alunos, desenvolvimento intelectual, integração social e acadêmica, condição 

socioeconômica e perspectiva disciplinar. O professor deve buscar variar constantemente 

as suas técnicas e métodos de ensino avisando atender aos diferentes estilos de 

aprendizagem dos alunos e ainda ser sensível as diferenças existentes entre os estudantes, 

respeitando sempre suas individualidades. 

Medeiros (2003 apud NEUWALD; ALVARENGA, 2005) destaca a importância 

das instituições de ensino formar profissionais generalistas, que capazes de vincular teoria 

e prática e que aprofundem sobre a importância das ações de promoção e prevenção da 

saúde. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa pelo protocolo 1088 e pelo 

Coordenador do curso de Fisioterapia, foi agendado de acordo com a disponibilidade do 

curso um dia para a aplicação do questionário na sala de aula. Os alunos foram 

informados e mediante permissão por aceitar participar da pesquisa, assinaram um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Antes de iniciar a aplicação, foram realizados testes pilotos para o questionário, 

antes da aplicação coletiva realizaram-se alguns esclarecimentos do objetivo da pesquisa, 

do seu caráter confidencial, do preenchimento do questionário. E, então, distribuída a 
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folha de consentimento, a aplicação ocorreu na sala de aula do quinto semestre, período 

que antecede o estágio prático supervisionado. 

A coleta de dados ocorreu no mês de maio de 2009. Foram incluídos para a 

pesquisa todos os alunos que cursavam o quinto semestre do curso de Fisioterapia e 

excluído da pesquisa alunos que não estavam no quinto período, pois não atendiam o 

objetivo da pesquisa. Este estudo limita-se a caracterizar as expectativas os alunos tem 

quanto ao enfrentamento desta situação, compreender quais sentimentos e emoções 

surgem diante deste desafio. 

Quanto ao instrumento, os alunos tiveram 30 minutos para responder ao 

questionário, que constava com questões sobre as expectativas diante do primeiro estágio 

na área hospitalar, expectativas frente ao relacionamento com o paciente, se tinha ou não 

alguma experiência na área hospitalar, se o aluno se achava ou não preparado para iniciar 

o estágio na área hospitalar. 

O instrumento para a coleta de dados foi um questionário quantitativo com 

questões fechadas e abertas elaborados pelos autores (Anexo 1) que permitiram 

caracterizar a população e extrair dados de análise pertinentes ao estudo. Cada questão 

foi avaliada e as respostas computadas através de uma porcentagem. 

A pesquisa tem como método um estudo descritivo que busca apresentar 

precisamente as características de uma situação, de um grupo específico, não 

necessariamente estabelecendo hipóteses dessas características, ou podem vir a verificar a 

frequência com que um determinado fenômeno ocorre ou, ainda, se existe ligação direta a 

outra causa, mas não sempre, com uma hipótese definida anteriormente (SELLTIZ et 

al.,1975). 

A abordagem é quantitativa. Os métodos quantitativos aproximam-se dos 

projetos experimentais, caracterizam-se por serem precisos e de controle estatístico, 

fornecendo dados para a verificação das hipóteses. O uso da análise quantitativa tem 

como objetivo a coleta sistemática de dados referentes a determinadas populações, 

programas, ou apenas uma amostra parcial da população ou dos programas pesquisados. 

As técnicas mais utilizadas são entrevistas, questionários e formulários, e empregam-se 

procedimentos de amostragem (GIL, 2002). 

4. RESULTADOS 

Participaram do estudo 70 alunos de ambos os sexos, de qualquer idade, cursando o 

quinto semestre do curso de Fisioterapia na Instituição. 
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Dos 70 alunos que responderam ao questionário, 17,14 % estavam na faixa etária 

18 - 20 anos, 47,14% entre 21 e 25 anos; 15,71% entre 26 e 30 anos; 20% tinham 31 anos ou 

mais. 

Em relação ao sexo, 74% são do sexo feminino e 26% do sexo masculino. Dos 

entrevistados 88,57 % não possuem experiência na área hospitalar. 

