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RESUMO 
 
 

BONATTI, Reginaldo Antolin.  A fisioterapia em dupla mão: a 
percepção do fisioterapeuta sobre o corpo humano. Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 2011,  168 p. 
   
 
 
               O processo da construção humana está relacionado ao social e 
se realiza na relação com os outros por meio do corpo. Assim também é  
a relação de terapeuta e paciente. O presente estudo teve como objetivo 
buscar a percepção dos fisioterapeutas sobre o corpo humano e como 
estas percepções interferem no processo terapêutico. 
  
               Como método de trabalho,  utilizou-se  a pesquisa qualitativa e a 
coleta de dados por intermédio de entrevista semi estruturada. Foram 
entrevistados 12 fisioterapeutas em clínicas e hospitais. O critério de 
inclusão considerou profissionais devidamente habilitados e que exerciam 
suas atividades em hospitais e/ou clínicas.  Após a degravação das 
entrevistas, a análise de dados foi realizada por meio de categorias 
analíticas.  
 
               O estudo permitiu encontrar as seguintes percepções: o tema 
proposto não é objeto de reflexão usual  dos profissionais; a idade, 
gênero, tempo de formação e atuação não são fatores diferenciais para a  
percepção do fisioterapeuta; a área de atuação interfere na percepção,  
os profissionais que trabalham em hospitais e em Unidades de Terapia 
Intensiva apresentam uma percepção mais centrada nos conceitos 
mecanicistas e cartesianos; existe uma dupla mão na percepção do corpo 
e do indivíduo: a visão primária os considera na forma física e fisiológica, 
porém há a incorporação da visão mental, emocional e social, desta forma 
a necessidade da visão mais humanizada e integral no tratamento com o 
paciente também foi percebida; o fisioterapeuta percebe que não está 
totalmente preparado para trabalhar as transformações que ocorrem com 
o paciente em conseqüência do processo terapêutico e apontam para a 
necessidade de uma melhor formação na graduação. 

 
 
 

Palavras-Chaves:  fisioterapia; corpo humano, percepção, relação 
terapeuta-paciente.   

 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

Bonatti, Reginaldo Antolin. Physiotherapy in two way: the perception of 
the physical therapist on the human body. Pontifícia Universidade 
Católica de  São Paulo, 2011, 168 p. 
 
 
 
               The human construction process is related to social issues and 
takes place in relationship with others through the body. So too is the 
relationship of therapist and patient. This study was aimed at seeking 
physical therapists'   perceptions about the human body and how these 
perceptions affect the therapeutic process. 
 
               As a working method, we used qualitative research and data 
collection through semi-structured interview. We interviewed 12 physical 
therapists in clinics and hospitals. The inclusion criteria considered legally 
qualified   professionals   and  that   performed  their  activities in hospitals 
and/or clinics. After transcribing the interviews, data analysis was 
performed using the analytical categories. 
 
 
               The study allowed to find the following insights: the proposed 
theme is not subject to the usual reflection of professionals; age, gender, 
time of training and performing are not differentiating factors for the 
perception of the physical therapist;  the area of operation interferes with 
the perception,  professionals working in hospitals and intensive care units 
have a more perception  focused on   Cartesian  and mechanistic 
concepts;  there is a two way in the perception of the body and the 
individual: the primary vision is focused on physical and physiological 
issues, but there is a merger of view on issues mental, emotional and 
social, thus the need for humanistic and comprehensive vision in dealing 
with the patient also was noted; the physical therapist realizes that he is not 
fully prepared to work the changes that occur with the patient as a result of 
the therapeutic process and point to the need for better training at the 
university. 
 

 

 

Key Words:  physical therapy;  human body; perception; therapist-patient 
relationship.   
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 APRESENTAÇÃO 
 
          

               No ano de 2001 prestei o concurso para o programa de 

doutorado em Saúde Pública da USP com objetivo de trabalhar a questão 

do corpo e do relacionamento terapêutico, passei no concurso, porém a 

professora que me orientaria no programa só pôde receber alunos para o 

programa de mestrado forçando-me a buscar, de última hora, outro 

orientador. Após muita procura consegui outro professor para me orientar, 

porém o mesmo trabalhava em uma linha de pesquisa quantitativa e tive 

que mudar meu projeto. Cursei o programa  e conclui  os créditos, porém 

na etapa final, quando já ia fazer a  qualificação, infelizmente meu 

orientador faleceu o que, por diversos motivos, inviabilizou o término do 

meu doutorado. Diante desta situação optei  por  fazer o projeto que tinha 

em mente desde o início e  decidi me inscrever para o processo de 

seleção do programa de doutorado da PUC. 

 

               Pareceu-me oportuna e interessante a possibilidade de  poder 

realizar meu trabalho na área de Ciências Sociais, uma vez que sempre 

questionei a escassez do ensino destas ciências para os alunos da área 

das ciências da saúde.  A saúde e os processos de intervenção 

terapêuticos sempre me pareceram inconsistentes sem o entendimento 

focado nas questões da  cultura e da sociedade.  

 

               Sou graduado em fisioterapia e a  relação terapeuta-paciente é 

algo que sempre me fascinou,  principalmente por entender que  o meu 

maior instrumento de trabalho é o meu corpo e o meu objeto de trabalho é 

o corpo de meu paciente. Em minha atuação profissional eu sempre 

busco romper com a visão cartesiana e sempre procurei trabalhar sem a 

visão limitadora do modelo biomédico vigente. Tenho a firme percepção 

que não   trabalho somente com um agravo à saúde, mas sim com um  

indivíduo que traz em seu corpo físico toda a sua história de vida. No 

exercício da fisioterapia me deparei com inúmeros casos de pacientes 
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que  ao serem tocados durante as sessões terapêuticas apresentavam 

respostas inesperadas, carregadas de significados que não traduziam a 

resposta fisiológica convencional e sim,  emoções ou reações que 

pareciam estar contidas há muito tempo em seu corpo e em sua mente. 

            

               Isto me levou a estudar as questões da cultura envolvidas no 

processo saúde e doença e encontrei na antropologia e sociologia 

algumas respostas que me soaram muito próximas ao meu pensamento. 

 

               Conversando com colegas sobre a nossa atuação, enquanto 

profissionais que têm como objeto de trabalho o corpo humano, minha 

curiosidade foi aguçada à medida que ouvia relatos de respostas 

“estranhas” (não convencionais) vindas de pacientes  e que surpreendiam 

o terapeuta.   O que mais me fascinava durante a narrativa dos colegas 

era perceber que  os mesmos se julgavam agentes de transformação do 

estado dos pacientes. Alguns entendiam esta transformação meramente 

como uma resposta ao estímulo terapêutico, a qual não passava de uma 

transformação de estado saúde-doença. Outros colegas, mais abertos 

para a observação do indivíduo como um todo, tinham a percepção de 

estarem lidando com uma mudança que não se referia somente ao estado 

físico, mas uma mudança que trazia um padrão emocional, afetivo, social 

e  até mesmo espiritual. 

 

               O mais interessante era comparar as narrativas dos colegas com 

minhas próprias experiências e comecei a questioná-los sobre o que 

abstraiam destas experiências com seus pacientes e a resposta sempre 

conduzia ao pensamento de que o ato terapêutico produz transformações 

no paciente. Passei a  perguntar de uma forma mais direta,  sobre o que 

os colegas, enquanto profissionais que tratavam indivíduos, percebiam de 

si próprios após estes anos de atuação. Muitos meditavam longamente 

para finalmente dizer que sentiam que também mudavam, mas não 

tinham a percepção exata de como.  Eu pedia para  que  me contassem 
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algum caso que tivesse provocado alteração em seu modo de ser e, 

curiosamente, todos tinham algo para contar. O mais curioso  era que 

eles mesmos se surpreendiam quando percebiam que a transformação 

acontecia também para o terapeuta. 

  

               Durante a  realização do programa de doutorado na PUC, 

enquanto cumpria os créditos, fui acometido por um linfoma que me 

obrigou a fazer tratamento cirúrgico seguido de quimioterapia e 

radioterapia. Posso afirmar que foram anos difíceis os que sucederam a 

esta intervenção, porém isto me trouxe uma maior maturidade para 

estudar e para perceber  o assunto.  

 

               Passei a vivenciar um estado de reflexão e de percepção sobre 

o meu próprio corpo, as alterações que sofria gradativamente e o que 

estas mudanças produziam e reproduziam dentro de mim e para o meio 

externo. Como as pessoas enxergavam estas mudanças era bastante  

curioso, principalmente porque, na maioria das vezes, elas não percebiam 

da mesma forma que eu percebia. 

  

               Na verdade pude vivenciar de forma mais intensa, ou pelo 

menos pude confirmar que o corpo se comunica com o meio exterior, ele 

se expressa e expressa o indivíduo que está contido nele e, mais do que 

isto, ele provoca reações das pessoas. 

 

               Achei muito interessante observar as reações dos profissionais 

da saúde frente a este meu corpo que por conseqüência do tratamento 

quimioterápico e radioterápico apresentava uma aparência alterada, 

refletindo um estado de evidente perturbação fisiológica. Percebi que 

alguns profissionais pareciam   não se importar com o que eu sentia, já 

outros  não conseguiam ter o alcance destes sentimentos e outros, ainda,  

nem se davam conta de que isto poderia ser algo importante na relação 

terapêutica. Dos profissionais que me prestaram assistência, somente o 
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fisioterapeuta se manifestou sobre esta questão, mesmo assim de uma 

forma muito superficial e voltada para o biológico. 

 

               Se eu já tinha a intenção de fazer estudos sob esta ótica, esta 

experiência pessoal reforçou mais ainda este desejo, por esta razão meu 

objetivo  nesta pesquisa de doutorado foi  estudar a percepção do 

fisioterapeuta sobre o corpo humano. O corpo visto sob as óticas do corpo 

saudável, do corpo funcional, do corpo que sofre agravo e do corpo que 

se comunica com o meio externo. Também colher a percepção de quanto 

esta relação corporal entre terapeuta e paciente pode produzir mudanças 

em ambos e como estas mudanças são percebidas pelo terapeuta. 

 

               Desenvolver e escrever esta tese se configurou como uma tarefa 

complexa, porém prazerosa e o resultado encontra-se estruturado da 

seguinte forma:  

 

               Na introdução apresenta-se a temática do corpo sobre o 

enfoque de diversos autores objetivando  iniciar uma reflexão teórica que 

orientará os capítulos seguintes do trabalho. 

 

               O Capítulo I aborda o corpo na história fazendo uma discussão 

sobre a sua construção, suas representações e percepções ao longo dos 

tempos.  Uma  breve incursão pela Antiga Grécia,  pela Idade Média e 

pela Idade Moderna é realizada buscando-se trazer um pouco dos 

pensamentos e premissas que orientaram este tema nestes períodos. 

Ainda se discorre, neste capítulo, sobre o corpo no contexto social e 

cultural contemporâneo, finalizando com uma pequena reflexão sobre a 

relação corpo e mente.  

 

               No capítulo II é feita uma introdução sobre a história da saúde e 

doença, passando-se a uma discussão sobre as representações das 

mesmas. Aborda-se conceito de normal e patológico e escreve-se sobre a 
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significação das doenças e das relações deste processo em um contexto 

social e cultural. 

 

               No capítulo III é apresentado o problema da pesquisa que busca 

verificar a forma pela qual o fisioterapeuta percebe o corpo humano e 

como esta percepção pode interferir no processo terapêutico.  Também é 

posto o enunciado da tese que afirma  ser o corpo humano mais do que 

um complexo biológico e funcional. Ele é também um corpo físico, 

cultural, social e psíquico mediando o indivíduo com o meio externo e  

produzindo interação com este meio, portanto a percepção do 

fisioterapeuta sobre esta realidade é primordial para uma melhor relação 

terapêutica.   Os objetivos  da pesquisa são delineados e consistem na  

busca das percepções do fisioterapeuta sobre o corpo humano e na 

contextualização de como estas percepções podem interferir no processo 

terapêutico.  Especificamente deseja-se verificar o preparo do 

fisioterapeuta para o trabalho com o corpo humano; buscar a percepção 

que o fisioterapeuta tem sobre corpo saudável e corpo não saudável; 

captar as percepções do fisioterapeuta sobre possíveis transformações 

ocorridas na inter-relação terapêutica e os níveis em que elas podem 

ocorrer (emocional, físico, social, cultural); contextualizar o grau de 

importância e como estas percepções podem interferir no processo 

terapêutico e se a área de atuação (especialidade) do profissional exerce 

alguma influência na percepção do profissional. 

 

               No capítulo IV é descrito o método utilizado para a realização da 

tese. O método qualitativo  foi a abordagem escolhida para o 

desenvolvimento deste trabalho sendo utilizado o procedimento de 

entrevista semi-dirigida para a posterior compilação e análise dos dados. 

Os sujeitos de pesquisa foram 12 profissionais fisioterapeutas que atuam 

clinicamente e as entrevistas foram realizadas no ambiente de trabalho 

destes profissionais, excetuando-se um sujeito que preferiu fazer a 

entrevista em um local fora de seu ambiente de trabalho. Após a 
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degravação das entrevistas, a análise e discussão foram efetivadas por 

intermédio de categorias, a saber: percepção que o fisioterapeuta tem 

sobre o corpo humano; preparo acadêmico do fisioterapeuta para o 

trabalho com o corpo humano; percepção do fisioterapeuta sobre saúde e 

sobre corpo saudável; percepção do fisioterapeuta sobre doença e corpo 

doente; percepção do fisioterapeuta sobre as transformações no corpo do 

paciente e no seu próprio corpo; importância que o fisioterapeuta atribui a 

estas transformações; percepções do fisioterapeuta sobre como as 

formas de perceber estas transformações podem interferir no processo de 

relação terapêutica e comportamento e reações dos entrevistados durante 

a entrevista. 

 

               O capítulo V contém a análise e a discussão  do material 

coletado. 

 

               No capítulo VI são tecidas as considerações finais. 

 

               Ao final é apresentado o referencial bibliográfico utilizado e os 

anexos. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 

               Várias áreas da ciência se propõem a estudar o corpo, visto o 

mesmo, em seus diversos aspectos, exigir compreensão específica e 

detalhada. Na verdade o corpo é a forma principal do ser humano se 

tornar visível, portanto o reconhecimento e o estranhamento do corpo 

humano são objetos de análise e de  estudos de distintas e múltiplas 

ciências. 

 

               Soares (2006, p.3) afirma que: a materialidade do corpo pode 

ser tomada  como síntese de sonhos, de realizações de desejos, de 

frustrações, de tiranias e de redenção de sociedades inteiras.    Por esta 

razão os múltiplos sentidos do corpo solicitam múltiplos olhares, múltiplas 

teorias e interações de saberes para que se  possa dele falar. 

 

               A visão chamada  cartesiana1  separa corpo e mente do homem. 

Sabe-se, porém que o mesmo realiza-se como um ser corpóreo, constrói 

toda a sua história de vida e a expressa em sua corporeidade2  através 

dos sentimentos e das emoções, dos movimentos, dos gestos, da 

linguagem e da sua presença como marca de identidade pessoal. 

              

               Para Merleau-Ponty (1994) é como corpo que o sujeito está 

situado no mundo, que se relaciona e que percebe o outro, porque o outro 

também é percebido por ele. O que o corpo vive é transformado em 

significado especial. O corpo real é o resultado da apropriação da história 

do sujeito, genética, pessoal, social. Para Lévi-Strauss (1994), não existe 

corpos melhores ou piores, os corpos se expressam  diferentemente, de 

                                                           
1 Aspectos do pensamento cartesiano serão abordados neste trabalho. 
2 Corporeidade é um conceito que expressa a forma como o homem se situa e interage com o  mundo 
através de seu corpo. Esta interação é carregada de representações e significações de ordem  social, 
cultural, emocional, afetiva.  Com base no conceito fenomenológico de Merleau-Ponty a corporeidade é 
algo mais que a materialidade do corpo, que a soma de suas partes; é o contido em todas as dimensões 
humanas.  Corporeidade é o existir, é a nossa história. (POLAK, 1997)  
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acordo com a história de cada povo em cada região e de acordo com a 

utilização que cada povo fez do corpo ao longo da história. 

 

               O corpo se comunica, se expressa e provoca reações no seu 

meio. O movimento corporal é fator riquíssimo nas interfaces entre sujeito 

e meio ambiente, A esta idéia aduz  Gonçalves (1994, p.67): realizar um 

movimento corporal é visar às coisas do mundo por meio do corpo, sem o 

intermédio de nenhuma representação.  

               Tanto nas culturas extintas quanto nas existentes é possível 

constatar que o ser humano interfere em seu corpo, seja na forma de se 

vestir, no uso de adornos, na pintura ou até mesmo modificando a sua 

forma para se adequar aos padrões de beleza vigente para finalidades 

rituais ou até mesmo para demarcar posição social. É no corpo que se 

inscreve a experiência social do ser humano (KEMP, 2005). 

               Merleau-Ponty (1994) ainda afirma que o corpo é nosso ponto 

de vista sobre o mundo, bem como um dos objetos deste mundo, assim o 

corpo sujeito-objeto modifica a cultura e o momento em que vive, bem 

como sofre alterações em conseqüência do contexto em que vive.            

 

               Villaça (2007, pg. 56) afirma que: o corpo constitui um 

subsistema cultural por meio do qual o indivíduo cria valores, coesão e 

interage com o mundo e com o outro.  

  

               Kolyniak,  (2002) enfatiza  que muitos profissionais que 

trabalham no ensino ou na prática clínica relatam que mudanças  

corporais, na postura ou na dinâmica,  produzem alterações nos 

pacientes que são descritas de formas variadas, tais como mudanças na 

identidade, na personalidade,  na auto-imagem, auto-conceito, auto-

estima e segurança pessoal. 
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               A identidade é construída pelo indivíduo a partir de suas 

experiências e história de vida e seu conceito pode ser  expresso: 

 

 como o processo que articula toda a nossa vivência social, 

que constitui nosso ser como indivíduos humanos 

pertencentes a uma ou mais coletividade [...] é um processo 

constante de formação e transformação [...] ela é 

construção, reconstrução e desconstrução  constantes no 

dia-a-dia do convívio social   (CIAMPA; KOLYNIAC, 2002, p. 

21). 

 

               A identidade, como forma de transformação humana, pressupõe 

a corporeidade que pode ser definida como a vivência do fazer sentir, 

pensar e querer, identificando a corporeidade com humanidade (TRIGO, 

2000). O humano vivo é corporeidade que inclui as manifestações através 

do corpo sendo as emoções, os sentimentos e pensamentos, próprios da 

corporeidade. A identidade como concretização da metamorfose humana 

pressupõe necessariamente a corporeidade, uma vez que o indivíduo, ao 

longo de sua história de vida, incorpora cultura e sociedade, construindo a 

corporeidade que integra a identidade pessoal. 

 

               Vale considerar  a visão que sociedades indígenas sul 

americanas possuem sobre o corpo. Para eles a noção de corpo é 

intimamente ligada à noção de pessoa, construída socialmente e 

adequada à cosmologia3 do grupo. Esta construção aqui referida é 

fundamentada nas obras de Mauss que afirmam que todas as sociedades 

no mundo conhecem a expressão eu e mim e que jamais houve algum 

ser humano que não tenha tido o sentido de seu corpo e de sua 

                                                           

3 A cosmologia é o estudo da estrutura e da história do universo. Aqui, este termo a relaciona  ao lugar da 
humanidade no universo.  
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individualidade a um só tempo espiritual e corporal (FASSHEBER, 2001).

  

               Concebe-se como fato que o homem se realiza como ser 

corpóreo. Ele constrói toda a sua história de vida e a expressa em 

corporeidade por intermédio dos sentimentos e das emoções dos 

movimentos, dos gestos, da linguagem e da sua presença como marca de 

identidade pessoal. 

 

               Todo o processo de construção humana passa pelo social e é 

concretizado na relação com o outro, a qual acontece através de 

encontros corpóreos. O terapeuta não trabalha apenas com o corpo 

biológico, na sua atuação há que se considerar muito mais. Daólio, (2003) 

afirma que   o conjunto de  posturas  e  movimentos  corporais representa 

valores e princípios culturais. Conseqüentemente, atuar no corpo implica 

atuar sobre a sociedade na qual o corpo está inserido.  

 

               Desta idéia segue a premissa de transformação nas relações 

terapêuticas, as quais não acontecem somente em caráter unilateral, visto 

que paciente e terapeuta interagem ambos com suas histórias de vida 

agregadas a seus corpos. 
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CAPÍTULO I 
 

  O CORPO NA HISTÓRIA 
 
             

               Ferreira (s/d) define corpo como:  a substância física  ou a 

estrutura de cada homem ou animal; a parte do organismo humano ou 

animal  constituída pelo tórax e pelo abdome [...] parte material, animal, 

ou a carne do ser humano, por oposição à alma, ao espírito [...]. 

                

               Encontramos nesta definição uma visão de um ente físico 

delimitado sob a pele, totalmente circunscrito a materialidade. Esta 

definição  aponta para a filosofia cartesiana, a qual  influencia fortemente 

a percepção ocidental moderna e que  impõe  uma dualidade do indivíduo 

constituída de  corpo e mente. 

 

               Tema muito discutido no mundo contemporâneo, o corpo tem 

sido objeto de estudo cada vez mais freqüente das ciências humanas e 

sociais.  Seus estudos se processam em um quadro de crise de 

civilização e civilizações e se entremeia  em inúmeros elementos de 

ordem política, social, econômica e cultural. A dimensão do que existe a 

cerca deste tema é de riqueza imprevisível tornando imperativo o 

aprofundamento das investigações sobre as práticas e as representações 

do corpo (CRESPO, 1990). 

 

               Sobre a história do corpo é imprescindível salientar a 

importância de nunca deixar de se considerar em profundidade que ela 

deve encontrar sua principal justificativa nos problemas que se 

apresentam aos homens do mundo atual.  Também deve buscar as 

desigualdades entre os tempos de vida humana, os lugares e os grupos 

sociais, assim como as desigualdades entre o saber dos eruditos e a 

espontaneidade das práticas tradicionais, o real e o imaginário (CRESPO, 

1990). 
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               Watson ( apud PORTER, 1992) afirma que devemos enxergar o 

corpo da forma como ele tem sido vivenciado e expresso dentro de 

sistemas culturais particulares, tanto nos sistemas privados quanto nos 

sistemas públicos, por eles mesmos alterados através do tempo.        

 

               O corpo historicamente construído revela todas as 

representações as quais ele foi submetido por intermédio de seus 

movimentos e gestos, fato este que não pode ser desconsiderado pelos 

profissionais que dele se utilizam para realizar seu trabalho. 

 

               As concepções que os homens desenvolvem a cerca da 

corporalidade  são ligadas a fatores sociais e culturais, fatores estes que 

imprimem  suas marcas no indivíduo ditando  normas e fixando ideais nos 

campos intelectual, moral, afetivo e físico.  O corpo de um  indivíduo 

dentro de um grupo cultural não apenas reflete sua singularidade, ele 

também traduz tudo aquilo que caracteriza  este grupo  como uma 

unidade.  Cada corpo expressa a história de uma sociedade que nele vai 

registrando seus valores, suas leis, suas crenças e seus sentimentos 

(GONÇALVES, 1994).    

 

               O homem atual dispõe dos mesmos recursos físicos que o 

homem do neolítico, assim como dispõe da mesma resistência às 

vicissitudes de seu meio ambiente. Ele, desde os tempos primordiais até 

os atuais, caminhou para se locomover de um lugar a outro, nadou, 

consumiu-se na produção cotidiana dos bens necessários a seu prazer e 

à sua existência. A relação com o mundo sempre foi uma relação pelo 

corpo e, na atualidade, o homem utiliza muito pouco seu corpo, sua 

mobilidade e sua resistência. Os recursos musculares caem em desuso 

(exceto nas academias) sendo substituído pela força das máquinas. Até 

mesmo as técnicas corporais mais elementares como o caminhar, o 

correr, por exemplo, são deixadas de lado sendo somente  raramente 
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solicitadas na vida cotidiana como atividades de compensação da saúde 

(LE BRETON , 2003). 

 

               Vale ressaltar que o corpo é o espaço físico onde o indivíduo se 

circunscreve, por isto o estudo sobre o corpo e os vários usos que dele 

fazemos se torna importante. Ele se constrói historicamente e por esta 

razão podemos localizar de forma clara o significado ou a percepção do 

significado do corpo para cada época ao longo da história (CAVALCANTI, 

2005). 

 

                 

 

1.1  O CORPO NA ANTIGUIDADE 

 

               Na cultura pré-histórica o homem dependia de sua força física 

para reproduzir-se e sobreviver. A dança já era incorporada como prática 

específica, representando papel fundamental no processo de 

socialização. Os chineses parecem ter sido os primeiros a utilizar o 

movimento humano em caráter terapêutico (OLIVEIRA, 1994).  Na Índia, 

buscava-se a purificação do corpo e a elevação espiritual através da 

meditação (PEREIRA, 1960). 

                   

               Na antiga Grécia,  a medicina Hipocrática fazia o diagnóstico 

das patologias corporais  direcionada pelas diversas correspondências 

entre o corpo e a natureza. Hipócrates era sensível á idéia de que 

natureza condicionava a saúde humana e que o corpo era um 

microcosmo vivendo dentro de um macrocosmo. O corpo não era definido 

como uma entidade autônoma diante das leis da natureza sendo ele  

constituído  pelos mesmos elementos formadores do mundo natural, ou 

seja: água, fogo, terra e ar (Sant’anna in SOARES, 2006).   

 



 14

               Sócrates afirmava ser a alma a essência do ser humano e esta 

alma deve ser como a idéia: pura e bela. Quanto ao corpo, Sócrates o 

considerava como um cárcere para a alma.                               

 

               A assimilação entre o cosmo e a vida humana se modifica, mas 

não é rompida, pelo pensamento de Platão. Mesmo criticando as crenças 

populares, Platão não deixava de fazer analogia entre o ser humano e o 

cosmos. Para ele a natureza era um ser vivo que continha uma infinidade 

de seres diferentes e o corpo humano era constituído de terra, fogo, água 

e ar, tal qual afirmavam as antigas concepções (MAGALHÃES & BONA 

JUNIOR, 2008). 

 

               Platão   apresentava a dicotomia entre corpo-mente na qual a 

alma teria vivido antes de se reencarnar. Ele valorizava a mobilização do 

corpo expressa pela frase  mente sã em corpo são e  admitia uma 

paridade funcional onde o corpo enfraquecido poderia apresentar-se 

como obstáculo a vida espiritual. Ressaltava a existência de  uma alma 

imortal e que a doença não é apenas  produto do desequilíbrio entre os 

quatro elementos formadores do corpo (a terra, a água, o fogo e o ar), 

mas ele  acrescenta  ao desequilíbrio dos quatro elementos,  aquele 

existente entre a alma imortal e o corpo (PLATÃO, 1983).   

 

               Na concepção de Platão a prática de exercícios corporais era 

benéfica, por isto ele enfatizava a necessidade destes para  a educação 

dos impulsos do corpo e ressaltava  que os mesmos eram essenciais 

para o desenvolvimento da coragem humana (MAGALHÃES & BONA 

JUNIOR, 2008). 

  

               Aristóteles desprezava o trabalho físico realizado pelo corpo. Na 

sua concepção o trabalho físico deveria ser feito somente pelos escravos. 

Suas idéias centravam-se mais na questão racional e não nos impulsos e 

desejos inconscientes, focando-se e enaltecendo o homem político.             
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               Apesar de também corroborar a idéia da assimilação entre os 

seres vivos e o cosmo, Aristóteles se distancia, em alguns aspectos, da 

concepção de Platão e Hipócrates.  O mais importante aspecto deste 

distanciamento de Aristóteles é a idéia de que a alma é a forma  do corpo, 

o seu princípio dinâmico.   A alma é ligada ao corpo e este, por sua vez, é 

composto de alma e matéria. Vale ressaltar aqui que para Platão uma 

mesma alma poderia passar de um corpo a outro enquanto para 

Aristóteles uma alma não existe sem um corpo e não se identifica a 

qualquer corpo (Sant’anna in SOARES, 2006). 

 

               Alguns séculos após Hipócrates, Galeno concebia a saúde do 

corpo em termos de equilíbrio entre as suas diferentes partes. Para ele 

cada parte do corpo seguia seu próprio funcionamento o que não impedia 

a manutenção da vida,   pois  graças ao Criador, existia uma relação 

harmoniosa entre elas. Esta concepção garante  a existência de uma  

entidade divina onisciente. 

 

               Durante o período medieval,   o pensamento de Galeno cursou 

como uma referência  essencial, principalmente no ocidente.  Nesta 

época  a natureza era assimilada como uma obra de Deus, porém o 

cristianismo  fazia distinção entre o homem e a natureza. Sant’anna (in 

Soares, 2006, p. 12) assevera que : 

 

O homem  é destinado a se  tornar independente da 

natureza na medida em que ele deve caminhar em direção a 

Deus. Assim a natureza não é eterna e o homem não é um 

ser na natureza, mas um ser diante dela. 

 

               O pensamento da Idade Média  desvincula  o físico do 

intelectual.  O homem é encorajado a buscar  a conquista da vida 

celestial, pregando o descaso às coisas materiais (SEVERINO, 1992). Ele 

possui uma relativa independência  em relação ao cosmo. Ele é munido 
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de uma alma e é por intermédio desta alma, e não do corpo, que ele  

poderá ver Deus.  

 

               Nesta época o Cristianismo considerava o corpo ou a carne 

como algo voltado para a sexualidade, tudo era visto como pecado e  

dividia o corpo e o espírito como sendo o corpo a fonte de todos os 

pecados e a alma a essência do sopro divino (MAGALHÃES & BONA 

JUNIOR, 2008). 

 

               O corpo é mortal e a alma é imortal. O corpo é o que impede o 

homem de conquistar a contemplação serena da vida. Ele padece e é 

fadado a sofrer porque está submetido aos ciclos naturais, aos desejos e 

aos perigos da corrupção, diferentemente da alma.  Homem e natureza, 

tanto quanto alma e corpo, se apresentam como termos opostos.   Os 

modelos corporais, os valores e as utilizações do corpo  modificam-se da 

Antiguidade Clássica para a Idade Medieval, porém  ainda guardam   

nuances  desta época como pode ser observado, por exemplo,   na  

aceitação da idéia   sobre a relação entre a saúde e equilíbrio dos 

humores e entre estes e as forças da natureza, idéia esta que 

permaneceu ainda durante séculos como referência para a prática médica  

(Sant’anna in SOARES, 2006). 

 

 

 

1.2. O CORPO NA IDADE MODERNA 

 

               Brandão (in NOVAES, 2003) relata que no Renascimento se 

procurou definir o homem no mundo de forma  distinta do Período 

Medieval. O corpo como índice imutável  se adaptava a proporções 

figurativas e simbólicas, alegorias do divino e caminho da ordem terrena à 

ordem celeste. É no Renascimento que se inicia o espaço de 

representação do corpo individual e humano.   Autores retrataram de 
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diversas formas o corpo: Alberto com a metáfora do organismo e o 

homem inserido na história; Leonardo da Vinci retrata a fenomenologia do 

mundo e o homem natural, Vessálio, o corpo da medicina e com ele se 

inicia o forjar do projeto de um corpo biônico. 

  

               Com a ascensão do capitalismo e as conseqüentes 

necessidades que os novos valores desta época revelam, observa-se 

uma mudança da concepção do corpo. Após a Idade Média observamos a 

dessacralização do corpo, ou seja,  a manipulação dele não é mais 

proibida. A ascensão de uma ciência positiva que separa dela os valores 

religiosos e da moralidade permite que o corpo passe a ser um objeto de 

estudo de algumas  ciências propiciando com isto o um maior 

conhecimento sobre ele.  

 

               A Idade Moderna traz transformação à concepção do corpo. 

Descartes considera o corpo objetivo, que pode ser capturado 

perfeitamente  pelos sistemas de representação científica e o corpo 

subjetivo, que não pode ser capturado pelos sistemas científicos e versa 

sobre ele os pesares, paixões e desejos (FIGUEIREDO, 1995).  

 

               Com as ciências modernas as idéias sobre o corpo foram se 

modificando. A princípio a mecânica foi a ciência que forneceu o modelo 

do corpo, assim o mesmo  passou a ser visualizado como uma  máquina. 

Com o advento das chamadas ciências da vida (biologia e suas 

especialidades)  o corpo deixa a visão de máquina para ser pensado 

como um ser orgânico. Este ser orgânico tem a  capacidade de realizar e 

garantir a sobrevivência do homem.  

 

               Seguindo modelos cartesianos, que  tinham como premissa o 

controle e a rigorosa manipulação científica, o corpo foi estudado como 

organismo vivo e como coisa fragmentada.  Os dados eram coletados  

mediante testes padronizados e os resultados codificados  em categorias 



 18

numéricas que descreviam os sujeitos por intermédio de um perfil 

prescrito em tabelas de correlação. Esta abordagem servia-se de 

hipóteses explicativas dos fatos pela utilização de operações lógicas das 

ciências exatas e naturais universalmente aceitas (KUNZ, 1991.) 

 

               O espaço da perspectiva, como o espaço  cartesiano, 

proporcionou reduções de nossa complexa experiência  espacial.    Esta 

abstração foi possível por conta da transformação do espaço como 

dimensão corporalmente significativa, do espaço fenomenológico em 

espaço matemático e daí o surgimento de uma concepção mecânica do 

corpo (VILLAÇA, 2007).           

 

               Para Chauí (1987) a física moderna foi utilizada para explicar, 

anatômica e fisiologicamente, o corpo do homem, corpo este que era 

movido pela ação da causalidade eficiente, da mesma forma que uma 

máquina produz efeito por si só, sem a ação direta do desejo.  Esta visão 

mecanicista do mundo ainda continua exercendo influência em nossas 

ciências, assim como também nas diferentes dimensões da vida. 

 

               A apropriação e a aplicação de novos conhecimentos sobre o 

corpo projetam reflexos dentro da história moderna. Segundo Foucault 

(1979, p. 80): 

 

 ... o controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera 

simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas 

começa no corpo, com o corpo. Foi no biológico, no 

somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a 

sociedade capitalista. O corpo é uma realidade bio-política. 

A medicina é uma estratégia bio-politica. 

 

 

               Quanto mais próximo do final do século XIX, mais o corpo vai se 

associando à necessidade de ser rentável e produtivo e já no século XX 
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as proposições do século anterior  ganham força  passando o corpo a 

exercer uma conotação de máquina rentável com a capacidade de 

transformar a realidade por intermédio do rendimento do corpo (VILLAÇA, 

1999).   

 

               O Ser humano é então visto como máquina de produtividade 

que incentiva o individualismo. Com a revolução científica, principalmente 

na física e na astronomia, a ciência se divide para buscar a compreensão 

do mundo e esta divisão faz com que a visão do ser humano também se 

divida, assim ele perde a dimensão da totalidade. Alguns pensadores 

tentaram explicar a existência humana por meio de teorias baseadas na 

razão e que valorizam a mente em detrimento do corpo. No entanto 

outros  como Rosseau, por exemplo, enfatizaram a necessidade da 

educação pelo corpo. Depois dele, Kant e outros pensadores também 

valorizaram o corpo como parte fundamental do conhecimento 

(MAGALHÃES & BONA JUNIOR, 2008). 

 
               Silva  (2008) afirma que a modernidade é o período em que 

acontece o auge da separação entre ser humano e natureza, bem como 

da separação entre todos os seres humanos  que se tornam indivíduos.  

 

               Ainda pode-se assinalar o fato de que neste período se 

configurava a marca do individualismo como expressão ideológica do 

capitalismo industrial. A individualidade humana, sendo percebida pela 

forma mecânica do funcionamento corporal e cortando os vínculos das 

idéias que preconizavam a  alma como sendo a fonte energética do ser 

humano, leva a ênfase do individualismo das partes do corpo e das partes 

constituintes da sociedade (Snnett, apud SILVA, 1999). 

 

               Connell (apud McLAREN, 1991)  afirma que o corpo nunca está 

à parte da história e que a história nunca estará livre da presença do 

corpo e dos efeitos que ele produz. 
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               Nos diversos períodos da história se observa  as idéias e 

concepções a respeito do corpo se modificando. Nos últimos dois séculos 

elas acompanharam de muito perto as transformações sociais, inclusive 

influenciando estas transformações.  Ao final do século XX e início deste 

século volta-se a falar do corpo ligado às questões da ecologia, do auto 

conhecimento, do holístico4  numa tentativa de resgatar o “humano” no 

corpo. Ele, neste momento se rebela  e procura ser o foco das atenções, 

no entanto esta valorização do corpo talvez possa reduzi-lo a uma 

materialidade que o desvincule de sua subjetividade.   

 

 

 

1.3.   O   CORPO    NO   CONTEXTO   SOCIAL   E   

CULTURAL CONTEMPORÂNEO. 

 

               Neste capítulo se pretende   apresentar, por intermédio de 

referencial teórico,  a visão do corpo enquanto agente vivo e 

transformador dos meios humanos. Corpo que se comunica com o 

mundo, que se expressa e que também é expressão do indivíduo.  Não 

será  apresentada uma abordagem essencialmente aprofundada nestes 

temas, mas se buscará discorrer sobre    a concepção científica de 

diversas linhas e de diversos autores situados pós Idade Moderna e de 

nosso tempo atual.   

 

               Embora o corpo possua a idade de sua realidade e evolução 

biológica, sua emancipação cultural é recente. De um modo geral, o 

mundo ocidental sempre pensou e avaliou o corpo a partir de 

preconceitos morais, estéticos, ideológicos e filosóficos comprometendo o 

enunciado de sua natureza inapreensível. (VILLAÇA,  2007). 

 

                                                           
4 Aqui entendido  como uma forma de ver o ser humano como um todo e não em partes. Existe uma 
tendência atual de trocar o termo “holístico”  pelo termo  “integral”, “integralidade do homem”.  
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               Segundo Ardene (2001) a emancipação do corpo que vemos na 

atualidade é decorrente  de três fatores:  a investigação científica sobre o 

corpo enquanto organismo; o estudo psicológico da complexidade do 

pensamento sensível e a atenção sobre a mecânica dos afetos e a 

dessacralização da cultura que ocorreu a partir do renascimento.  

 

               Almeida (in LYRA & GARCIA, 2001) considera que a cultura é a 

feição que o corpo deu a seus movimentos na polis5 ou no espaço aberto 

das relações entre corpos.   Para ele o corpo-animal é o corpo físico e o 

corpo-humano é o corpo que faz cultura, cria sons, inventa coreografias, 

executa atividades, lança idéias, brinca e faz aparecer outros corpos.       

Afirma ainda que o corpo não faz cultura no sentido de realizar algo que 

seja externo a si e que são seus movimentos que serão chamados 

posteriormente de cultura, assim cultura é o nome que dá aos contornos 

de seu agir. 