Em relação às expectativas dos alunos frente ao primeiro estágio prático, a maior 

resposta foi em relação a falta de conhecimento gera expectativa, e a com menos 

porcentagem encontra-se a falta de confiança, como demonstra o Gráfico 1. 
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Gráfico 1. As expectativas dos alunos frente ao primeiro estágio prático. 

Na questão que envolve a relação terapeuta/ paciente, respondem que o respeito 

entre eles é o que causa ansiedade e com menor freqüência a falta de confiança, 

apresentada no Gráfico 2. 
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Gráfico 2. Relacionamento do terapeuta com o paciente. 

Em relação ao início do estágio prático supervisionado, uma parte significativa 

dos alunos pesquisados se achavam preparados para colocar em prática o que 

aprenderam na teoria, e a minoria não se sentiam preparados, pois tinham medo de errar 

com o paciente. 
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Gráfico 3. Aluno se sentia preparado para iniciar o estágio. 

5. DISCUSSÃO 

Partindo-se do pressuposto que para realizar um estágio prático com qualidade é 

essencial entender a relação existente entre professor e aluno. Algumas características que 

aparecem na pesquisa e devem ser destacadas, é a medo falta de conhecimento pelo aluno 

gera ansiedade, a relação terapeuta e paciente, pode ser prejudicada pela falta de respeito, 

porém apensar das divergências de sentimento apresentados na pesquisa grande parte 

dos alunos com 68% dos alunos se sente preparado para realizar o estágio prático. 

A prática do professor do ensino superior deve estar sustentada em três pontos 

principais, o conteúdo da aula no qual é especialista, sua visão de educação de homem e 

de mundo, e as habilidades e conhecimento que lhe permitam uma efetiva ação 

pedagógica em sala de aula, existindo uma ligação recíproca entre esses pólos (SANTOS, 

2001). 

O autor acrescenta, que o problema central em sala de aula está na opção que o 

professor faz, seja pelo ensino que ministra ao aluno seja pela aprendizagem que o aluno 

adquire, sendo assim, perspectivas diferentes trazem resultados diferentes. 

Santos (2001) acredita, que o segredo de um bom ensino é o entusiasmo pessoal 

do professor, que vem do seu amor pela ciência e pelos alunos. Este entusiasmo pode e 

deve ser canalizado na metodologia e planejamento adequados, estimulando o 

entusiasmo do aluno pela realização, pela iniciativa própria dos esforços intelectuais e 

morais que a aprendizagem exige. 

De acordo com Bordenave e Pereira (1986) existem diversos fatores que afetam o 

processo de ensino relacionado ao tripé: aluno, professor e conteúdo. Em relação ao aluno 
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temos, motivação, conhecimento prévio, relação com o professor, atitude com a disciplina, 

quanto ao conteúdo, sua estrutura, tipos de aprendizagem requeridos e ordem de 

apresentação, e quanto ao professor destaca-se sua relação estimuladora do ambiente, 

comunicação verbal para a instrução, informação para o aluno do seu progresso, 

relacionamento com o aluno e sua atitude com relação à matéria ensinada. 

Dos alunos entrevistados, 24,77% expressaram ansiedade em relação ao primeiro 

estágio, este é o momento em que o aluno sai da sala de aula para colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos, essa ansiedade pode estar sendo gerada pela expectativa de 

falta de conhecimento, que aparece na pesquisa com 33,94%, esse conhecimento influencia 

de forma direta na sua ansiedade. 

Segundo Farah (1996), a ansiedade nesse período pode ser definida como uma 

resposta psicológica e física à ameaça do autoconceito, sendo um sentimento subjetivo 

percebido pela consciência, podendo gerar apreensão. Altos níveis de ansiedade podem 

afetar a aprendizagem e o desempenho. Diante da situação desconhecida de realizar um 

procedimento novo, o estudante torna-se inseguro, assustado e ansioso. 