 

               Para o autor, a cultura também pode ser entendida como uma 

poética, afinal ela é uma decisão de nomear gestos e rabiscar em cores 

sobre contornos dos gestos do corpo, e continua: 

 

Como a criança traça linhas entre pontos aleatoriamente 

localizados sobre a folha de papel, nós ligamos os vários 

gestos dos corpos e chamamos isto de cultura. É a maneira 

como o corpo se compraz em discutir sobre seus atos. Ou, 

em outras palavras, é a maneira como o corpo volta-se 

sobre si mesmo para se contemplar em seus atos ( Almeida, 

in LYRA & GARCIA, 2001, p. 32) 

 

               Ainda sobre a poética, ao contrário da  tecnologia6  do  corpo,  

ela  não tematiza este último, mas sim a cultura, seguindo os movimentos 

dos corpos. É desejo da poética ver os movimentos como atos criativos. 
                                                           
5  Neste contexto entendo Polis não somente no que se refere ao conglomerado de pessoas organizadas em 
uma cidade ou Estado, mas a tudo o que diz respeito às atividades humanas organizadas. 
6  Na visão do autor, a tecnologia aqui citada diz respeito ao modo como as ciências, e não somente a filosofia, 
tematizam o corpo. Ele considera o corpo colocado diante das teorias tecnológicas que o classificam,  julgam, 
estimam, autorizam ou definem, por exemplo: robótica, terapia genética. 
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Ela promove luta em favor da paridade dos corpos e ao direito de seus 

movimentos não cerceados. Para  o autor só pode fazer cultura quem 

encontrou condições mínimas de nomear seus gestos, mas para isto é  

necessário liberdade de gestos. Para que eles sejam poéticos e não 

tecnológicos, os discursos culturais a partir dos corpos têm de conversar 

sobre os atos destes corpos ( Almeida, in LYRA & GARCIA, 2001). 

 

               No início do século XXI já é possível afirmar que o corpo se 

constitui em uma temática relevante para as ciências sociais e que este 

tema começou a se conformar, enquanto objeto de estudo, a partir dos 

meados do século XX.  A evidência desta afirmação se confirma com o 

crescimento maciço do número de publicações sobre o tema relacionado 

com as mais diversas questões voltadas ao estudo e compreensão do 

corpo humano, tais como: corpo e conhecimento, corpo e gênero, corpo e 

arte, corpo e história, corpo e tecnologia, entre  inúmeros outros 

(SANTOS, 2008)                 

 

               Como qualquer outra realidade presente no mundo, o corpo 

humano existe dentro de uma concepção social e a análise da 

representação social7 permite o entendimento da estrutura de uma dada 

sociedade.  Quanto ao que o homem representa socialmente, é a própria 

sociedade que elege certos atributos que configuram o quê e como o 

homem deve ser, tanto do ponto de vista do intelecto, quanto do ponto de 

vista físico (DAÓLIO, 2003)   

                

               O corpo traduz todas as regras, normas e valores de uma 

sociedade específica e isso é essencial para a reflexão sobre as práticas 

corporais implícitas no exercício da fisioterapia ou de qualquer outra 

profissão que tem o ser humano como objeto de trabalho. Vargas (1990)  

afirma que a história do corpo brasileiro ainda não foi totalmente escrita, 

                                                           
7 Denise Jodelet (1990) afirma que a Representação Social designa um fenômeno de produção dinâmica, 
cotidiana e informal de conhecimento, um saber de senso comum de caráter eminentemente prático e 
orientado para a comunicação, a compreensão ou o domínio do ambiente social, material e ideal de um 
determinado grupo. 
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mas está presente em  nossas instituições, economia e literatura. 

Também está presente  em nossos modos de beber, comer, vestir, amar 

e na visão que temos das diversas formas de trabalho. 

 

               Ao tematizar a relação corpo e cultura Kemp (2005) relata que  

os estudiosos apontam a necessidade de compreender que o corpo 

determina e é determinado pelas relações sociais. Ele não é apenas um 

suporte de nossa existência que permanece igualmente a natureza o 

criou porque o ser humano modifica constantemente seu corpo, mesmo 

sem se dar conta da importância  e da ligação entre esta necessidade e o 

resto de suas relações sociais. Para a autora é equivocado pensar o 

corpo apenas como aparência porque ele expressa a condição do homem 

no mundo social. Conseqüentemente, todas as decisões sobre o corpo 

são necessariamente mediadas por valores sociais. 

              

               Na visão de Merleau-Ponty (1994), o corpo é visto como ativo e 

não como receptáculo passivo das forças externas e de determinação do 

meio. Ele exerce apelo sensível, comunica-se com o mundo e faz com 

que ele  esteja presente como o local familiar da vida do homem.  

Merleau-Ponty vai à fundo na subjetividade com sua concepção do corpo-

sujeito, corpo este que estabelece com  o mundo uma reação pré-

objetiva, pré-consciente e de caráter dialético.  Para o autor o corpo é 

expressão  e realização da existência, mas não se deve reduzir um ao 

outro porque um pressupõe o outro. O corpo é o conjunto de significações 

vividas e a produção de novas significações acontece no corpo enquanto 

situado em um mundo. 

 

               Foucault destaca a relevância do corpo e da alma como ponto 

de sustentação das forças de poder e de saber que se articulam de forma 

estratégica na história da sociedade ocidental.  Para ele a preocupação 

com as forças próprias do corpo é trocada pela indagação acerca das 



 24

práticas discursivas e não discursivas que se investem contra o corpo e 

que ocasiona as condições concretas que os constituem (SILVEIRA, 

2005).  

 

               A sensorialidade corpórea é constantemente construída e 

reconstruída a partir das alterações políticas de cada momento, assim o 

corpo se torna um palco em que os saberes e poderes vão se articulando 

para produzirem a individualidade.   A sensorialidade  corpórea não está 

imersa apenas em fatores biológicos, mas está interpenetrada de história 

(FOUCAULT, 1979). 

            

               Na concepção de Wallon (1963) a constituição biológica da 

criança não é o determinante de seu desenvolvimento, seus efeitos 

podem ser transformados pelas circunstâncias sociais de sua existência. 

Para ele o ser humano é biológico e social e não se deve tratar estes dois 

aspectos de forma independente.  O homem deve ser compreendido na 

dialética desses termos  porque o desenvolvimento é geneticamente 

social. 

 

               Acompanhando esta idéia, Berger & Luckman  afirmam que o 

organismo humano ainda está em desenvolvimento quando já se 

encontra no meio externo, uma vez que ao nascer a criança não tem todo 

o seu desenvolvimento completo, assim: o processo de tornar-se homem, 

efetua-se na relação com o meio ambiente ( 1978, p.60). 

 

               O ambiente em que vive o homem é ao mesmo tempo um 

ambiente natural e um ambiente humano. O ser humano em 

desenvolvimento se relaciona com um ambiente natural próprio, mas 

também com uma ordem cultural e social. Este fato conduz ao fato de que 

a sobrevivência humana e a direção de seu desenvolvimento dependem 

de dispositivos sociais e são determinados pela sociedade.  O 

desenvolvimento orgânico humano e grande parte do seu ser biológico 
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estão submetidos à contínua interferência determinada pela sociedade 

(BERGER & LUCKMAN, 1978). 

 

               Pode-se apreender que a  relação do ser humano com o 

ambiente é fator determinante para o seu desenvolvimento, o qual não se 

concretiza somente sob o ponto de vista biológico, mas também do ponto 

de vista da formação da individualidade do ser. 

 

               É possível encontrar a fundamentação desta idéia na seguinte 

afirmação: 

 

[...]o período durante o qual o organismo humano se 

desenvolve até se completar, na relação com o ambiente, é 

também o período durante o qual o eu humano se forma  

(BERGER & LUCKMAN, 1978, p. 61). 

 

               A formação do eu deve ser compreendida em relação com o 

contínuo desenvolvimento orgânico e com o processo social no qual o 

ambiente natural e o ambiente humano são mediadores. Os princípios 

genéticos do eu são estabelecidos ao nascimento, mas o eu, como 

identidade reconhecível objetivamente e subjetivamente, não. São os 

mesmos processos sociais que determinam a constituição do organismo 

que produzem o eu em termos culturais, portanto  o desenvolvimento do 

organismo humano e do eu humano  dentro de um ambiente social refere-

se à peculiar relação humana entre o organismo e o eu (BERGER & 

LUCKMAN, 1978). 

 

               A comunicação humana é fator preponderante para a construção 

social e o corpo humano exerce grande influência nestas comunicações.   

Herman & Kempen (1995) analisam a participação do corpo nos 

processos dialógicos8 os quais não podem estar restritos à dimensão do 

                                                           
8 O dialogismo parte da metáfora do diálogo para conceber o ser humano e os fenômenos humanos como 
processos e produtos relacionais e comunicacionais, assumindo que a existência humana é sempre uma 
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verbal, ao contrário, devem ser elucidados pela exploração do corpo na 

relação com a ação dialógica.  Estudos  que objetivam tratar da relação 

entre as ações dos indivíduos e as ferramentas culturais mostram que o 

corpo possui grande papel na ação humana, desta forma os processos 

desenvolvimentais passam, necessariamente, a considerar uma noção de 

pessoa corporificada.   

 

               A partir da análise dos tipos de informações perceptuais  

contidas no discurso social, tais como os posturais e tônicos, as 

modalidades sensoriais presentes, a emoção e a intensidade da fala, é 

possível fazer a interação corpo-mente-cultura, referindo que a cultura 

emerge na experiência do corpo por meio das sensações e dos 

movimentos (FOGEL, 1993).  

 

               O corpo inserido no espaço remete à concepção da integração 

entre este dois elementos.  Pode-se considerar que ambiente e pessoa 

não podem ser compreendidos separadamente, assim a premissa trazida 

por Overton (1997) reforça a perspectiva de que os aspectos biológicos 

devem ser pensados de forma relacional aos culturais e as relações 

biológico/cultural necessitam ser vistas a partir do componente tempo, 

que atravessa todo o desenvolvimento. 

 

               Soffer (2001) argumenta sobre a importância de se pensar o 

ambiente no desenvolvimento humano com os olhos voltados na 

concepção de Merleau-Ponty, que preconiza que o conhecimento de 

realidade vivida é anterior a qualquer conhecimento. Nesta visão 

encontra-se o homem inserido no mundo a partir da noção de corpo 

vivente e ela também  aponta o corpo como expressão e realização da 

existência, como um conjunto de significações vividas  e a construção de 

novas significações se daria no corpo enquanto situado num mundo.  

Nesta noção a percepção assume papel de destaque,  visto que a pessoa 

                                                                                                                                                               
existência relacional (CUNHA, 2007). Vale ressaltar que nos processos dialógicos as formas de comunicações 
são as mais diversas, inclusive as não verbais. 



 27

estaria no mundo através de seu corpo e sendo a própria pessoa este 

corpo. 

 

               Dentro deste pensamento,  Merleau-Ponty, ao conceber a 

consciência  por meio da percepção, propõe  uma nova compreensão da 

relação homem-mundo e da relação homem-outro, entendo o  homem 

como um “ser-no-mundo” (COMIM & AMORIN, 2008). 

 

               Esta compreensão é enfatizada por Merleau-Ponty ao afirmar: 

 

[...] não tenho um corpo, mas sim, eu sou corpo; corpo que 

percebe e é simultaneamente percebido[...] é a partir do 

corpo próprio, do corpo vivido, que posso estar no mundo 

em relação com os outros e com as coisas. O corpo é nossa 

ancoragem no mundo [...] é nosso meio geral de ter o 

mundo. (Merleau-Ponty apud POLAK, 1997, p. 35). 

 

               A relação intrínseca entre corpo e mundo teria como base uma 

ambigüidade perceptiva anterior a qualquer dicotomia mente-corpo, eu-

outro. A percepção de outra pessoa para Merleau-Ponty, não seria da 

mesma forma que a de objetos físicos, mas se relacionaria a coexistência 

e apreensão da  intenção da outra pessoa. Esta percepção seria o 

contato direto com o outro (COELHO JR, 2003). 

 

               Considerando o homem como ser em desenvolvimento 

contínuo, o corpo pode ser visto como um sistema biológico que é afetado 

pela religião, pelo grupo familiar, pelos mitos e por outras espécies de 

intervenientes sociais e culturais. O corpo não é apenas um invólucro 

passivo das forças coletivas ou individuais ele é cenário de suas próprias 

experiências, portanto é ativo. Ele é cenário onde o coletivo e o individual 

se interpenetram e que permite ao homem se fazer presente no mundo 

(POLAK, 1997). 
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               Polak (1997), corrobora as idéias de Merleau-Ponty que 

concebe o corpo como algo que percebe e é também percebido e que 

deve ser compreendido não somente como objeto. O conceito de corpo 

vivente, de corpo vivido é apenas uma forma de se estar no mundo em 

relação com as coisas e com os outros. 

 

               Considerando a visão Merleau-Pontyana sobre a concepção do 

ser-no-mundo, é possível fazer um paralelo com as premissas de  Berger 

& Luckman   que enfatizam o fato de, por um lado o homem ser um corpo 

e por outro lado ele ter um corpo, assim ele tem a vivência de si próprio 

como uma identidade que não é idêntica ao seu corpo, mas que pelo 

contrário, tem seu corpo ao seu dispor.  Em outras palavras: a experiência 

que o homem tem de si mesmo oscila sempre a procura de um equilíbrio 

entre ser e ter um corpo (BERGER & LUCMAN, 1978, p. 63).  

 

               Os mesmos autores ressaltam que  uma compreensão exata de 

fenômenos humanos deve levar em consideração os dois fatores: ter e 

ser um corpo, por razões que dizem respeito a fatos antropológicos.  

 

               Leder (1984) desenvolve os conceitos de sensação e de 

percepção de Merleau-Ponty, Para ele estes conceitos ajudariam a 

romper com o dualismo cartesiano. O “corpo vivido” constituiria o “nosso-

estar-no-mundo”, a capacidade de sentir e de se  mover é que propiciaria  

um primeiro contato com o mundo. Este conceito teria sido esquecido 

pela medicina, o que dificulta ver a  dor  como experiência da unicidade 

da mente e corpo. 

 

               A importância de se pensar a percepção é que este processo 

não é somente biológico e fisiológico  e a percepção não ocorre somente 

pelos cinco sentidos, mas por uma simultânea experiência ativa e passiva 

de tocar e ser tocado, de sentir e ser sentido, no encontro com o outro. O 

corpo se realiza na experiência do social, nos gestos, nas vozes e no 
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contato com as outras pessoas. A formação do senso de identidade 

própria se fundamenta em uma variedade de experiências, intrapessoais 

e interpessoais. ( SOFFER,  2001). 

 

               Importante contribuição é trazida por Hoogland (2002) que 

explicita que o atual interesse sobre o corpo e a corporeidade é devido, 

entre outros, aos avanços da biomedicina e da tecnologia. Este autor 

também destaca a contribuição Merleau-pontyana para a quebra da visão 

mecanicista do corpo que o vê em termos de partes e de suas funções e 

não enquanto totalidade em constante interpenetração com o mundo.  

Assinala, ainda, a necessidade de envolver os aspectos materiais e não 

materiais de nossa experiência, enfatizando as teorias culturalistas, por 

intermédio das quais se pode discutir pessoa e contexto.  

 

               Contribuição importante para o entendimento do corpo é dado 

por  Mauss (1974). Ele afirma que as ciências humanas deveriam estar 

mais atentas ao modo pelo qual a sociedade impõe ao indivíduo um uso 

rigoroso do seu corpo. A estrutura social impõe sua marca sobre os 

indivíduos por meio da educação das necessidades e das atividades 

corporais.  Para ele o corpo é uma construção simbólica e cultural e toda 

a sociedade se utiliza de formas para marcar o corpo de seus membros.   

 

               Os limites da dor, da excitabilidade, da resistência não são 

iguais em cada distinta cultura. Em toda parte o homem sempre soube 

fazer de seu corpo um produto de suas técnicas e de suas 

representações. A sociedade, de acordo com cada época e lugar, fabrica 

estereótipos e modelos de comportamento que se inscrevem no corpo. 

Deste modo a experiência do corpo é cultural e específica de cada 

sociedade.  Limites de esforço, de dor, de prazer   são mais critérios 

sancionados pela aprovação ou desaprovação coletiva do que função de 

particularidades individuais (MAUSS, 1974). 
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1.4.  RELAÇÃO CORPO E MENTE 

 

               O conceito de saúde e doença, assim como a discussão da 

relação mente e corpo tem sido objeto de interesse ao longo da história. A 

superstição, a magia e o ato de curar sempre se misturaram e a figura do 

médico e do sacerdote pode ser encontrada neste amálgama, (CALDER, 

1970).                  

 

               A relação corpo e mente, historicamente, foi e tem sido 

concebida de forma dicotômica. A perspectiva cartesiana marcou 

profundamente o pensamento ocidental  e contribui para o embasamento 

de várias concepções e saberes científicos contemporâneos. Na questão 

corpo-mente, Descartes sustenta um dualismo entre os dois e nega que é 

a alma racional  quem  dá vida ao corpo, visto que este seria uma 

máquina. Corpo e mente seriam substâncias diferentes, sendo o corpo 

substância extensa9 e a mente substância pensante (BUNGE, 1980). 

 

               A psicologia encontra-se entre as ciências que se construíram 

fundamentadas em concepções cartesianas. Segmentos desta ciência 

marcados por correntes filosóficas proximamente vinculadas  as noções 

de corpo como instrumento da alma, foram considerados idealistas, 

mentalistas e cognitivistas (ORLANDI, 2004). 

 

               Em linhas que consideram no homem tudo o que extrapola a 

materialidade e a objetividade das funções do organismo, a psique é 

considerada como a sede das faculdades e das funções consideradas 

nobres, tais como a racionalidade, a vontade, a consciência, em oposição 

ao soma (corpo, organismo) que é a sede das funções orgânicas 

consideradas menos nobres pela sua condição animal (PINO, 2003). 

 

                                                           
9  Termo utilizado para designar matéria, corpo. 
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               Mauss (1974) coloca uma proposição interessante sobre o fato 

de corpo e mente serem dissociados. Ele acusa o culturalismo americano 

de ter separado o corpo da psique e do social e depois procurar juntá-los, 

num ciclo vicioso em que se procura compreender o que acontece 

primeiro: se os diferentes tipos de personalidades moldam diferentes tipos 

de cultura ou se é a cultura que  forma a personalidade. Para o autor os 

culturalistas acabaram por entrar em um beco sem saída.  

 

               Na verdade, para o homem ocidental o corpo sempre foi visto  

como algo material e fisiológico. Pinto & Jesus (2000)  ressalta o fato de 

que o homem ocidental está habituado e, até mesmo, condicionado a 

pensar no corpo como sendo o oposto da mente. Ambos são entidades 

distintas e hierarquizadas sendo a mente superior ao corpo e esta é uma 

herança que recebemos da antiga Grécia por meio dos pensamentos de  

Platão. 

 

               Na antiga Grécia, Sócrates sustentava a noção de que o homem 

não é o seu corpo e sim “aquilo” que se serve de seu corpo, ou seja, sua 

psique ou sua alma. Ressalta-se que Sócrates entendia a psique como 

nossa sede racional e valoriza o intelectualismo em detrimento de 

qualquer sentimentalismo pragmático. 

 

               Segundo Platão, o conhecimento humano fica nitidamente 

dividido em dois graus distintos: o conhecimento sensível, particular, 

mutável e relativo e o conhecimento intelectual que é universal, imutável e 

absoluto e este conhecimento intelectual ilumina o sensível (PINTO & 

JESUS, 2000). 

 

               Posto isto, observa-se que para os gregos existiam dois 

mundos: o mundo das idéias que comportaria as realidades objetivas, 

imutáveis e universais, ao qual a alma imortal e divina pertencia; e o 
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mundo sensível portador das coisas materiais ao qual  pertenceria o 

corpo perecível e profano. 

 

               Na Idade Média a valorização do corpo era dada pelo espírito, 

uma vez que o corpo somente era valorizado por ser a morada dele.   Até 

o século XVII a medicina não diferenciava a doença mental da doença 

corporal. Corpo e mente podiam ser considerados como uma unidade e a 

doença era compreendida em seu sentido global, não podendo isolá-la 

dos fenômenos que compunham a vida do homem. É a partir de 

Descartes que a concepção moderna da distinção entre corpo e mente 

passa a afetar profundamente a ciência (CAPOBIANCO, 2003).  

 

               Inaugurando o racionalismo moderno, Descartes defende o  

dualismo espírito/matéria argumentando que  a visão da natureza é 

derivada de  uma divisão fundamental em dois reinos  que são separados 

e independentes: o reino da mente e o da matéria (DAMÁSIO, 1994). 

 

               Encontrando subsídios no Platonismo, Descartes afirma que o 

corpo é apenas uma matéria, um obstáculo que não pode compreender o 

mundo, sendo este somente compreendido pelo intelecto. Sem mente o 

homem não compreende o mundo. Esta afirmação se configura como a 

exaltação da razão humana como único e último critério de verdade.  

 

               Em seus estudos,  Damásio (2004) baseado na  obra Ética, do 

filósofo Espinosa, encontra outra perspectiva para o dualismo herdado de 

Descartes, quando afirma que o pensamento e  extensão (matéria), 

embora distinguíveis, são produtos da mesma substância, Deus ou 

natureza. Esta referência de uma única substância serve ao propósito de 

apresentar a mente como inseparável do corpo.  

 

               Com o desenvolvimento da teoria psicanalítica, a partir do início 

do século XX,  Freud, por intermédio do conceito de determinismo 
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psíquico, resgata a importância dos aspectos internos do homem.  É fato 

que desde seu início a psicanálise partiu do corpo, com os estudos 

freudianos sobre a histeria e sua atenção às conversões. Para Freud o 

ego é, primitivamente e antes de tudo, um ego corporal (CATALDO, 

1991).  

 

               Uma volta à postura holística pode ser  observada quando  se  

avalia o termo psicossomático, que atualmente é compreendido como a 

inseparabilidade e interdependência dos aspectos psicológicos e 

biológicos (RAMOS, 1994). 

 

               Classicamente, psicossomático é definido como todo distúrbio 

somático10 que tem como causa um fator psicológico interveniente, não 

de modo contingente, como pode ocorrer com qualquer afecção, mas por 

uma contribuição essencial à origem da doença (JEAMMET, 1989).  

 

               A concepção holística foi reforçada pela base fisiológica do 

conceito de homeostase, desenvolvido em 1929 e que afirmava que 

qualquer estímulo, que perturba o organismo (incluindo aqui o estímulo 

psicossocial) o perturba em sua totalidade (CALDER, 1970). 

       

               Pinto & Jesus (2000) ao estudarem o tema corpo e mente,  

focado no pensamento oriental, apresentam uma  contraposição ao 

pensamento ocidental quando colocam que no Oriente falar de corpo e 

mente como coisas separadas não faz sentido, pois os dois  guardam 

uma interdependência natural de todas as coisas.      

 

               Para Droguett (in Lyra & Garcia, 2001) O corpo é signo de uma 

mediação que acontece entre o mundo objetivo e subjetivo. Ele é feito de 

uma mistura impossível de realidade e irrealidade. O que é real são os 

ossos, músculos, sangue, cérebro, neurônios e hormônios que constituem 

                                                           
10 Do grego  somatikós:  respeitante ao corpo (HOLANDA, 2009)   
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a carne que pulsa, respira, sangra. Por outro lado, este mesmo corpo ri, 

chora, ama, luta, comunica-se e produz arte movido pelas irrealidades. Os 

espaços psíquicos e corporais são indissociáveis. 

             

               São nestes espaços que se encontra a complexidade do ser 

humano inserido no mundo, vivendo a experiência de um ser social e 

cultural e é através de seus sentidos que a experiência de troca se faz 

possível. Neste contexto vale observar as considerações sobre o sentido 

abaixo: 

 

O sentido nada mais é do que uma forma complexa de 

consciência: não existe em si, mas sempre possui um objeto 

de referência. O sentido é a consciência de que existe uma 

relação entre experiências (BERGER & LUCKMAN, 1978, p. 

15).                

 

               No campo da interação entre corpo e mente e suas 

conseqüências, Damásio, (2004) sustenta que a investigação da forma 

como os pensamentos provocam as emoções e de como as modificações 

do corpo durantes as emoções se transformam nos processos mentais, 

chamados de sentimento, sustenta algo novo sobre o corpo e sobre a 

mente, duas manifestações que aparentemente são distintas de um 

organismo integrado e único.  

 

               Em culturas e visões de diferentes épocas, corpo e mente 

apareceram ora como algo distinto e separado, ora como algo 

indissolúvel. Na atualidade todas as teorias convergem para a premissa 

de que a realidade do sujeito não é possível sem a presença dos dois em 

um processo de interatividade. 

 

               A verdade é que a ciência continuará realizando os estudos e 

investigações na procura do entendimento da complexidade contida no 

ser humano. Ela continuará seguindo em direção ao entendimento de sua 
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parte mais minúscula e fundamental situada na base genética do 

indivíduo para  fazer o caminho reverso neste trabalho,  buscando  

alcançar o ser humano em toda a sua complexidade: biológica, mental, 

social e cultural. E esta é a maior maravilha da ciência porque disto 

resultam  os processos utilizados para o desenvolvimento e para o alívio 

do sofrimento do ser humano. O propósito deste presente trabalho é, 

mesmo que de forma modesta, contribuir para isto.   
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CAPÍTULO II 

 

 BREVE HISTÓRIA DA SAÚDE E DOENÇA 

 

 

               Como este trabalho  tem como sujeito de pesquisa o 

fisioterapeuta, profissional da saúde que, na sua atuação terapêutica lida 

com pessoas que gozam dos mais diversos níveis de flutuação dentro do 

processo saúde-doença,   refutou-se a importância de se discorrer, 

mesmo que de forma não tão aprofundada, sobre as questões que 

envolvem a saúde e a  doença. 

  

               Desde os tempos mais antigos a historia da saúde e doença tem 

sido uma história de construções de significados que dizem respeito à 

natureza, as funções e a estrutura do corpo, bem como também  sobre as 

relações corpo-espírito e pessoa-ambiente. Ao longo do tempo estas 

significações têm sido construídas de formas diferentes e construíram 

diferentes narrativas sobre os processos da saúde e da doença 

(ALBUQUERQUE & OLIVIERA, 2002). 

 

               Myers & Benson (1992) assinalam duas concepções que 

marcam o percurso da medicina e explica a origem das doenças: a 

primeira é a concepção fisiológica, de origem hipocrática, que explica a 

origem das doenças  a partir de um desequilíbrio entre forças da natureza 

que estão dentro e fora do indivíduo. Esta é uma visão centrada no 

paciente como um todo e no seu ambiente e  evita ligar a doença a 

perturbações de órgãos; a segunda é a concepção ontológica que  é uma 

concepção redutora que procura explicar os processos da doença na 

base de órgãos específicos perturbados defendendo que as doenças são 

entidades exteriores ao organismo que o invade para se localizarem em 

várias das suas partes.  Esta concepção assume que a doença é uma 
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coisa em si própria e não mantém relação com a personalidade, a 

constituição física ou o modo de vida do paciente. 

 

               Segundo Ribeiro (1993) o percurso da medicina não pode ser 

resumido somente a estas duas concepções e  aponta quatro grandes 

períodos que descrevem o conceito de saúde e de doença. Um primeiro 

período chamado pré-cartesiano que  chega até o século XVII, cuja 

inspiração encontra-se na antiga Grécia com Hipócrates, preconizando 

que as doenças não são causadas por demônios ou espíritos, mas sim 

por  causas naturais que obedecem a leis naturais. Hipócrates também 

realçou a importância da qualidade da relação médico-doente no 

processo de cura. 

 

               O segundo período apontado por Ribeiro (1993) é o do 

desenvolvimento do modelo biomédico o qual consiste numa visão 

mecanicista do mundo enquanto uma máquina, desta forma o mundo 

pode ser visto como formado por peças as quais podem ser desmontadas 

e separadas. Esta mesma visão foi generalizada para os seres vivos, 

assim o conjunto que representa o organismo é explicado pela soma das 

partes ou das propriedades. Descartes  concebeu o corpo humano como 

um relógio e comparou o homem doente a um relógio avariado e um 

homem saudável a um relógio com bom funcionamento. 

 

               O modelo biomédico tradicional, também chamado de modelo 

cartesiano, considera que a doença se caracteriza por uma avaria 

temporária ou permanente do funcionamento de um componente ou da 

relação  entre componentes. Nesta linha de pensamento curar a doença 

equivale a reparar a uma máquina (ENGEL, 1977; NOACK, 1987). 

 

               Este modelo conseguiu responder a grandes questões da saúde 

que eram pertinentes na época além de permitir enorme progresso nas 

teorias e na investigação, reorientando a prática e a investigação médica 
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em três critérios: a) tendência a reduzir os sistemas complexos em 

pequenas partes, podendo cada uma delas ser considerada 

separadamente; b) O indivíduo passa a não ser o centro das atenções 

médicas e é substituído pelas características universais de cada doença; 

c) um forte materialismo substituiu a tendência que existia anteriormente a 

este modelo de considerar significativos os fatores não ambientais, ou 

seja, os fatores morais, sociais e comportamentais (RIBEIRO, 1993).  

 

               O terceiro período é assinalado pela Revolução industrial 

ocorrida no  século XVIII e que trouxe conseqüências nefastas para a 

saúde. A este período denomina-se  “Primeira Revolução da Saúde” e 

esta revolução da saúde caracterizou-se como um ramo do modelo 

biomédico e permitiu o desenvolvimento de modernas  medidas de saúde 

pública. Este modelo biomédico aplicado a saúde pública reconhecia que: 

a) as doenças infecciosas eram de difícil cura e  dispendiosas para serem 

tratadas; b) as doenças infecciosas eram contraídas em contato com o 

ambiente físico ou social que continha o agente patogênico; c) as 

doenças infecciosas eram contraídas desde que o organismo hospedeiro 

fornecesse meio favorável ao desenvolvimento do agente infeccioso.   

Desta forma a visão era para que se prevenisse a doença controlando o 

desenvolvimento dos agentes patogênicos, o que foi feito por intermédio 

de construção de sistema de esgotos, oferecimento de água potável, 

gestão de migrações ou mesmo destruindo os agentes.  Ao final do 

século outra medida tomada foi a produção de vacinas. Ao se falharem 

estas medidas a ação se centrava na intervenção curativa (RIBEIRO, 

1993). 

 

               Engel (1977) ressalta que a omissão que o modelo biomédico 

impôs sobre a autonomia da pessoa levou a concepção da saúde como 

ausência de doença e esta foi conceituada considerando somente as 

perturbações que se processam na dimensão física da pessoa.  
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               Finalmente o quarto período do percurso histórico da  medicina 

se caracterizou pela expressão “Segunda Revolução da Saúde”. 

Considera-se que o modelo biomédico foi centrado na doença; a primeira 

revolução foi centrada na prevenção da doença e a segunda revolução da 

saúde se centra exatamente na saúde. Os aspectos mais radicais desta 

segunda revolução são: a) a centralização na saúde e não na doença; b) 

a preconização de um retorno a uma perspectiva ecológica. Desta forma 

este período aponta para a importância da alteração do estilo de vida, tais 

como não fumar, alimentação mais saudável, controle do estresse, prática 

de atividades físicas e  controle de saúde. Estas medidas permitiriam 

reduzir drasticamente a mortalidade. A  promoção da saúde e o estilo de 

vida são os dois  princípios que encerram a segunda revolução da saúde: 

(RIBEIRO, 1993).  

 

 

 

2.1    CORPO  SAUDÁVEL,   CORPO    DOENTE   E    AS  

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA SAÚDE E DA DOENÇA 

 

               As definições de doença, atribuídas por filósofos e médicos, 

muitas vezes   apresentam divergências  e incompatibilidades com estilos 

de vida e definições individuais dos seres humanos. A caracterização da 

doença, em diversas formas, tem se mostrado como um evento, ora 

indesejável para as pessoas, ora como passível de tratamento Assim 

sendo torna-se complexo definir se uma pessoa tem saúde ou se ela é 

doente, visto a falta de parâmetros comparativos (HEGENBERG, 1998). 

 

               Os conceitos de normal e anormal têm sido utilizados por 

estudiosos,  porém definir estes conceitos não é uma tarefa fácil. 

Canguilhem (2000) discute a questão da seguinte forma: normal é o que 

designa o enquadramento, o que não está nem para um lado, nem para o 

outro, ou seja,  o que está central, equilibrado. Assim aquilo que é de 
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conformidade é o normal. Porém há um sentido usual que diz ser o 

normal aquilo que é comum, aquilo que é usual, aquilo  que se refere à 

maioria dos casos em uma determinada espécie.  Nota-se um duplo 

sentido em que o primeiro conceito leva a noção do que deve ser, já o 

segundo designa aquilo que é mais freqüente em torno de uma média ou 

de um modelo que pode ser medido.     

 

               Na medicina, informa Canguilhen (2000, p. 66) : o normal 

designa ao mesmo tempo o estado habitual e seu estado ideal, já que o 

restabelecimento deste estado habitual é o objeto usual da terapêutica. 

 

               Para Hegenberg (1998)  estar doente é, para o homem, viver 

uma vida diferente no sentido biológico da palavra. O ser doente 

apresenta inquietações, aflições e sofre alterações funcionais que lhe 

causam um mal. Há a diminuição de habilidades e de capacidades 

funcionais que provocam no doente uma forma diferente de ser. Voltar ao 

normal, para este ser, é retornar a  uma atividade interrompida ou, pelo 

menos, a uma atividade considerada equivalente, segundo os interesses 

pessoais ou os valores sociais do meio.  

 

               Na visão de Canguilhem (2000), estar doente pode ter a 

significação de ser nocivo ou indesejável, também de ser socialmente 

desvalorizado.  O que é desejável é a vida, vida longa, experimentar 

sensações agradáveis, trocar vivências e afetos, capacidade de 

reprodução, de trabalho físico e mental, ausência de dor, um estado no 

qual o corpo sente o mínimo de desconforto e percebe a agradável 

sensação de “ser no mundo”. 

 

               Muitos autores estudaram a forma como as pessoas 

representam a saúde e a doença ao longo dos tempos e em diferentes 

contextos. Tomaremos aqui as significações leigas encontradas por 

Herzlich (1973) sobre o que significa ter saúde, as quais foram 
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classificadas em três categorias: Na primeira categoria a saúde é vista 

como a ausência da doença sendo que o indivíduo não tem a consciência 

do próprio corpo ou, simplesmente não é acometido por sensações 

corporais que o incomodem e a esta categoria denomina-se saúde no 

vácuo; na segunda categoria, chamada de reserva de saúde, a mesma  

não é vista como um estado, mas sim como algo que possuímos e que 

nos permite trabalhar, defender-nos contra a doença ou nos recuperar 

dela. Caracteriza-se por robustez ou força física capaz de resistir a 

ataques externos, a estados de fadiga e de doença. Este nível de reserva 

é sempre comparativo com o nível de um terceiro;  a terceira categoria é 

do Equilíbrio que se refere a uma noção real da saúde  que transporta 

consigo a noção de bem estar positivo sendo um substrato de harmonia e 

equilíbrio essencial na vida espiritual, psicológica e corporal derivando um 

sentimento de confiança, liberdade, vigília, energia e resistência. 

 

               A mesma autora classifica ainda a doença também em três 

categorias: a primeira categoria classifica a doença enquanto 

“destruidora” porque pode limitar a capacidade do indivíduo em assumir 

responsabilidades levando a perda de posição social e isolamento social 

ao mesmo tempo em que o leva a depender de outros fazendo com que  

se sintam  “menos pessoas” e assumindo uma atitude paradoxal frente à 

doença, ora assumindo o controle e negando ou comportando-se como se 

nada tivesse acontecido, ora sentindo-se impotente e desistindo de lutar;  

a segunda categoria é a da “doença como libertadora”   porque libera das 

responsabilidades ou das pressões que a vida coloca, ou seja, esta 

doença traz benefícios e privilégios, incluindo os cuidados e simpatias dos 

outros, trazendo um ganho secundário; a terceira é a “doença como 

desafio” sendo algo que devemos lutar contra  com todas as nossas  

forças e recursos para ficarmos melhor sendo que a nossa concentração 

estará voltada para nossa recuperação. Vale ressaltar que as pessoas  

podem não ser classificadas claramente em uma dada categoria, pois 

geralmente estão flutuando entre as três  (HERZLISH, 1973). 
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               Dadas as dimensões da significação da saúde e da doença 

enquanto vista sob a ótica do indivíduo que pode ser acometido pela 

perda da saúde, a percepção do normal e do patológico,  assume uma 

dimensão importante e complexa dentro do estudo das ciências da saúde. 

As repercussões da perda da saúde  podem ser exteriorizadas  pelo 

indivíduo das mais diversas formas, especialmente  por intermédio do 

corpo e  de suas funções, as quais exercem importante papel na 

comunicação do indivíduo com o meio externo. Sendo assim,  as 

comunicações que se pode perceber por intermédio do corpo  devem ser 

alvos de reflexões cuidadosas feitas por todos aqueles que trabalham 

com a saúde do individuo e da coletividade. 

 

               Ao aceitar os pontos de vista de Merleau-Ponty e de Levy-

Strauss sobre o fato de que é como corpo que o indivíduo se comunica 

com o mundo,  somos   impelidos a aceitar que a forma como este corpo 

se apresenta a este mundo externo pode interferir nos processos de 

relações sociais, especialmente nos processos de relação entre paciente 

e terapeuta.  

 

               Este fato  mostra  a necessidade de se buscar o entendimento 

de como o terapeuta poderá ou deverá lidar com este corpo ou, mais 

ainda, como ele pode lidar com a comunicação expressa por este corpo. 

A busca também deve seguir para o entendimento da dimensão do 

normal e do patológico e as suas formas de apresentação para o mundo 

externo e, sobretudo, sobre qual é a percepção do terapeuta sobre este 

corpo e o que ele comunica. 

 

               É flagrante que a formação dos profissionais da saúde é 

concebida dentro de um paradigma biomédico para explicar a doença e 

buscar a cura. Os profissionais da saúde não se interessam pelas 

abordagens sócio-antropológicas que envolvem a saúde e a doença e 
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ignoram as práticas e saberes tradicionais ligadas à doença e a cura 

(BASTOS, 1985). 

 

               A visão tecnicista do processo saúde-doença necessita ser 

suplementada por outras visões mais humanizadas deste processo para o 

melhor entendimento  e para a melhor formação dos profissionais da 

saúde que deverão trabalhar com os indivíduos.  Neste ponto 

encontramos a importância das Ciências Sociais e das Ciências  

Humanas, as quais favorecem o entendimento das transformações que 

ocorrem em nossas vidas. Por esta razão, a consubstanciação do 

entendimento das questões do corpo e das suas relações dentro de 

complexos processos de relação social (incluindo aqui as relações 

terapêuticas)  deve ser buscada nas fontes desta ciência (LINS ; 

GONÇALVES, 2002). 

 

               Fato importante assinala Pereira (1993, p. 159): 

 

As noções de corpo, doença, saúde são construídas social e 

culturalmente, devendo o antropólogo buscar o seu sentido 

junto das pessoas que as utilizam, como único meio de 

poder entender quais as  estratégias sociais nos processos 

de manutenção e recuperação da saúde. 

 

               Laplantine (2004) afirma que as maneiras pelas quais as formas 

elementares de doença e de cura são representadas, de uma sociedade 

para outra, são distintas e  que  numa mesma sociedade e  num mesmo 

momento histórico temos variações de comportamentos sociais, de 

sistemas de pensamentos,  de escolas e de correntes médicas. 