Certo nível de ansiedade é benéfico para os alunos, os quais devem ser 

acompanhados, para que vivam o estresse como parte necessária da vida e como um 

estímulo a ser acrescentado para sua carreira profissional. Na pesquisa, nota-se que a 

ansiedade aparece com frequência, confirmando o que Farah (1996) relata, a ansiedade é 

uma presença comum, principalmente no início do estágio. Cabe ao supervisor saber 

dosar essa ansiedade nos alunos, passando mais segurança e tranqüilidade aos estudantes 

mais ansiosos. 

O acompanhamento nos estágios permite observar as dificuldades sentidas pelos 

alunos de graduação. O medo aparece em 21,20% dos alunos avaliados. De acordo com 

Alarção (1996) para a maioria dos alunos, o primeiro contato com a profissão apresenta-se 

como uma etapa crucial de convergência e confronto entre os saberes e as competências 

desenvolvidas durante a formação inicial. O medo do novo, do que não foi vivenciado, e 

de colocar em prática o que só foi visto nas salas de aula é comum nesta etapa. 

O estagiário de fisioterapia vivência um estado emocional diferenciado, 

provocado pela ansiedade, medo e insegurança do que o estágio acarretará, porém 

contará nesta etapa com o apoio dos seus supervisores (MARINHO, 2005). 

A supervisão é vista, segundo Alarcão (2005), como um processo em que o 

profissional, mais experiente e mais informado, orienta outro profissional ou candidato a 

profissional no seu desenvolvimento humano e profissional. O apoio e aprendizagem 
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profissional possibilitam ao aluno desenvolver conhecimento e competência, melhorar 

sua qualidade de serviço, e assumir responsabilidade pela sua própria prática. 

Neste sentido, o papel do supervisor envolve múltiplos componentes de 

formação, sendo científico, pedagógico, psicológico e de relacionamentos interpessoais. 

O medo de errar na execução da sua atividade, e provocar prejuízos ao paciente 

sob seus cuidados deve ser entendido pelo professor como processo natural do aluno. A 

competência técnica e a capacidade de resolver problemas fornecem ao aluno segurança 

para agir. Esta competência técnica inexiste nesta primeira experiência do estudante. Sua 

ansiedade será diminuída se contar com a presença constante do supervisor, com seu 

apoio e sua intervenção quando necessária (ALARCÃO, 1999). 

Outra expectativa encontrada diante do estágio prático foi à falta de 

conhecimento, apontado com 33,94% dos alunos avaliados. O conhecimento prepara 

tecnicamente o acadêmico para esta atividade. Por isso, questionar se seu conhecimento é 

suficiente para iniciar essa nova etapa é fundamental. É essencial uma auto-avaliação do 

aluno e uma cobrança maior do supervisor quando o estagiário realiza técnicas 

fisioterápicas sem um bom conhecimento teórico. Se o aluno não tiver o saber teórico, 

certamente ele não conseguirá enfrentar situações adversas que aparecerão ao longo do 

estágio e ao longo de sua vida profissional. 

Marinho (2005) acrescenta que é necessária a formação de grupos para troca de 

experiências, reflexões, leituras, de modo a prepará-los para enfrentar esse tipo de 

situação. O aluno deve se sentir seguro quanto ao seu conhecimento teórico para facilitar 

sua tomada de decisão no processo prático. 

Para facilitar essa tomada de decisão, o aluno deverá se sentir confiante. Devem 

ser considerados dois aspectos importantes em relação à confiança: primeiro a falta de 

confiança foi observada por 20,81% dos entrevistados diante do estágio prático, depois foi 

vista também por 28,41% dos entrevistados diante da relação terapeuta/paciente. 

O aluno que possuir autoconceito e auto-estima mais elevados terá maior suporte 

para superar essa etapa, pois estará confiante e seguro da tarefa que irá desempenhar 

(MYERS, 2006). Sendo assim, é necessário conquistar a confiança do paciente, respeitando 

e protegendo a sua privacidade. Para tal, o aluno deve ser capaz de captar as mensagens 

emitidas e de interpretá-las, procurando compreender as necessidades de cada indivíduo, 

a fim de estabelecer um relacionamento fundamentado na confiança e respeito mútuo. 

Para Barros (2002) o profissional da saúde precisa aprimorar a sua comunicabilidade, pois 

o processo de comunicação eficiente é imprescindível para a implementação de uma 

assistência de qualidade personalizada e holística. 
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Deste modo, ao realizar os cuidados, o profissional se aproxima do paciente, toca 

e, algumas vezes, expõe o seu corpo, ferindo o seu espaço pessoal e territorial, 

caracterizado como invasão da privacidade, o que gera ansiedade e desconforto. Cabe ao 

estagiário estar atento às manifestações desses sentimentos, demonstrando ao paciente 

que reconhece os seus direitos, assim como, perceber qual a melhor forma de transmitir a 

ele que se preocupa com seus sentimentos e respeita sua individualidade (BARROS, 2002). 

Outra perspectiva encontrava frente ao relacionamento com o paciente foi à 

empatia, detectada em 35,23% dos entrevistados. O relacionamento interpessoal se dá por 

base na comunicação de quem cuida e de quem é cuidado, aproximando-os de forma que, 

quem cuida possa compreender a experiência do paciente tendo uma visão holística 

acerca do atendimento no processo saúde-doença (RIBEIRO, 2005). 

Com a ênfase na humanização em saúde, fisioterapeuta e paciente se 

beneficiariam, pois tanto o profissional torna o seu trabalho mais prazeroso e gratificante, 

como o paciente obtém mais segurança. A comunicação que ocorre no processo de 

relacionamento permite um maior conhecimento no que diz respeito aos sentimentos, 

emoções e opiniões sobre o outro, fazendo com que se perceba que a interação é à base 

desse processo (LUCENA, 1999). 

Os dados obtidos corroboram com as idéias de Lucena (1999) quando diz que a 

comunicação na área da saúde é uma estratégia de uso constante no cotidiano. Quando a 

comunicação faz parte do dia a dia do profissional, o paciente passa a vê-lo como uma 

pessoa capaz de ajudá-lo em todos os momentos, o que irá possibilitar uma recuperação 

mais rápida para o paciente. 

Espera-se que toda atuação deva ocorrer de maneira compreensiva, privilegiando 

o paciente como centro da assistência, já que este profissional surgiu da necessidade de 

cuidar, desenvolvendo um relacionamento próximo com o paciente; utilizando a empatia 

para perceber seus sentimentos. 

Outra expectativa que apareceu em grande parte dos entrevistados, 36,63%, foi o 

medo da falta de respeito do paciente com o aluno. Esse sentimento é apontado pelos 

alunos, como se o paciente não apresentasse sentimento de admiração, reconhecimento e 

gratidão pelo profissional. O respeito é um sentimento que procede de sensibilidade e 

vontade, estando inteiramente ligado na qualidade de relacionamento interpessoal 

adquirido ao longo do tratamento com o paciente (RAMIRO, 2001). 

Dos alunos entrevistados, 68% se acham preparados para colocar em prática o 

que aprenderam na teoria, e 32% não se sentem preparados, pois tem medo de errar com 

o paciente. Esta porcentagem se aproxima dos alunos que apresentaram a falta de 
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conhecimento como expectativa diante o primeiro estágio prático (33,94%), mostrando 

que o saber teórico é fundamental e é a base para qualquer procedimento prático. 

Cabe então ao supervisor observar quais alunos precisam de maior suporte 

teórico, e quais precisam de maior tranqüilidade e segurança nas técnicas e métodos 

utilizados, sempre estimulando o aluno a refletir sobre as diversas situações encontradas, 

correlacionar com a teoria, realizar discussões em grupo, melhorar comunicação 

interprofissional, e estimular o raciocínio lógico do saber teórico e prático. 