 

               Nas ciências sociais, e  em especial na antropologia, a saúde 

não é vista somente como conseqüência de fatores econômicos e sociais. 

Existe a interpretação de que a doença é produto culturalmente 

determinado e nesta perspectiva de cultura como conjunto de regras, 
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comportamentos compartilhados em um determinado grupo cultural, a 

experiência da doença e do comportamento é organizada de diversas 

maneiras nas diversas sociedades (GOOD, 1994). Dentro desta idéia vale 

ressaltar  o fato de que as ciências biomédicas e da saúde são frutos da 

cultura. Elas se constituem dentro da cultura e  se expressam de acordo 

com a mesma. 

 

               A forma como os profissionais que lidam com as pessoas 

doentes percebem a situação do normal e do patológico é importante 

meio de viabilizar uma relação mais harmoniosa e exitosa para alcançar 

um resultado terapêutico mais vantajoso para o indivíduo e para a 

sociedade. 

 

               No caso do presente trabalho, a preocupação maior é com a 

percepção11 que o profissional tem  em relação ao corpo do paciente  e 

como esta percepção pode interferir no processo de relação  terapeuta-

paciente, principalmente na maneira de intervenção neste corpo e no todo 

que o compõe, ou seja, o ser humano.   

 

               Vale ressaltar que aspectos da percepção do fisioterapeuta 

sobre  seu próprio corpo  também serão  encontrados neste trabalho. 

 

               O processo saúde doença mantém uma relação direta  com todo 

o sistema social e cultural que a ela se relaciona.  Para  Almeida, Castro 

& Vieira  o processo saúde doença: 

 

 representa o conjunto de relações e variáveis que produz e 

condiciona o estado de saúde e doença de uma população, 

que se modifica nos diversos momentos históricos e do 

desenvolvimento científico da humanidade (1998, p. 11) 

 

                                                           
11  É a maneira como nós vemos, julgamos, conceituamos, qualificamos as coisas no mundo e em nós 
mesmos.   
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               Dentro da visão do indivíduo doente, assinala Quartilho que : 

 

 A perspectiva do doente tem muito a ver com a sua 

experiência subjetiva, com as suas interpretações 

particulares sobre a origem e o significado dos sintomas, no 

contexto da sua vida social (2001, p. 17). 

 

               A partir destas idéias percebemos que aqui se fala sobre um 

processo que mantém relação dinâmica com o meio externo, portanto, um 

processo que mantém uma comunicação recíproca entre o homem e o 

meio em que ele vive. Não podemos ter apenas a visão biologicista deste 

processo porque ele é muito mais que esta visão, ele é um processo 

integrado a todas as vertentes que dizem respeito ao ser humano e sua 

existência. Como afirma Breilh (1991, p. 92).: o processo saúde e doença 

constitui uma expressão particular do processo geral da vida social.  

 

               A esta formulação soma-se a idéia de que os significados das 

doenças remetem à ordem social porque a doença afeta tanto a 

reprodução das representações em nível  biológico do indivíduo quanto a 

da  reprodução social (KNAUTH, 1992). 

  

               A compreensão do mecanismo de causação das doenças, 

sobretudo em um enfoque da visão popular desta causação,  fornece 

elementos para  melhor entendimento e  melhor ação por parte dos 

profissionais da saúde junto aos seus pacientes. Esta compreensão 

permite uma visão mais ampla das relações e das conseqüências das 

interações entre ambos, principalmente porque as representações que as 

pessoas fazem do  seu adoecer são várias e independentes do saber 

médico (ADAM & HERSLICH; 2001). 

 

               Canesqui (2003) relata que vários autores nacionais e 

internacionais, entre eles Mauss, Bourdieu, Herzlich e Augé abordaram as 

representações do corpo e doença ou do seu funcionamento e estrutura 
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com base em três fundamentos: o primeiro se refere ao fato de que cada 

grupo social possui maneiras específicas para lidar com o corpo e o saber 

biomédico colaborou na divulgação de sua naturalização, concebida como 

universal; o segundo aborda a doença como fenômeno social e 

estabelece relação entre o biológico e o social, atingindo o biológico 

(corpo do doente), a sociedade e as relações sociais; o terceiro 

estabelece que as muitas indagações e significados suscitados pela 

doença na sociedade superam os limites biológicos do corpo e as 

explicações biomédicas.  

 

               A mesma autora ainda afirma que muitos outros estudos 

apontam para o fato de que a doença é percebida através de sensações 

corporais indicativas de que algo impede o funcionamento normal do 

corpo e a capacidade de realizar tarefas cotidianas.  

 

               Minayo (1988)   afirma que uma das questões polêmicas da  

sociologia médica trata-se da dicotomia da origem natural e sobrenatural 

das doenças e que, freqüentemente,  se exprime a idéia de que as 

camadas populares explicam a causalidade das doenças por intermédio 

do sobrenatural em detrimento aos conceitos da História Natural das 

Doenças, próprios da medicina biomédica. Infere-se que a concepção 

popular é supersticiosa frente aos acontecimentos ligados à vida e à 

morte e que o mais evoluído, o mais moderno, é a concepção da doença 

como um evento que acontece somente ao plano físico, a um órgão. 

 

               Esta é a exata visão que se tem do patológico, de acordo com o 

modelo biomédico. Nesta dimensão o funcionamento anormal, patológico 

dos órgãos ou sistemas fisiológicos ocorre de forma independente do 

reconhecimento ou da percepção pelo indivíduo ou ambiente social 

(KLEINMAN, 1991).  
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               Parece-nos claro que a visão não pode ser tão radical a ponto 

de se pensar que somente o pensamento popular, em algumas vezes 

tomado como  de origem supersticiosa, ou o pensamento da concepção 

moderna, ligado ao evento puramente relacionado ao plano físico 

biológico, pode dar lugar a percepção dos fatores de causação das 

doenças, as realidades são muito complexas para tratar de forma tão 

reducionista um tema tão complexo.  

 

               Concone (2003) afirma que o entendimento de 

sofrimento/enfermidade não é feito de forma apartada do entendimento da 

vida e do ser vivente e que se pode aceitar que, ao contrário da cultura 

erudita, a cultura popular não alimenta uma visão dicotomizada entre  

corpo e  alma,  asseverando a autora que:   ela os integra, integrando-os 

ainda ao seu ambiente total (Concone, 2002, p. 56).  

 

               Ngokwey (1988), em estudo realizado no Brasil com 

trabalhadores, afirma que o sistema etiológico (aqui entendido como 

causação das doenças)  deste grupo não é dominado por considerações 

sobrenaturais, mas é ecologicamente orientado, sendo o aspecto 

sobrenatural somente um dos aspectos, dentre outros. Sustenta a tese de 

que conhecimento etiológico é relacionado com o conceito de cultura 

popular que é holístico e ecológico e que abrange as dimensões da vida 

material, organização social e ideologia. 

 

               As pessoas fazem várias representações sobre o seu adoecer e 

estas são relativamente independentes do saber médico. Vivenciar uma 

doença é se relacionar de forma conflituosa com o social, o doente se 

sente doente quando deixa de realizar as atividades que lhe permitem 

pertencer ao contexto em que vive (ADAM & HERSLICH, 2001).  

 

               Esta idéia reforça a perspectiva do objetivo deste trabalho e  

conduz ao cerne de que a interferência  do terapeuta que realiza a 
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assistência ao paciente,  no intuito de interferir no processo da doença, 

conduz a uma resposta deste ao meio externo por meio de várias formas  

de comunicação, inclusive as corporais. 

 

               Apontando para a necessidade da superação da visão da 

doença como fator somente biológico e para a necessidade da superação 

da visão biologicista, Nunes  (1987, p. 233)  afirma: 

 

Postula-se o respeito pelo doente e pelas suas escolhas e 

exige-se dos médicos a superação dos paradigmas 

estritamente biomédicos, que inspirou a sua formação, por 

um alargamento de visão da saúde e da doença, fundado no 

conhecimento das práticas e dos padrões culturais que 

dominam a comunidade onde trabalham. 

 

               Buscando uma compreensão do sistema etiológico, nos 

deparamos com o fato de que as condições materiais da existência no 

tempo e espaço formam o contexto que formulam as explicações 

etiológicas da prática da saúde e do processo de cura e que, a partir das 

experiências de vida,  é que as teorias populares se produzem e se 

reorganizam no constante contato com a prática. 

 

               Elementos naturais e sobrenaturais sempre habitaram a 

representação do homem sobre a doença, desde tempos imemoráveis, 

estimulando os sentidos e impregnando a cultura e os espíritos, os 

valores e as crenças dos povos. A história da representação da saúde e 

da doença sempre esteve pautada pela inter-relação entre os corpos dos 

seres humanos e as coisas e os demais seres que os cercam (SEVALHO, 

1993). 

         

               Chamamos atenção para o fato de que os profissionais da 

saúde também carregam estas representações porque são membros de 

uma dada realidade sócio-cultural, mesmo que estas representações 
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convivam, e até mesmo antagonizem, com as noções técnicas e 

científicas profissionais.  

 

               Interessa-nos o fato de que a percepção popular do processo 

saúde e  doença  é construída dentro de contextos sociais e que estas 

ultrapassam os limites do biologicismo  que conduz a idéia de que a 

saúde e a doença dizem respeito somente ao plano físico do homem. A 

concepção de que este processo está ligado a um corpo sem um homem 

completo dentro dele  é descartável.  O corpo abriga toda a complexidade 

da totalidade que compõe um homem e esta totalidade é que faz com que 

o corpo seja um agente de comunicação com  o mundo exterior. 

 

               Laplantine (2004) nos oferece a idéia de que, dentro das 

imputações etiológicas etnograficamente conhecidas,  pode-se distinguir 

duas grandes tendências, a saber:  as medicinas centradas na doença 

cujas representações estão comandadas por um modelo ontológico de 

natureza mais física e as medicinas centradas no homem doente, cujas 

representações estão comandadas por um modelo relacional que pode 

ser pensado fisiologicamente, psicologicamente, cosmologicamente ou 

socialmente. 

 

               Ainda no campo da imputação etiológica há o fato de que a 

doença decorre sempre de uma oscilação entre uma causalidade  externa 

e uma causalidade interna ou mais precisamente de um modelo exógeno  

e um modelo endógeno de doença.  O modelo exógeno considera a 

doença como o resultado de uma intervenção exterior, tal como uma 

infecção, espírito patogênico, estilo de vida. Já o modelo endógeno 

aponta para a hereditariedade, temperamento e predisposições 

(LAPLANTINE, 2004).  

 

               Muitos estudos dão conta de que  a percepção das doenças é 

realizada por meio de sinais e sensações corporais de que algo está 
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impedindo o funcionamento normal do corpo e impedindo a realização de 

atividades cotidianas e de trabalho (CANESQUI, 2003).  Esta forma de 

perceber a doença nos remete a importância do uso do corpo para a 

sobrevivência e remete a doença à ordem social, porque a doença afeta 

não somente o biológico, mas a reprodução das condições de existência 

do indivíduo (KNAUTH, 1992). 

 

               Minayo  apresenta  o processo saúde-doença não apenas 

focada na questão  “anátomo-fisiológica”  e, tampouco focada em dados 

quantitativos da epidemiologia clássica.   A autora busca compreensão da 

doença como um acontecimento biológico e individual que também é 

sentida como uma angústia que perpassa o corpo social, assim  a doença 

acaba sendo uma realidade construída e o doente um personagem social  

(MINAYO, 1988, p. 233). 

 

               A visão do doente como personagem social interessa ao 

fisioterapeuta e a todo profissional da saúde que desejar uma abordagem 

mais humanizada e eficaz no tratamento de seus pacientes. Algumas 

doenças e as reações de pacientes frente a elas  só poderão ser 

explicadas e compreendidas se os profissionais da saúde entenderem a  

exata dimensão cultural e social das mesmas.   

 

               A abordagem antropológica e o conhecimento da dimensão 

social e cultural da saúde e da doença auxiliará o fisioterapeuta a 

encontrar melhores caminhos para a relação terapeuta-paciente 

conduzindo-os a otimização da eficácia  das suas  intervenções.  O 

profissional que insiste em tratar a complexidade do tema saúde-doença 

somente dentro de padrões estabelecidos pelo modelo biomédico perderá 

a oportunidade de  oferecer uma assistência  mais elaborada e eficaz e 

deixará de se relacionar com seu paciente de uma forma mais 

humanizada e competente.    
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CAPÍTULO III 
 
 

 O PROBLEMA DA PESQUISA 
 

 
               A forma pela qual o  fisioterapeuta percebe o  corpo humano 

pode interferir no processo terapêutico? 

 

 
 
3.1  ENUNCIADO DA TESE 

 
 
 

   O corpo humano é mais do que um complexo biológico e funcional. Ele 

é um corpo físico, cultural, social e psíquico, portanto é um mediador 

entre o indivíduo e o meio externo. Ele interage com este meio se 

comunicando, respondendo e provocando reações. Para uma melhor 

relação terapêutica a percepção do fisioterapeuta sobre esta realidade é 

primordial.  

 

 

 
 

3.2 - OBJETIVOS DA PESQUISA 
 

  
 

3.2.1. OBJETIVO GERAL 
 
 

-      Buscar   as   diferentes   percepções  do  fisioterapeuta sobre o corpo       

       humano. 

 

-     Contextualizar,    dentro   da    atividade    profissional,    como    estas   

      diferentes   percepções  podem  interferir  no  processo  terapêutico. 
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3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
 
 
- Verificar se o fisioterapeuta é preparado para trabalhar o corpo do ser  

humano. 

 

- Buscar a percepção que o fisioterapeuta tem sobre o corpo saudável. 

 

- Buscar a percepção que o fisioterapeuta tem sobre o corpo que 

apresenta alguma  disfunção ou patologia. 

 

- Captar a percepção do fisioterapeuta  sobre possíveis  

transformações que podem ocorrer na inter-relação  terapêutica. 

 

- Identificar em que nível estas  transformações ocorridas na inter-

relação terapêutica podem ocorrer  (emocional, físico, social, cultural). 

 

- Contextualizar como estas percepções  podem interferir no processo 

terapêutico. 

 

- Identificar se a área de atuação profissional (especialidade) exerce 

alguma influência na percepção do profissional. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

MÉTODO 

                

               Identificar e contextualizar a percepção dos profissionais da 

saúde sobre  o tema proposto consistiu no objeto deste trabalho. 

               Como esta averiguação se dá em um universo qualitativo, optou-

se por um estudo que pudesse trazer elementos significativos do contexto 

social e cultural em que paciente e terapeuta se inserem e  que não 

visassem somente o significado individual de cada sujeito, mas sim que 

expressasse todo o contexto  de uma forma mais ampla. Por esta razão a 

escolha foi pela pesquisa de campo na forma  qualitativa.  

 

      

 

4.1.  A abordagem metodológica e a coleta de dados 

                

 

4.1.1. Abordagem Qualitativa 

 

               As respostas aos enunciados que se faz como proposta de  

pesquisas e que procuram responder aos objetivos da investigação são 

alcançados por intermédio da metodologia e da coleta dos dados.   

 

               Sabe-se que sempre se encontra um espaço vago entre o que 

se encontra na investigação  e a realidade, o qual é relacionado, entre 

outras coisas, à subjetividade do pesquisador e dos sujeitos envolvidos. È 

fato que  parte do sucesso de qualquer investigação depende, 

fundamentalmente, da relação entre os objetivos e as perguntas que são 

feitas.  Desta forma,  a maior preocupação é a de  conseguir aproximar a 
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opção metodológica e os procedimentos de coleta de dados aos  

objetivos de pesquisa. 

           

               O foco da investigação aponta para a utilização da metodologia 

qualitativa centrando-se nos significados que os indivíduos  atribuem ao 

meio e às suas relações  em um contexto social específico. 

 

               As  vantagens  do  uso de  dados qualitativos na pesquisa  se 

referem à possibilidade de   apreender o caráter complexo e 

multidimensional dos fenômenos em sua manifestação natural e permitir 

captar diferentes significados da experiência no ambiente, permitindo 

compreender as relações entre os indivíduos no contexto de suas ações. 

No caso deste  estudo procurou-se apreender a percepção dos 

profissionais da saúde sobre o corpo e como esta percepção pode 

interferir no processo terapêutico. 

 

               Segundo Minayo (2000, p. 124): 

 

No caso da pesquisa qualitativa, [...], o envolvimento do 

(sujeito) com o entrevistador, em lugar de ser tomado como 

uma falha ou um risco comprometedor da objetividade, é 

pensado como condição de aprofundamento de uma relação 

intersubjetiva. Assume-se que a inter-relação no ato da 

(pesquisa) contempla o afetivo, o existencial, o contexto do 

dia-a-dia, as experiências e a linguagem do senso comum, e 

é condição “sine qua non” do êxito da pesquisa qualitativa.  

 

               Numa mesma linha afirma Chizzotti (1991, p.62) que: 

 

Todas as pessoas que participam da pesquisa são 

reconhecidas como sujeitos que elaboram conhecimentos e 

que produzem práticas adequadas para intervir nos 

problemas que identificam, pressupõem-se, pois, que eles 

têm conhecimento prático, de senso comum e 
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representações relativamente elaboradas, que formam uma 

concepção de vida e orientam suas ações individuais.  

 

               A opção metodológica  escolhida resulta, principalmente, do fato 

de se buscar  as percepções que têm os profissionais da saúde e como 

estas percepções podem conduzir a atitudes dentro de uma interação 

terapêutica, visto que a mesma se constitui em uma  relação  dinâmica, 

entre o paciente e o  terapeuta.   

 

               Ao investigar fenômenos sociais sabe-se que sempre existe uma 

proximidade ou familiaridade do pesquisador com o ambiente e a situação 

que está sendo investigada.  No caso desta investigação este fato 

encontra-se presente, porém ressaltamos que  cabe ao investigador se 

colocar em uma posição de objetividade e imparcialidade quando da 

realização da coleta e da análise dos dados.  No entanto, cabe lembrar 

que esta proximidade e familiaridade não se constituem em algo negativo, 

pelo contrário pode ser um fator de facilitação e de condução a 

efetividade da investigação. 

 

 

 

4.1.2. Coleta de Dados. 

 

               Para a coleta  de dados junto aos profissionais da saúde foi 

utilizado o procedimento da entrevista, ou seja, uma 

 
Conversa a dois, feita por iniciativa do entrevistador, 

destinada a fornecer informações pertinentes para um objeto 

de pesquisa, e entrada (pelo entrevistador) em temas 

igualmente pertinentes com vistas a este objetivo. (KAHN ; 

CANNELL; apud. Minayo; 2000 , p. 108). 
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               Uma das principais vantagens da entrevista  é que elas 

permitem que as idéias fluam livremente.   Ludke & André (1988, p.12)  

afirmam que:  

 

Na entrevista a relação que se cria é de interação, havendo 

uma atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta 

e quem responde. Especialmente nas entrevistas não 

totalmente estruturadas onde não há a imposição de uma 

ordem rígida de questões, o entrevistado que ele detém e 

que no fundo são a verdadeira razão da entrevista.   

 
               De acordo com Chizzotti (1991, p. 82) , a entrevista constitui:  

 
Uma forma de colher informações baseadas no discurso 

livre do entrevistado, onde se pressupõe que o informante é 

competente para exprimir-se com clareza sobre questões de 

sua experiência e comunicar representações e análises 

suas. 

 

               Nela o entrevistador deve manter-se em “escuta ativa”, 

interferindo com discretas interrogações de conteúdo ou sugestões que 

estimulem a expressão de tópicos relacionados ao problema de 

investigação. Por meio das entrevistas,  o diálogo  se desenvolve de 

forma descontraída,  deixando os sujeitos livres para se exprimirem  sem 

receios e falarem sem constrangimentos sobre seus atos e atitudes. 