Ressalta-se então, que o preparo desse aluno para o estágio prático envolve o 

equilíbrio nas relações com os pacientes e com o docente que o supervisiona terá um 

papel fundamental na sua profissão. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através dos resultados obtidos ao longo do trabalho, observa-se a necessidade do docente 

ter o real conhecimento de sua importância neste período inicial da formação do 

profissional. Para o estágio, esse é o momento de colocar em prática uma longa jornada de 

aprendizagem teórica, e por isso, gera muitas expectativas, como: falta de conhecimento e 

de confiança, medo e ansiedade em relação ao estágio prático. 

E medo da falta de respeito, da empatia e da confiança que será estabelecida com 

o paciente. Observamos que é essencial a presença de um supervisor, e que cabe a ele ter a 

sensibilidade de observar a necessidade de cada aluno, pois as expectativas encontradas 

entre os alunos são diferentes. 

Toda forma de aprendizagem precisa ser significativa para o aluno e não 

mecanizada, ou seja, deve estar relacionada com conhecimentos, experiências e vivencias 

do próprio aluno, permitindo formular problemas e questões de interesses, trabalhar com 

problemas práticos relevantes, participar do processo de aprendizagem e transferir o que 

aprendeu para outras situações de sua vida. 

Conclui-se então, que para o aluno ter êxito no processo de aprendizagem e 

conseguir colocar em prática seus conhecimentos adquiridos, tendo como base os sete 

princípios para a boa prática na educação do Ensino Superior. 

Educar para saúde é formar melhores profissionais nesta área, ensinando valores 

éticos, o respeito aos direitos do paciente, situando-os no grande contexto da saúde, que é 

necessariamente social, econômico e político (LOBO, 1995 apud NEUWALD; 

ALVARENGA, 2005). 
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Somente conhecendo os interesses e as necessidades dos alunos que os 

professores podem criar situações de ensino que atendam as características de 

aprendizagem dos estudantes, e que garantam a eficácia do papel do educador. Conclui-

se então, que para o aluno ter êxito no processo de aprendizagem e conseguir colocar em 

prática seus conhecimentos adquiridos. 

REFERÊNCIAS 

ABREU, M.C.; MASETTO, M.T. O professor universitário em sala de aula: prática e princípios 
teóricos. São Paulo: MG Ed. Associados, 1996. 

ALARCÃO, M.; RUA, M. Interdisciplinaridade, estágios clínicos e desenvolvimento de 
competências. Texto Contexto Enfermagem. v.14, n.3, p. 373-382, 2005. 

ALARCÃO, I. (Org). Ser professor reflexivo. Formação reflexiva de professores-estratégicas de 
supervisão. Porto: Porto Editora, 1996. 

______. Um olhar reflexivo sobre a supervisão. Aveiro: Universidade de Aveiro, 1999. 

ANDRADE, M.N.; ANDRADE, F.L. Estágio curricular: avaliação de experiência. Rev. Bras. Enf.,  
Brasília, v.4, p.27-41, 1989. 

BARROS, A.L.; BOTURA, L. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de enfermagem no 
adulto. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

BORDENAVE, J.D.; PEREIRA, A.M. Estratégias de Ensino-Aprendizagem. Petrópolis: Ed. Vozes, 
1986. 

CHICKERING, A.W.; GAMSON, Z.F. Applying the seven principles for good practice in 
undergraduate education. San Francisco: Jossey-Bass, 1991. New Directions for Teaching and 
Lerning, n 94. 

COFFITO. Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Disponível em: 
<http://www.coffito.org.br/>. Acesso em: 06 out. 2008. 

FARAH, O.G.D. Ansiedade e a prática no processo ensino aprendizagem de habilidades 
psicomotoras. São Paulo: USP, 1996. 

GADOTTI, M. Convite à leitura de Paulo Freire. São Paulo: Scipione, 1999. 

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

HEIDEGGER, M. Ser e tempo. pt I. 5.ed. Petrópolis: Vozes, 1995. 