 

               A entrevista  permite identificar as várias maneiras de captar, 

perceber e descrever os fenômenos que se quer investigar. É um recurso 

metodológico que  se fundamenta nas teorias e nos pressupostos que são 

definidos pelo investigador e que recolhe respostas partindo da 

experiência subjetiva dos sujeitos pesquisados, os quais são 

selecionados por deterem as informações que se deseja colher. 

(BARROS & DUARTE. 2006). 
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               Para colher as informações desejadas neste estudo, a opção 

adotada foi pela entrevista do tipo semi-aberta (semi-estruturada ou semi-

dirigida), a qual parte de um roteiro pré-determinado pelo investigador e 

que visa cobrir a amplitude do tema.  Trivinos (1990, p. 146)  ressalta que 

a entrevista semi-aberta: 

 

Parte de certos questionamentos básicos, apoiados em 

teorias e hipóteses que interessam à pesquisa, e que, em 

seguida, oferecem amplo campo de interrogativas,  fruto de 

novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem 

as respostas do informante. 

   

               Na entrevista semi-aberta as questões apresentadas pelo 

investigador têm origem no problema da pesquisa e devem buscar a 

amplitude do tema, com a apresentação da pergunta de forma mais 

aberta possível. Possui a vantagem de ter a flexibilidade da questão não 

estruturada conjugada com um roteiro que serve para controle. As 

questões, sua ordem, forma de apresentação e até mesmo a 

profundidade dependem do entrevistador que parte do conhecimento, da 

disposição do entrevistado, da qualidade das respostas e das 

circunstâncias da entrevista. A cada pergunta que faz, o pesquisador 

deve explorar o máximo da resposta até esgotar a questão, então passa 

para a próxima pergunta. Cabe ressaltar que a entrevista é, em grande 

parte, conduzida pelo entrevistado, valorizando seu conhecimento sobre o 

assunto, porém sempre ajustada pelo entrevistador. Uma das vantagens 

deste modelo é que ele permite criar uma estrutura para comparar as 

respostas e articular os resultados, em uma forma de sistematização das 

informações que se colhe por diferentes informantes. O roteiro da 

entrevista, por meio de suas questões-chaves fornece a base para 

descrição e análise em categorias. (BARROS; DUARTE, 2006). 

 

               As entrevistas foram gravadas para posteriormente serem 

transcritas para a análise. Concomitantemente à entrevista foram feitas 
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anotações em uma folha de papel em branco objetivando registrar todas 

as informações que eram pertinentes, mas que não estavam contidas na 

entrevista oral e que se mostraram importantes para a investigação, tais 

como gestos, expressões faciais, entonações, hesitações e outros sinais 

não verbais.   

 

               As entrevistas seguiram um roteiro composto de tópicos 

relacionados aos objetivos da investigação  (ver Anexo 1) e permitiram a 

manifestação livre do entrevistado, o qual era estimulado a falar e  

estimulado a voltar ao tema de foco da investigação quando sua fala se 

distanciava do objeto da investigação. Os sujeitos também responderam  

a  um  pequeno questionário (ver anexo 2)  que visou à qualificação do 

mesmo. 

 

               Após serem qualificados, os  sujeitos  receberam informações 

sobre os objetivos da pesquisa e sobre o fato de tratar-se de uma 

investigação acadêmica. Também foram informados da garantia de 

anonimato e convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (ver Anexo 3).  

 

 

 

4.1.3.  Local e Sujeitos da Pesquisa 

 

               Numa pesquisa de metodologia qualitativa dificilmente se pode 

delimitar a priori a quantidade de sujeitos que virão a compor o quadro de 

entrevistados porque tudo depende da qualidade das informações que se 

consegue colher em cada depoimento, bem como da profundidade e do 

grau de recorrência e divergência das informações.  Enquanto dados 

relevantes ou pistas que indiquem perspectivas à investigação em curso 

estão aparecendo, a coleta de dados deve continuar.  No que diz respeito 

ao número de pessoas entrevistadas é adequado não interromper a 
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realização de entrevistas até que o material obtido permita uma análise 

mais ou menos densa  das relações estabelecidas entre a pesquisa e os 

objetivos propostos (DUARTE, 2002). 

 

               Considerou-se sujeitos de pesquisa os profissionais 

fisioterapeutas que atuavam na prática clínica, seja em hospitais, clínicas 

ou consultórios. O entrevistador escolheu aleatoriamente serviços de 

fisioterapia em clínicas e hospitais e se dirigiu aos mesmos solicitando 

conversar com um fisioterapeuta que neste serviço trabalhasse. Ao ser 

atendido pelo profissional, o pesquisador explicava o objetivo de seu 

trabalho e o convidava a participar da pesquisa.  Tendo o fisioterapeuta 

aceitado participar, marcava-se data e horário para a realização da 

entrevista. No dia agendado o entrevistador comparecia ao local 

combinado. 

 

               O critério de inclusão adotado foi do  entrevistado ser 

fisioterapeuta, atuar na assistência à pacientes e estar devidamente 

habilitado a exercer a fisioterapia, condição que foi comprovada por 

intermédio da apresentação do seu registro no Conselho Regional de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO). 

 

               As entrevistas foram realizadas no próprio serviço em que o 

profissional atuava, excetuando-se dois profissionais que preferiram 

conceder a entrevista fora do local de trabalho,  por uma questão de 

comodidade e praticidade. 

        

               O número de sujeitos participantes nesta coleta de dados foi de  

12 profissionais, sendo 7 do gênero feminino e 05 do masculino. A idade 

dos entrevistados perfez uma média de 42 anos. O sujeito mais jovem 

entrevistado tinha 26 anos e o mais velho, 62 anos. 

                



 60

               O tempo de formação e atuação profissional variou de 01  a 42 

anos, sendo que 2 sujeitos se situaram numa faixa de 1 a 5 anos de 

formado, 4 sujeitos na faixa de 6 a 10 anos, 2 sujeitos na faixa de 11 a 20 

anos, 1 sujeito na faixa de 21 a 30 anos, 2 sujeitos na faixa de 31 a 30 

anos e apenas 1 sujeito com mais de 40 anos de atuação. 

 

               Quanto ao local de trabalho, foram entrevistados 3 

fisioterapeutas que atuam em ambulatórios, 2 que atuam em hospitais no 

atendimento a pacientes internados em enfermarias, 3 fisioterapeutas que 

trabalham na U.T.I. (Unidade de Terapia Intensiva), 3 que atuam 

simultaneamente em hospital e consultório e 1 profissional que atua em 

atendimento domiciliar e consultório. 

                

               No concernente  às áreas de especialidades de atuação  

participaram:  3 fisioterapeutas que trabalham em U.T.I.; 2 que atuam na 

área de disfunções músculo-esqueléticas; 1 que atua na fisioterapia 

neurológica; 1 na área de fisioterapia neurológica e em fisioterapia 

respiratória; 2 profissionais com atuação na área de fisioterapia em 

oncologia; 1 fisioterapeuta que atua conjuntamente na fisioterapia em 

oncologia e na fisioterapia vascular; 1  com atuação nas áreas de 

disfunções músculo-esqueléticas e saúde mental e 1 profissional que 

trabalha com disfunções músculo-esqueléticas e acupuntura. 

                 

               O número de entrevistas (doze)  foi determinado de acordo com a 

qualidade dos dados obtidos, após a verificação da existência de 

consistência  e da  possibilidade de os mesmos subsidiarem a análise e 

verificação dos objetivos propostos no presente estudo.  

 

               Apesar dos entrevistados terem sido captados de forma 

aleatória, a participação dos sujeitos, em relação ao local de trabalho e  à 

área de atuação, foi bastante variada e abrangeu as áreas mais 

importantes da fisioterapia. 
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4.1.4.   Registro e Análise de Dados 

 

               As entrevistas foram realizadas no período de abril  a junho de 

2011 e foram  gravadas em aparelho Ipod,  marca SONY®, modelo NWD-

B103F.  

 

               Para a coleta de dados  também foram utilizadas   anotações em 

uma folha de papel em branco na qual foram registrados  gestos, atitudes, 

expressões ou qualquer outra forma de comunicação não verbal que 

eram importantes e que traduziam conteúdo  captado  pela observação 

direta, sendo  as mesmas registradas ao final da transcrição de cada uma 

das entrevistas e utilizadas como elemento de análise. 

 
               Os dados foram compilados e armazenados digitalmente em um 

equipamento de Note-Book de marca Positivo®, modelo Z-80, para 

posterior impressão para análise e interpretação.  

 

               Para a análise dos dados, utilizou-se  de organização na forma 

de  categorias, que, segundo Barros & Duarte (2006)   são  estruturas 

analíticas construídas pelo pesquisador  e que reúnem e organizam o 

montante de informações  colhidas a partir do fracionamento e da 

classificação em temas independentes, porém que são inter-relacionados. 

Em cada categoria é  possível abordar  determinado conjunto de 

respostas, descrevendo, analisando, fazendo correlação com a teoria, 

citando frases colhidas nas entrevistas e construindo um conjunto que 

possui autonomia, mas que é estritamente relacionado. 

 

               A partir da compilação e análise dos dados foi possível 

determinar as categorias abaixo elencadas, as quais permitiram a  

estruturação desta tese. São elas: 

 

1- Características,  comportamento e reações dos  entrevistados     
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     frente à  entrevista. 

  

2-  A percepção  do fisioterapeuta sobre  o  corpo humano. 

 

3-  Percepção  do fisioterapeuta sobre  corpo saudável.  

 

4-  Percepção  do fisioterapeuta sobre  corpo não saudável. 

 

           5-  Percepção do  fisioterapeuta  sobre a percepção que o paciente    

                possui   do seu próprio corpo em situação de agravo a saúde.  

 

6-  Percepção   do   fisioterapeuta   sobre   a   sua   capacidade   de     

     produzir   transformações    no   corpo  do   paciente   por   meio     

     do   processo   de interação terapêutica. 

 

7-  Percepção   do   fisioterapeuta   sobre   a   sua   capacidade   de    

     estimular o paciente a uma melhor percepção de seu corpo. 

 

8-  Percepção  do  fisioterapeuta  sobre  os tipos de transformações   

     produzidas no paciente  pelo trabalho terapêutico. 

 

9-  Percepção     do     fisioterapeuta    sobre    a sua capacidade de  

     perceber as  alterações  que  ocorrem  no  paciente  devido  ao  

     processo  terapêutico. 

 

10- Percepção     do     fisioterapeuta     sobre     o     seu     preparo    

      profissional  para  lidar  com as transformações ocorridas com o   

      paciente. 

 

11- Percepção  do  fisioterapeuta  sobre as transformações em seu  

       próprio corpo decorrente do processo de interação terapêutica 
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               Para a análise e discussão dos dados  os conteúdos obtidos 

pelas entrevistas, na forma de idéias expressas pelos entrevistados,  

foram transcritos, sendo os entrevistados identificados pela designação  

“profissional” e por números de 01 a 12, atribuído de forma aleatória a 

cada um dos profissionais entrevistados. 
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CAPÍTULO V 
 
 
 

 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

     

               A análise e discussão dos dados obtidos nas entrevistas 

configuram-se como a essência do presente estudo. Aqui se busca captar 

todas as percepções dos fisioterapeutas que embasam os objetivos da 

tese. 

 

               Vale considerar que nem todos os profissionais se sentem a 

vontade para falar sobre suas atitudes e suas idéias a respeito de sua 

atuação profissional. Um dos desafios na realização deste estudo foi o de 

tranqüilizar alguns  profissionais, deixando claro e garantindo que  a 

entrevista buscaria apenas captar a sua percepção e que não existiria 

resposta certa ou errada, afinal ele não estaria se sujeitando a um teste 

ou a uma prova, mas apenas colaborando em um estudo. 

 

               Todos os profissionais que concederam a entrevista foram 

colaborativos, amáveis e participativos. Em nenhum momento percebeu-

se falta de colaboração, má vontade ou  imposição de qualquer obstáculo 

para a participação na pesquisa. O espírito de colaboração e gentileza 

foram marcas a se destacar na atitude de todos os fisioterapeutas.  

 

               Postas estas considerações iniciais, a análise e  discussão 

serão feitas a partir de categorias, e se buscará  transcrever as falas dos 

entrevistados, recolhendo nelas a percepção atribuída a cada um dos 

temas  discutidos.  
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5.1.  CARACTERÍSITICAS, COMPORTAMENTO E REAÇÕES 

DOS ENTREVISTADOS FRENTE À ENTREVISTA 

 

               A discussão desta categoria é permeada pela sensibilidade e 

pela percepção do entrevistador frente aos sujeitos de pesquisa. Todos os 

sinais não verbais e o diálogo que antecederam e procederam à 

realização da entrevista, além da observação criteriosa durante a mesma, 

foram  instrumentos importantes que fundamentaram esta categoria de 

análise sendo  observados cuidadosamente pelo entrevistador.   

 

               Na realização das entrevistas observaram-se as mais variadas 

formas de comportamento frente à discussão do tema proposto nesta 

tese. É importante ressaltar que a   maioria dos entrevistados apresentou-

se insegura em relação ao tema a ser discutido, alegando pouca 

familiaridade com o mesmo. Os gestos e entonações de fala da maioria 

dos entrevistados  mostraram  certa hesitação nas respostas. As pausas 

para pensar e refletir foram constantes e usuais, porém sem nenhuma 

exceção pôde-se notar o interesse de todos  em discutir o assunto. 

                

               Todos os participantes, ao serem convidados a conceder a 

entrevista e ao tomarem ciência de que o tema  versaria sobre a 

percepção sobre o corpo humano em uma linha antropológica,   ficaram 

um pouco perplexos e indagaram  o quê especificamente seria discutido 

sobre este assunto.  A primeira impressão que tiveram é que se discutiria 

em um nível fisiológico, biomecânico ou biológico. Ao  entenderem que o 

tema corpo poderia ser muito mais abrangente do que a visão biológica, 

excetuando-se apenas um profissional, percebeu-se  certa hesitação e 

insegurança permeada pelo receio de não conseguirem atingir um nível 

de discussão adequado às expectativas do entrevistador. 

 

               Independentemente desta primeira impressão, todos se 

mostraram interessados em discutir o tema, e alguns até se empolgaram 
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frente à possibilidade de fazer uma reflexão sobre um assunto que não é 

habitual na prática diária.  

 

               Uma visão geral dos sujeitos da pesquisa será apresentada na 

seqüência como forma de contextualizar e embasar as discussões que 

seguirão nos próximos capítulos. Para discriminar os sujeitos da pesquisa 

utilizar-se-á, deste ponto em diante do presente trabalho,  o termo  

“Profissional” seguido do número de identificação que foi conferido 

aleatoriamente. 

 

               Profissional 1 -  Apresentava-se tenso e pouco a vontade para 

discutir sobre o assunto revelando uma ansiedade e medo de não 

corresponder às expectativas do entrevistador. Desde o momento em que 

recebeu o convite se mostrou muito solícito, porém durante a entrevista 

sua postura corporal mostrava rigidez e sua fala traduzia insegurança 

frente ao tema.  Suas respostas não fluíam espontaneamente e era 

necessário que o entrevistador fizesse muitas intervenções para estimular 

o desenvolvimento e aprofundamento de suas idéias  sobre os temas 

tratados. Pela sua formação e área de atuação (UTI) percebeu-se em sua 

fala e em seus gestos que seu comportamento profissional é 

predominantemente técnico, atuando de forma consoante aos princípios 

cartesianos da área da saúde. 

  

               Profissional 2 -  Apresentou-se muito solícito, porém muito 

tímido. Nas primeiras respostas estava  pouco à vontade e somente no 

decorrer da entrevista conseguiu se colocar mais relaxado.  Quando as 

perguntas eram feitas ele fazia longas pausas para refletir sobre a 

resposta e expor suas idéias. Demonstrou não ter familiaridade com o 

tema da entrevista sendo necessário que o entrevistador estimulasse as 

respostas e  insistisse nas perguntas para conduzir a entrevista de uma 

maneira mais focada nos objetivos.  Seus sinais não verbais 

manifestavam harmonia com as idéias expostas oralmente. Seu caráter 
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de trabalho é muito focado no físico, apresenta uma boa compreensão 

sobre a necessidade de abordagens mais humanizadas com os 

pacientes, porém sua forma de trabalhar é muito voltada para as técnicas 

e métodos. Ao final da entrevista se interessou muito pelo tema e 

mostrou-se empolgado afirmando que o tema não lhe é tão familiar, mas 

o pratica no dia-a-dia sem nunca ter parado para pensar melhor sobre o 

mesmo. 

 

               Profissional 3 - Muito espontâneo e fluido foi o desenvolvimento 

da entrevista deste profissional.  Discursou de forma segura 

demonstrando gestos e posturas confiantes e concordantes com seu 

discurso oral. Ele tem uma formação  voltada para a atuação técnica, 

típica dos profissionais que trabalham em hospitais com pacientes graves. 

Por esta razão, suas idéias sempre convergiam para uma visão  física e 

técnica do  paciente, porém quando estimulado ou lembrado pelo 

entrevistador, se apegava às idéias do ser emocional e integral revelando 

que por trás de uma formação tecnicista e cartesiana sua verdadeira 

tendência é a visão do ser humano integral. 

 

              Profissional 4 - A entrevista com o sujeito de número 4 cursou 

de forma entusiasmada e segura. A princípio houve receio de que o 

anonimato não fosse mantido e também sobre o teor das perguntas que 

seriam feitas, demonstrando  certa ansiedade e medo de não saber 

responder as questões. Com o decorrer da entrevista se tranqüilizou e 

demonstrou, tanto na expressão oral como na não verbal, muita 

segurança e familiaridade com o tema.  Suas respostas eram diretas e 

objetivas e mostrava a existência de uma reflexão natural sobre a 

importância da visão do ser humano com enfoque mais humanizado e 

ético do que tecnicista.  A todo instante reforçava a necessidade do 

trabalho interdisciplinar e mesmo após o término da entrevista quis 

continuar discutindo o assunto.  Queria saber a opinião do pesquisador 

sobre o tema e confrontar com suas próprias percepções. Apesar de 
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discutir animadamente após o término da entrevista, nada se captou além 

do que já havia colocado durante as gravações, apenas reforçando o 

caráter de sua identificação e entusiasmo frente ao tema. 

 

               Profissional 5 - O entrevistado de número 5  era um profissional 

jovem com  pouco tempo de formação e atuação profissional. Sua 

formação é centrada no tecnicismo e para os métodos que mecanizam a 

atuação do profissional.  Suas reações demonstravam pouca 

familiaridade com o tema e, por esta razão, o entrevistador tinha que 

estimulá-lo para que as respostas não ficassem evasivas e muito curtas.  

Seus gestos mostravam insegurança e nervosismo e a entrevista apontou 

para uma visão muito mais fisiológica do corpo e do ser humano.  Durante  

a entrevista referia-se ao corpo como um componente biológico e 

somente com muito estímulo do entrevistador ele  delineou vagamente 

um componente emocional e social deste corpo. 

 

               Profissional 6 – Encontra-se neste sujeito um profissional 

experiente, porém  pouco a vontade para discutir as questões propostas 

na entrevista.  Seus gestos e postura demonstravam certo nervosismo e 

expressava o receio de estar sendo avaliado e não corresponder às 

expectativas do pesquisador.  Sua familiaridade com as questões 

concernentes à visão integral do homem e a aplicação desta visão na 

prática profissional  é claramente percebida como algo vivido no dia-a-dia 

com os pacientes  e não como um tema estudado na teoria. Ao final da 

entrevista quis conversar mais sobre o tema e captar as impressões do 

pesquisador. Restou claro que possui noção da importância e da 

realidade do corpo como um meio de apresentação do ser em nível 

emocional e social, porém sua forte tendência é a percepção do corpo 

enquanto  instância física. 