LIBÂNEO, J.C. Organização e Gestão da Escola: teoria e prática. Rio de Janeiro: Editora 
Alternativa, 2004. 

LUCENA, A.F.; GOES, M.O. O processo de comunicação no cuidado do paciente submetido ao 
eco-stress: algumas reflexões. Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre, v.20, p. 37-48, 1999. 

NEUWALD, M. F.; ALVARENGA, L. F. Fisioterapia e Educação em Saúde: investigando um 
serviço ambulatorial do SUS. Boletim da Saúde. v.19, n.1. jul/dez 2005. Disponível em: 
<http://www.esp.rs.gov.br/img2/v19n2_12Fisioterapia.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2009. 

MARINHO, A.P.; FIORELLI, J.O. Psicologia na Fisioterapia. São Paulo: Atheneu, 2005. 

MYERS, D. Introdução à Psicologia Geral. Rio de Janeiro: LT, 2006. 

RAMIRO, M. O livro das virtudes de sempre: ética para professores. Portugal: Sandy, 2001. 

RIBEIRO, M.I.L.C. A teoria, a percepção e a prática do relacionamento interpessoal. 2005. Tese 
(Doutorado em Enfermagem Psiquiátrica) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Ribeirão 
Preto. 



168 Expectativas dos universitários do curso de fisioterapia frente ao primeiro estágio prático e a reflexão da participação docente na preparação para o estágio prático 

Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde • Vol. 15, Nº. 1, Ano 2011 • p. 153-169 

RIBEIRO, K.S.Q.S. A atuação da fisioterapia na atenção primária à saúde: reflexões a partir de uma 
experiência universitária. Fisioterapia no Brasil. v.3, n.5, p.311-318, set./out. 2002. 

ROGERS, C.R. Liberdade para aprender. Belo Horizonte: Interlivros, 1972. 

SANTOS, S.C. O processo de ensino-aprendizagem e a relação professor aluno: aplicação dos 
“setes princípios para a boa prática na educação de Ensino Superior.”. Caderno de Pesquisa em 
Administração. v. 8, n. 1, p.69-82, jan./mar. 2001. 

SELLTIZ, C. et al. Métodos de pesquisa nas relações sociais. Trad. Dante Moreira Leite. 
5.reimpressão. Ed. Universidade de São Paulo, 1975. 

SIQUEIRA, D.C.T. Relação professor-aluno: uma revisão crítica. Disponível em: 
<http://www.conteudoescola.com.br>. Acesso em: 06 out. 2008. 

Ronald Nascimento Gonçalves 

Coordenador e Professor do curso de Fisioterapia 
da Faculdade Anhanguera de Taubaté. Mestre em 
Fisioterapia pela UNIMEP. Especialista em 
Traumatologia e Ortopedia pela UNICID. 

Janaina Silveira Melo 

Pós-Graduação (Lato Sensu) Gestão Estratégia de 
Recursos Humanos (2007). Bacharelado e 
Licenciatura em Psicologia pela Universidade 
Católica de Santos (2002). Mestranda em Gestão do 
Desenvolvimento Regional. Psicóloga do Exército 
Brasileiro. Professora do curso de fisioterapia da 
Faculdade Anhanguera de Taubaté. 



 Ronald Nascimento Gonçalves, Janaina Silveira Melo 169 

Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde • Vol. 15, Nº. 1, Ano 2011 • p. 153-169 

ANEXO 1 

Questionário 

Curso: __________________________ 

Idade: _____________ 

Sexo: F ( ) M ( ) 

Ano que ingressou na Universidade _________________ 

Você tem alguma experiência na área hospitalar – Sim ( ) Não ( ) 

Qual ? __________________ 

Quanto tempo _____________________ 

Escreva cinco palavras que represente suas expectativas diante do primeiro estágio na 

área hospital? 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Escreva cinco de suas expectativas frente ao relacionamento com o paciente? 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Você se acha preparado para iniciar o estágio na área hospitalar? 

( ) Sim 

( ) Não 

Por quê? _________________________________________________________ 