 

               Profissional 7 - De forma muito clara  expressou-se  este 

entrevistado no que se refere ao desconhecimento sobre o tema.  Seus 
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gestos e postura revelavam tranqüilidade, porém não segurança. Estava 

apreensivo com o fato de não conhecer teoricamente o tema proposto e 

pensava longamente antes de responder. Sua atuação é mais tecnicista, 

mas tem consciência do corpo como uma estrutura muito além do físico, 

embora não apresentasse a preocupação com este fato. 

 

               Profissional 8 -  Este profissional revelou uma grande 

familiaridade com as questões que envolvem o corpo humano, não 

somente no sentido físico, mas principalmente na representação do corpo 

enquanto organismo emocional e social. Por atuar na área da saúde 

mental e trabalhar com técnicas manuais terapêuticas ele possui uma 

visão integral do corpo.  Pelo entusiasmo ao falar sobre o tema suas 

respostas eram muito longas  e carregadas de exemplos e subjetivismos  

que acabavam por dificultar o entrevistador a captar o real alcance de sua 

percepção. A postura e o desenvolvimento da pesquisa mostraram que o 

profissional faz forte ligação entre a questão fisiológica e a visão 

integrativa do ser humano. O entusiasmo com o tema foi flagrante.  

 

               Profissional 9 – Esta  entrevista se desenvolveu de forma 

tranqüila e espontânea, apesar do entrevistado apresentar-se bastante 

tenso e inseguro em relação ao tema. O mesmo possui uma formação 

muito voltada para as questões técnicas do trabalho com pacientes 

graves, por esta razão sua percepção está muito atrelada ao corpo 

enquanto um instrumento físico e biológico. No decorrer da entrevista 

falou com mais desenvoltura sobre o tema, porém a visão mais integral do 

ser humano somente aparecia quando estimulado a falar sobre o assunto. 

 

               Profissional 10 - Apresentou comportamento seguro e tranqüilo 

no contato com o entrevistador. Falou com segurança sobre o tema e se 

manteve  dentro do foco das perguntas. Seus gestos e entonações 

revelaram entusiasmo pelo assunto e por seu trabalho, no entanto ficou 

perceptível que não possui preocupação formal com as questões 
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acadêmicas e conceituais envolvidas no tema.  Sua comunicação deixa 

expressa, de forma enfática, que apesar de o tema não ser sua 

preocupação conceitual e teórica ele incorpora a visão e a atuação com o 

paciente numa perspectiva de integralidade.  

 

               Profissional 11 -  Revelou por seus gestos e entonações  certa 

insegurança para falar sobre o tema no concernente às questões 

conceituais, Em alguns momentos refletia sobre as perguntas para depois 

responder, buscando concatenar idéias, demonstrando não ter 

familiaridade com o tema. Sua visão de corpo é  fundamentada pelas 

bases biológicas, mas apresenta a preocupação e a consciência motivada 

para as questões de um corpo que extrapola os aspectos biológicos. 

Narrou fatos profissionais e pessoais para ilustrar sua entrevista e 

mostrou-se interessado e entusiasmado pela discussão. 

 

               Profissional 12 -  Igualmente aos demais entrevistados ele 

manifestou surpresa com o tema da pesquisa e  participou de forma  

colaborativa e interessada. É profissional de formação muito tecnicista e a 

visão do corpo em sua forma integral não é  algo que tenha sido objeto de 

maiores reflexões, apesar de manifestar a preocupação com o 

atendimento humanizado. Seus gestos demonstraram uma leve 

insegurança, mas suas respostas foram espontâneas, sem  buscar 

termos que pudessem impressionar o entrevistador. A postura corporal e 

seus gestos revelavam certa ansiedade que aos poucos foi diminuindo.  

 

 

 

5.2.     PERCEPÇÃO  DO FISIOTERAPEUTA SOBRE O 

CORPO       

 

               Esta categoria introduz o ponto central desta tese, assim a 

análise dos dados obtidos  e a discussão seguirão criteriosamente 
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fundamentadas nas informações colhidas, tanto pelas entrevistas quanto 

pela observação do entrevistador durante todo o processo de coleta de 

dados. 

 

               Assinala-se que a fisioterapia é uma ciência que  tem como 

objeto de trabalho o corpo humano em todas as suas potencialidades, 

portanto enxergá-lo apenas na sua dimensão biológica seria reduzi-lo a  

mera máquina com funcionamento previamente definido.  Toda a 

fundamentação teórica deste trabalho apontou para a visão do corpo 

como algo muito mais profundo do que um emaranhado biológico, como  

assinalou Merleau-Ponty (1994) ao afirmar que o corpo é nosso ponto de 

vista sobre o mundo, bem como um dos objetos deste mundo. 

 

               É  fato que as ciências da saúde, entre elas a fisioterapia, 

possuem uma formação  voltada para a questão física, fisiológica e 

fisiopatológica do corpo, mas também deve ser assinalado que o trabalho 

do fisioterapeuta  exige uma interação corporal muito grande entre o 

paciente e o profissional. O corpo do paciente é objeto de trabalho do 

fisioterapeuta e o corpo do fisioterapeuta é a mais importante ferramenta 

de trabalho que ele possui. 

 

               De uma forma geral, os dados colhidos mostram que o 

fisioterapeuta possui uma  percepção do corpo, em primeiro plano, como 

um componente biológico que funciona como uma máquina. Esta 

percepção corrobora a visão cartesiana que permeia a formação de 

nossos profissionais e que ainda é marca muito forte de nossa cultura 

herdada da Idade Moderna e advinda da concepção de corpo de 

Descartes. 

                

               O profissional 1 retrata bem esta idéia ao exprimir sua 

percepção da seguinte forma: 
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Bom, eu vejo o corpo humano como uma complexa 

máquina, né? Prá mim é como uma complexa máquina bem 

desenvolvida, tá? A melhor até hoje fabricada e a que 

menos perde energia e a que menos deficiência tem. Acho 

que  basicamente é uma forma de resumir como eu vejo o 

corpo humano. 

 

               A visão do profissional 3  também tende a uma percepção 

mecanicista do corpo humano:  

 

[...]  o corpo humano eu entendo assim, um conjunto de 

órgãos e sistemas que tem um trabalho integrado e pra ele 

ter a funcionalidade ele tem de agir de uma forma que seja 

como um todo. Todos os sistemas têm de funcionar de 

forma harmônica prá que você tenha o funcionamento do 

corpo humano. 

 

               Os profissionais 5 e 12  também são concordantes com esta 

concepção conforme, respectivamente, se transcreve: 

 

[...] é uma máquina perfeita como alguns professores já 

descreveram durante a faculdade [...] seria uma máquina 

viva, assim perfeita que foi melhorando e evoluindo [...] Uma 

máquina perfeita, eu acho que é uma estrutura totalmente 

voltada para o bem do ser humano, mesmo quando ele tenta 

realizar compensações que sejam maléficas, mas eu acho 

uma máquina perfeita.  

           

               Ainda encontramos uma percepção mecanicista na afirmação do 

profissional 12 que define  o corpo humano como: 

 

[...] uma máquina que funciona de uma maneira em que as 

engrenagens se completam e até não haver um 

desequilíbrio ele consegue se auto-ajustar [...] mas é uma 

máquina perfeita se o homem não a desorganizasse da 

maneira equivocada como a gente tá acostumado a 
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desorganizar, né? Com a alimentação, com maus hábitos, 

com uma série de coisas.    

 

               È importante frisar que a visão mecanicista  existe como uma 

tendência natural dos profissionais fisioterapeutas enxergarem o corpo 

humano, mas também vale ressaltar que esta não é a única percepção 

existente. Alguns profissionais aliam esta visão mecanicista a uma  visão 

mais integral unindo o corpo enquanto um instrumento físico e biológico 

ao ser humano que carrega em si todas as suas potencialidades 

emocionais, sociais, culturais. 

 

               Pode-se notar que temos profissionais que se pautam pela 

percepção clara e inequivocadamente cartesiana, mecanicista. Observou-

se que esta percepção é característica dos profissionais que atuam mais 

ligados a área de atendimento a pacientes hospitalizados e  a 

atendimento em U.T.I.. 

 

               Mesmo nestas condições vale  destacar o fato de que quando 

estimulados a refletir sobre outra concepção de corpo, estes mesmos 

profissionais  trazem percepções que extrapolam o físico, o biológico, 

como podemos apreender no depoimento do profissional 3 quando 

questionado se o corpo seria apenas uma coisa física: 

 

 Físico e mental também, porque eu acredito assim que uma 

coisa está relacionada à outra. Algumas alterações são só 

físicas, mas algumas vezes a gente vê que tem esta junção 

dos dois, o mental leva a algum comprometimento físico 

também. 

 

               O profissional 10 tem uma visão mais clara de algo 

complementar a visão mecanicista do corpo. Ao ser indagado se o corpo 

seria apenas algo fisiológico ele afirma: 
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Não, não é bem fisiológica não. Acredito que mente e corpo. 

A mente acaba atuando também com um papel que 

determina certa desorganização. A minha visão é holística. 

É uma visão que é corpo, mente e energia juntos. 

 

               O profissional 12, após apresentar uma visão bem cartesiana, 

permaneceu em reflexão e silêncio para depois de algum tempo 

apresentar  outra afirmação, a qual fez de modo muito titubeante e 

inseguro, demonstrando que a resposta inicial não era a que ele 

realmente desejava expressar. Apesar de não muito consistente 

apresentou a seguinte afirmação:  

 

É difícil dizer, além de ser uma máquina perfeita acho que 

uma...  um objeto...   uma arte a ser apreciada, é isto, uma 

arte, uma visão diferente das coisas porque o jeito de se 

conviver, as diferenças de cada um, tanto fisicamente 

quanto psicológicas são particularidades interessantes.  

 

               O fato dos profissionais apresentarem uma visão que liga o 

corpo a máquina (visão cartesiana) e ao serem estimulados procurarem 

uma definição menos física para o corpo pode apontar para o fato de que 

a percepção principal é realmente a de um corpo físico, com 

funcionamento fisiológico, colocando as outras possíveis percepções em 

segundo plano. 

 

               Cabe aqui apontar que esta percepção foi captada em cinco dos 

12 entrevistados e que outras percepções também puderam ser 

delineadas. 

 

               Dois profissionais apontaram para uma percepção do corpo em 

uma dimensão social que se comunica com o meio ambiente, 

corroborando as premissas de Kemp (2005)  que reforçam a necessidade 

de se compreender que  o corpo determina e é determinado pelas 
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relações sociais. O profissional 7 deixa bem claro esta percepção quando 

afirma:  

  

O corpo humano, na minha visão, além de ser nosso 

instrumento de movimento ele é um reflexo de tudo o que 

nós vivemos e vivenciamos em nossas vidas, né? Todas as 

atividades que realizamos,  todas as conseqüências 

externas que atuam no nosso corpo e as internas também. 

 

               A esta percepção se soma a do profissional 4 que faz uma 

reflexão demonstrando que sua percepção vai muito além da visão 

biológica e psíquica atingindo a visão de um corpo que se insere  

socialmente e culturalmente. Isto pode ser percebido quando ele aduz: 

 

Eu acho que o corpo é a junção de  órgãos, vísceras, 

articulações, músculos. É a forma de a gente se representar 

na sociedade, no meio, no universo. O corpo humano, eu 

acho assim, está muito além da parte física. A gente tem 

uma parte física, uma parte material e uma parte espiritual.   

Tudo isto formado eu acho que faz a gente ter um corpo 

mais pleno, mais inteiro. 

 

               Importante percepção captada pela entrevista foi dada no 

concernente a manifestação das emoções no corpo físico e de como 

estas emoções podem ser captadas pelo fisioterapeuta ou mesmo pelas 

pessoas em geral, uma vez que o corpo se comunica em todas as 

instâncias do viver. O profissional 6 traduz esta percepção da seguinte 

forma: 

 

A minha visão do corpo humano...  creio que seria uma 

resposta muito intensa... (longa pausa pra reflexão)  Eu teria 

de avaliar vários aspectos, a gente poderia abordar vários 

aspectos, né? Aspectos somente físicos, a representação de 

algumas emoções no físico, então a gente vê um paciente  

entrando e com a nossa experiência destes anos todos a 

gente consegue interpretar um fato não somente doloroso 
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no físico, como também no emocional neste corpo do 

paciente. 

 

                

               A percepção do corpo sob o aspecto espiritual também foi 

captada neste trabalho. É possível entender que alguns profissionais ao 

se referirem ao espírito ou a alma utilizam o termo psíquico.  Este fato se 

deve provavelmente  pelo receio de se falar de algo que possa ser 

entendido como uma coisa sobrenatural e que fuja da concepção 

científica, assim é mais fácil falar de corpo psíquico do que usar o termo 

espírito ou alma. 

 

               O profissional 2 traz esta percepção de forma velada e a expõe 

de forma mais aberta ao ser encorajado a fazê-lo: 

 

[...] bom eu vou dizer sobre o corpo uma visão pessoal 

minha, né? Não sei se devo dizer... eh .....  até uma visão 

profissional, mas eu vejo o corpo humano formado de uma 

parte física e uma parte psíquica, seja lá o que for, né?  

Parte física é todo o conjunto que compõe o corpo humano, 

conjunto de órgãos, sistemas [...] a parte psíquica, talvez até 

pela minha crença, por acreditar que o corpo tem uma alma, 

um espírito, algo similar a isto. Estas são minhas duas 

visões. 

 

               Em contrapartida a forma velada e tímida de revelar uma visão 

mais espiritual do homem, o profissional 9 trata deste tema e revela sua 

percepção da existência de um espírito que acompanha o corpo. Numa 

forma mais aberta e direta ele afirma: 

 

O corpo seria o invólucro da alma, digamos assim. É o 

nosso bem maior [...] o corpo humano seria  a maior 

evolução que poderia existir de um ser vivo no planeta, né?  
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               O profissional 5 quando indagado se a sua percepção do corpo 

seria apenas em nível fisiológico, demonstrou   noção da existência  de 

algo   mais inserido na questão corporal mesmo não conseguindo, a 

princípio,  desenvolver uma percepção mais clara e fundamentada, porém 

quando instigado pelo entrevistador conseguiu delinear mais claramente 

sua percepção mais filosófica e espiritual: 

 

[...] tem também uma parte de energia que eu também 

acredito, tem energia até porque eu treino Kung-Fu, então 

tem uma série de filosofia por conta disto [...] acho que é até 

uma questão filosófica e religiosa que é assim ... eh...  prá 

este sistema todo funcionar precisa de uma certa energia 

vital prá dar o ponto de partida, né? Esta energia só acaba 

quando chega a morte. Eu acredito que seria uma energia, 

que seria nossa alma que seria a parte viva, a parte que nos 

mantém vivos e que mantém este corpo, esta máquina 

perfeita funcionando. 

 

               A percepção destes dois profissionais encontra apoio nas 

concepções dos pensadores da Antiga Grécia. Sócrates afirmava ser a 

alma a essência do ser humano e considerava o corpo como um cárcere 

da mesma. Platão ressaltava a existência da alma imortal e Aristóteles  

concebe a alma ligada ao corpo, que por sua vez é composto de alma e 

matéria (MAGALHÃES & BONA JUNIOR, 2008; Sant’anna in SOARES, 

2006).  

 

               Percepção interessante foi  captada na resposta do profissional 

11 que atribui ao corpo uma forma de se relacionar como as outras 

pessoas, e também de estar no mundo, vindo ao encontro do pensamento 

de Merleau-Ponty (1994) que assevera que é como corpo que o sujeito se 

situa no mundo, que se relaciona e que percebe o outro porque o outro 

também é percebido por ele.  Esta percepção está expressa em sua fala 

quando diz: 
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É um instrumento de prazer de cada um. Quando você não 

está bem com o seu corpo fica mais difícil de se relacionar 

com as pessoas, não somente como profissional [...] 

percebo que quando não estou bem com meu corpo a minha 

relação com as outras pessoas piora, não é legal e quando 

estou bem com meu corpo a minha relação com as outras 

pessoas é muito melhor e mais aberta. 

 

               O mesmo profissional apresenta uma percepção interessante da 

relação corporal na relação terapêutica e  afirma que o trabalho 

fisioterápico é bastante corporal,  exigindo uma integração entre os 

corpos do  paciente e terapeuta: 

 

[...] quando eu trabalho com meu paciente, o meu corpo é o 

corpo do paciente, eu vejo que o corpo do paciente é a 

extensão do meu corpo e meu corpo é a extensão do corpo 

dele.   

 

               Encontra-se uma percepção mais ampla sobre o corpo na 

reflexão feita pelo profissional 8. Ele engloba o corpo humano visto pela 

ótica biológica, metabólica, funcional, emocional e espiritual e, em uma 

aproximação do modelo cartesiano,  compara-o com uma máquina que ao 

acusar alguma falha acaba por adoecer: 

 

O corpo humano tem o lado físico, o biológico propriamente 

dito, o metabólico, funcional,  emocional e espiritual. Eu vejo 

o corpo como uma máquina que se falha alguma coisinha 

[...] ele está doente.  

 

               O resultado aqui exposto revela  distintas percepções inerentes 

aos profissionais fisioterapeutas no concernente ao corpo humano. É 

notória a existência da percepção do corpo  como uma entidade biológica 

que integra órgãos, sistemas e funções conduzindo à visão  cartesiana 

que fragmenta o corpo humano e que o compara a uma máquina. Vale 

ressaltar que a percepção é de uma máquina complexa e perfeita que 



 79

consegue se auto-ajustar, mas que por conta de falhas pode adoecer. 

Esta parece ser a percepção mais comum aos profissionais, sendo 

sempre a primeira a ser exposta.  

 

               O corpo também é percebido como um corpo que sedia 

emoções e que reflete estados psicológicos e emocionais do ser humano, 

sendo também influenciado por eles.  

 

               De uma forma mais velada aparece a percepção da integração 

do corpo com o espírito ou alma. Muitos dos profissionais se referem a 

elas, porém, não de forma tão explicita e clara. 

 

               Nenhum dos profissionais entrevistados apresentou uma 

percepção exclusivamente física e biológica do corpo, sendo ele sempre 

associado a elementos da emoção e do espírito.   

 

               A percepção de um corpo social e cultural, que se comunica, 

que sofre e que recebe influências do meio pôde ser observada na fala de 

três profissionais que entendem o corpo como forma de manifestação do 

ser humano enquanto ser vivo que age e reage ao meio ambiente, 

reforçando assim as premissas de Merleau-Ponty. 

 

               Finalmente cabe ressaltar que em relação ao sexo as 

percepções não apresentaram distinções marcantes, porém os 

profissionais que atuam em hospitais e  U.T.I.  tenderam, em um primeiro 

momento,  a  uma percepção mais fisiológica e mecanicista do corpo. 
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5.3.   PERCEPÇÃO  DO FISIOTERAPEUTA SOBRE CORPO 

SAUDÁVEL   

 

               Discutir o corpo sobre o ponto de vista de ser ou não ser 

saudável foi um exercício interessante durante a coleta de dados para 

esta tese. É possível esperar que profissionais da saúde tenham uma 

percepção fortemente dirigida para as questões fisiológicas e patológicas 

do processo saúde e doença, ou pelo menos que esta percepção seja a 

mais aparente e ressaltada. 

 

               Interessante narrar o fato de que  foi possível encontrar 

percepções variadas sobre o corpo doente e o corpo são. As visões 

fisiológica e funcional aparecem com freqüência quase absoluta, porém  

outras visões também foram apresentadas e remetem à reflexão sobre 

mudanças nas representações dos profissionais da saúde, partindo de 

uma concepção mais mecanicista para outra que considera   a 

integralidade do ser. 

 

               Dentro de percepções que se enquadram em visões centradas 

nos conceitos mecanicistas e biológicos encontram-se as percepções dos 

profissionais que trabalham em U.T.I. e hospitais. Nota-se que, mesmo 

predominando  esta visão, alguns destes profissionais fizeram alguma 

referência sobre a influência do componente mental.   

 

                De forma direta e enfocando a questão funcional do corpo 

humano, o profissional 1 afirma que: corpo saudável  é o que tem suas 

funções preservadas e efetivas. Não necessariamente forte ou fraco, mas  

funções preservadas e efetivas.  

 

               Considerando  dor, sintomas e função  como parâmetros de 

definição entre corpo saudável e não saudável  o profissional 2, de forma 

titubeante,  define o corpo saudável como o oposto ao corpo doente: 
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Corpo saudável...  (longa pausa)   [...] seria fácil dizer que  é 

alguém que não está, é ...  não está reclamando, não está 

sentindo nenhum sintoma que leve ele a acreditar que ele 

não tenha dor, não tenha alguma alteração em seus 

movimentos, ou faculdades mentais  ou algo parecido, talvez 

seja isto. 

 

               Para o profissional 3,  o corpo saudável pode ser avaliado por 

meio de simetrias corporais, por padrões que revelem a ausência de 

alterações. Para sua resposta ele utilizou  como referência a avaliação da 

postura humana, visto as simetrias representarem parâmetros para estas 

avaliações: 

 

Se for por uma  avaliação física a gente avalia na verdade, 

assim, por assimetria, né? E geralmente prá fazer esta 

avaliação eu penso que a gente precisa conversar com esta 

pessoa, saber  o que esta pessoa relata, se tem algo que 

incomoda, eu acredito assim. [...] às vezes você não vê um 

comprometimento físico importante, mas quando a pessoa 

começa a relatar o que sente você tem de conseguir os dois:   

tanto físico,  quanto mental. 

 

 

               O profissional 5 tem sua percepção sustentada pelo equilíbrio do 

corpo e de suas funções, buscando uma normalidade nas funções que 

pode ser sustentada pelas premissas de Canguilhem (2000) sobre o 

conceito de normal e anormal, uma vez que para o autor  o normal 

designa equilíbrio. Segue a definição de  corpo saudável apresentada 

pelo profissional 5: 

 

[..] defino quando o corpo consegue exercer todas as suas 

funções sem problemas, consegue... seria no caso a 
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homeostase12, sem problema nenhum, sem defeito, por 

assim dizer.  

 

               Sustentando a percepção do profissional 9 encontra-se um forte 

conceito fisiológico que é também baseado na homeostasia:    

 

Um corpo saudável é aquele que a gente pode abusar dele 

um pouquinho,  sabe? E ele não sofre tantas agressões. 

Fisiologicamente o corpo saudável  é o que mantém a 

homeostasia durante todo o período  e não sofre grandes 

alterações de carga hormonal, humorais.  

 

               Uma percepção mais específica sobre o corpo saudável 

enquanto objeto de satisfação das necessidades humanas encontra-se 

nas afirmações do profissional  12  ao afirmar que:  

 

um corpo saudável é quando a pessoa se sente bem. O fato 

de possuir alguma patologia não quer dizer que ele não 

esteja saudável.  [...] se ele tem uma doença cardíaca 

tratável e ele consegue realizar tudo o que tem vontade ele 

é saudável. Por conta de uma patologia não significa que o 

corpo não seja saudável. 

 

               Esta percepção traz consigo uma concepção de que saúde não 

está relacionada somente a ausência de doença. Este profissional 

também valorizou o potencial do ser humano enquanto sujeito que age e 

interage com seu meio e que pode continuar realizando suas atividades, 

sendo produtivo, mesmo possuindo alguma patologia. Isto assume uma 

dimensão importante para o relacionamento do fisioterapeuta e seu 

paciente porque  conduz a atitudes positiva de agir e encarar a vida.  

 

               Vale lembrar  os pontos de vistas de Merleau-Ponty e de Levy-

Strauss sobre o fato de que é como corpo que o indivíduo se comunica 
                                                           
12  O termo homeostasia é utilizado para designar  o equilíbrio de um sistema. Na fisiologia o termo 
se refere ao equilíbrio  entre  as funções do organismo humano,  garantindo assim o seu 
funcionamento normal. 
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com o mundo e que  a forma como este corpo se apresenta a este mundo 

externo pode interferir nos processos de relações sociais. Assim uma 

visão positiva de corpo saudável, mesmo no transcurso  de uma doença, 

é de grande valia para  uma melhor interação social e realização 

produtiva de atividades. A consciência deste fato pelo profissional da 

saúde lhe permite  trabalhar e estimular o paciente para uma atitude mais 

positiva, além de poder utilizar  esta atitude para uma melhor condução 

do processo terapêutico.  

 

               A possibilidade de se manter um corpo saudável, mesmo frente 

a uma patologia ou disfunção,  é considerada também pelo profissional 6: 

 

A postura corporal pode muito bem refletir um corpo doente 

e um corpo são. A atitude psíquica em relação à doença...  

eu vou dar um exemplo:  Tenho uma paciente com câncer 

avançado, mas que tem uma atitude psíquica em relação a 

doença extremamente positiva.  [...] e fala assim: eu vou 

superar.  

 

               Na entrevista o profissional apresenta uma fala  entrecortada e 

confusa, mas  que revela que o corpo são depende da visão que o 

paciente atribui  frente à doença. Ele pode estar doente, mas pode ter 

uma atitude positiva que o reveste de uma sanidade que permite uma 

convivência saudável com o meio.  Deixa claro que esta também é sua 

percepção de corpo são.  

 

               Uma noção concordante com a percepção do profissional 6 

pode ser buscada  na Antiga Grécia, por intermédio de Sócrates que 

apresenta a noção de que o  homem não é o seu corpo e sim “aquilo” que 

se serve de seu corpo, ou seja, sua psique ou sua  alma. Ressalta-se que 

Sócrates entendia a psique como sendo a sede racional do homem.  
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               A percepção do profissional 7 aproxima corpo e mente na 

concepção de corpo saudável ao afirmar que o corpo saudável:  é aquele 

que está bem alinhado entre a mente e o corpo físico e que não 

apresenta nenhuma patologia, tanto física quanto mental.  

 

               Apesar da percepção deste profissional estar muito ligada ao 

conceito de doença, sua noção de saudável não fica somente na questão 

física do corpo, mostrando que o fisioterapeuta possui uma visão que 

alcança outras esferas da constituição humana. 

 

               No campo do corpo saudável o profissional 10 mostrou uma 

percepção vinculada aos hábitos do homem, em especial aos cuidados 

que o homem tem com o seu corpo na tentativa de mantê-lo equilibrado. 

Apesar de não se referir ao  mental de forma explícita, no decorrer de sua 

entrevista este ponto de vista foi ficando mais claro. Quanto ao corpo 

saudável expressou: 

 

[...] é um corpo equilibrado, uma pessoa que tem um corpo 

saudável é uma pessoa que respeita os limites e cuida deste 

corpo [...] mas um corpo saudável é um corpo equilibrado, 

um corpo cuidado de uma pessoa que olha para ela e cuida 

dela, gostando deste corpo e tentando mantê-lo estável. 

 

               A questão do cuidado com o corpo é tônica nos dias atual 

havendo até certos exageros ao se cultuá-lo numa aproximação estética 

que pende para o exagero. A visão do cuidado com o corpo não é apenas 

percebida pelo profissional 10.  O profissional 4 traz a percepção deste 

cuidado  e de como ele se articula com a questão mental: 

 

Nem sempre a pessoa que é atleta e tem toda aquela 

musculatura maravilhosa que a gente vê, a primeira vista a 

gente olha e fala: Nossa que Apolo [...]  eu acho assim, nem 

sempre esse corpo é tão saudável assim, às vezes é um 

corpo malhado com excesso de exercício, tá com 
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articulações prejudicadas. O perfeito e bonito não envolve 

somente o corpo. Envolve o corpo e a cabeça dela se tá 

bem. Ela se sente bem  naquele corpo. [...] ás vezes ele é 

lindo, mas morre de gastrite, então alguma coisa ta errada. 

Às vezes ele é lindo, mas a cabeça não é boa. O corpo 

saudável é a associação de um corpo pleno e de uma 

cabeça boa e de um corpo saudável não só externamente, 

mas internamente também, sempre associado com uma 

cabeça boa. 

 

               O profissional  tece uma crítica a grande tendência atual que é o 

culto ao corpo. Neste culto são cometidos exageros que conduzem à 

perda da saúde e às disfunções. Por vezes se encontra corpos belos, 

porém com organismos deteriorados para poderem suportar os excessos 

para a manutenção estética. É possível  exemplificar esta atitude por meio 

dos indivíduos que  utilizam anabolizantes13 para manterem musculaturas 

hipertrofiadas.  Cabe também ressaltar que o profissional reforça a 

questão de ter uma mente boa (equilibrada) para poder sustentar um 

corpo saudável.  

 

               Cumpre salientar que na atualidade, apesar do culto ao corpo 

bonito, as pessoas se voltam para cultivar a mente e também o espírito. 

Existe a tendência de se considerar muito além do corpo para conseguir 

um bem-estar, um equilíbrio e se manter saudável.   

                

               O profissional 11 traz uma percepção muito subjetiva do corpo 

saudável e que se dirige a questão da aceitação do mesmo. Ele trata a 

questão relacionada ao prazer, à sensação de sentir-se bem com o corpo, 

conforme afirma:  corpo saudável é o que te dá prazer. Acho legal a 

pessoa gorda que põe uma roupa curta, para ela é um corpo saudável, 

isto é muito legal. 

 

                                                           
13

 Anabolizantes são drogas fabricadas para substituírem o hormônio masculino testosterona. Eles ajudam no 
crescimento dos músculos e outros tecidos. Eles têm sido utilizados de forma indiscriminada, principalmente 
por adolescentes que querem ter seus músculos desenvolvidos. 
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               Se na Idade Média a valorização do corpo era dada pelo 

espírito, nos dias atuais existe uma  cultura de valorização, ou até mesmo 

de super valorização, do visual e do corpo esculpido. A percepção do 

profissional 11  trouxe esta tendência cultural implícita em seu discurso:  

 

               Percepção distinta das demais foi trazida pelo profissional 8 que 

acredita não haver  corpo saudável. O que existe são padrões de 

comparações, modelos hipotéticos que servem como referência do que 

seria o  ideal. Para este profissional o saudável é uma busca: 

 

Eu desconheço o saudável em minha experiência, ninguém 

me procura porque está bem.  [...]  eu acho que o saudável é 

uma busca incessante, mas eu não acredito que exista um 

protótipo de saudável. [...] isto é como se nós estivéssemos 

construindo modelo anatômico, biomecânico, a pessoa nem 

existe, este modelo é hipotético, é uma referência pra todo 

mundo sair correndo atrás. 

 

               De uma maneira geral foi possível identificar percepções que  

conduzem a uma linha cartesiana  fisiológica e  biológica de encarar o 

corpo saudável, porém quase todos os profissionais, mesmo que de 

forma secundária, reconhecem que o corpo saudável envolve questões 

mais abrangentes que somente o físico. Conceitos de mente  também 

aparecem como percepções dos profissionais fazendo uma interação com 

o corpo. O equilíbrio entre corpo e mente é relevante e é percebido pelos 

profissionais. 

 

               A visão cartesiana provavelmente se deva a formação dos 

profissionais nas universidades, visto que o ensino superior da área da 

saúde tem    forte influência do modelo biomédico. É possível inferir que 

os conceitos se formam e criam as percepções dos profissionais  não 

somente por meio da formação profissional, mas também pela vivência 

pessoal e pela experiência obtida na prática clínica diária. 
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5.4.   PERCEPÇÃO  DO FISIOTERAPEUTA SOBRE CORPO 

NÃO SAUDÁVEL   

 

               Em uma visão mais mecanicista de corpo encontramos as 

afirmações do profissional 1 sobre corpo não saudável: [...] o que suas 

funções não conseguem cumprir com suas finalidades. [...] não consegue 

cumprir o objetivo de...   isto é não saudável. 

 

               Neste ponto o entrevistador pôde perceber hesitação por parte 

do profissional na busca de uma definição mais clara, apesar dele  

apresentar-se titubeante ao responder a questão, ele apresentou um 

conceito que demonstra sua percepção focado no fisiológico e funcional: 

 

               O profissional 2 revelou uma percepção extremamente voltada 

para a manifestação de sintomas no corpo, de problemas com suas 

funções e principalmente da existência da sensação da dor: 

 

Corpo não saudável, corpo não saudável ....    humm.....  

(longa pausa para pensar)  o corpo não saudável 

geralmente dá indício de problemas relacionados à dor, a 

certos descontentamentos do indivíduo relacionados à dor. 

Nem sempre a dor é o problema. Alguns sinais, alguns 

sintomas a pessoa percebe e o profissional percebe que ele 

tem esta alteração, não sei se estou sendo muito vago? 

 

               A percepção deste profissional reforça o pensamento de   

Canesqui (2003) que afirma que muitos estudos apontam para o fato de 

que a doença pode ser percebida por intermédio de sensações corporais 

que impedem o funcionamento normal do corpo e de o mesmo  exercer 

as atividades cotidianas. 

 

               Percepções mais centradas nas questões da função e da 

fisiologia também são encontradas nos profissionais 3, 5 e 9.  O 
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profissional 3 revela que considera não saudável todos os processos em 

que alterações são visíveis a uma simples avaliação. Encontramos isto na 

sua fala:  [...] quando você vê alguma alteração de postura que seja 

visível, sem muita...  com uma avaliação simples eu acho que é o não 

saudável. 

 

               Baseado  em conceito de agressões ao corpo, o profissional 9 

entende que um corpo não saudável é o que está submetido a agressões 

ou às alterações de seu funcionamento normal, revelando um conceito 

centrado em questões da fisiologia e da alteração da homeostase: 

  

O corpo não saudável é aquele que não suporta agressões, 

entendeu? É mais sensível às agressões que a gente tenha 

no cotidiano. [...] em compensação um corpo doente já não 

consegue manter a homeostase, o corpo doente já tem esta 

flutuação hormonal, humoral, imunológica. 

 

               O profissional 5 mantém uma percepção muito próxima dos 

fisioterapeutas  anteriores e se volta para a questão da função e da 

realização das atividades inerentes ao indivíduo. Ele afirma: 

 

[...] O corpo não saudável seria quando, a partir de alguma 

disfunção, uma dificuldade prá realizar alguma função, ou 

seja, um corpo até mais fraco do que normalmente seria. 

 

               Estas percepções se enquadram na concepção ontológica  

trazida por Myers & Benson (1992). Esta concepção é redutora e explica 

as doenças com base nas disfunções de órgãos. Ela ainda defende  que 

a doença é causada por fatores externos ao organismo que o agride. 

 

               Percepções que vão além do fisiológico e do funcional podem 

ser encontradas em outros profissionais participantes do estudo. Uma 

visão focada no auto cuidado e na busca de equilíbrio por meio de hábitos 

saudáveis aparece na entrevista do profissional 10: 
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 Um corpo em desequilíbrio é um corpo de uma pessoa que 

geralmente não cuida dos hábitos, da alimentação que é o 

combustível deste corpo e a gente percebe muito que os 

desequilíbrios deste corpo acontecem muito quando a mente 

não tá legal, não tá conseguindo, junto com o físico, ficar  

equilibrada e aí acontecem as desordens e as perturbações.  

 

               O profissional 4 não apresentou uma definição exata de corpo 

não saudável, porém sua percepção ficou  impressa na sua discussão 

sobre corpo saudável.  Para este profissional a relação corpo e mente é 

que define o corpo saudável e não saudável, demonstrando que sua 

percepção sobre corpo não saudável não está ligada exclusivamente ao 

corpo físico, mas que ela valoriza a relação equilibrada entre mente e 

corpo, embora ele não fale expressamente sobre corpo  não saudável. 

Sua percepção fica claramente expressa em sua fala:  

 

[...] eu acho que mostrar o perfeito e o bonito não envolve 

somente o corpo. Envolve o corpo e a cabeça dela se tá 

bem. Ela se sente bem naquele corpo. Se os órgãos dela 

estão funcionando bem porque às vezes ele é lindo, mas 

morre de gastrite.  

                            

               O profissional 7 apresentou uma percepção mais sintética do 

corpo não saudável. Ele manteve a concepção da doença enquanto um 

processo físico, deixando claro que o não saudável é aquele que tem 

doença, porém esclareceu que a doença pode ser física ou psicológica, 

conforme relatou: Um corpo não saudável é aquele que ou tem uma 

doença física ou uma doença psicológica. 

 

               Em uma visão  mais voltada para a sensação subjetiva do 

indivíduo, o profissional 12 relata que o corpo saudável pode não conter 

um indivíduo saudável dentro dele, extrapolando a questão da patologia 

orgânica e física para uma questão de ordem interna emocional do 

indivíduo: 
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O não saudável é quando você se martiriza ou se sacrifica 

por alguma coisa que te consome por dentro, mesmo tendo 

o seu corpo saudável, isto prá mim não é saúde, entendeu? 

 

               A percepção deste profissional nos remete a concepção de 

Canguilhem (2000) de que o estar doente pode ter a significação de ser 

nocivo ou indesejável.  Fica expressamente claro que o profissional se 

refere à perda de saúde como algo que interfere com a sensação de “ser 

no mundo”. 

 

               A percepção do profissional 11 também traduz esta concepção 

da sensação de “ser no mundo” e de se sentir confortável ou não dentro 

de um contexto social.  Este profissional não fez qualquer aproximação da 

representação do corpo doente com questões de ordem fisiológicas, mas 

a relacionou com a sensação de se sentir bem e de se apresentar bem 

frente a si mesmo. Segue seu relato: 

 

Um corpo não saudável é aquele que não te dá prazer. Por 

exemplo,  neste momento eu estou sentindo que meu corpo 

não está saudável porque ele não me dá prazer, eu acho 

que não é saudável porque ele me dá uma preocupação 

chata. Corpo saudável é o que te dá prazer. Acho legal a 

pessoa gorda que põe uma roupa curta, prá ela é um corpo 

saudável, isto é muito legal.              

 

               A concepção de Villaça (2007) sobre corpo  pode fundamentar 

esta percepção do profissional, uma vez que ela afirma que o mundo 

ocidental sempre avaliou o corpo a partir de preconceitos morais, 

estéticos, ideológicos e filosóficos. Neste caso o  sujeito da pesquisa é 

movido pelo incômodo de estar acima do peso e este fato o leva a tecer 

uma percepção de corpo doente a partir do momento que ele não sente o 

mesmo se comunicando com o mundo de forma adequada. 
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               Embasamento para esta percepção é encontrado nos preceitos 

de  Levy-Strauss e de Merleau-Ponty que ressaltam o fato de que é como 

corpo que o indivíduo se comunica com o mundo e a forma como o corpo 

se apresenta a este mundo pode interferir, tanto nos processos de 

relações sociais, quanto nos processos de auto-percepção.   

 

               Na linha de pensamento de Canguilhem (2000) apareceu a 

percepção do profissional 6. Em sua resposta ele enfoca a questão do 

enfretamento aos problemas da perda de saúde por intermédio de 

posturas positivas ou negativas. Fala de uma postura psíquica14 que pode 

ser determinante no enfrentamento e na formação da representação do 

estar ou não  doente, ou até melhor, do se sentir (ou não) doente:    

 

A postura corporal pode muito bem refletir um corpo doente 

ou um corpo são. A atitude psíquica em relação à doença. 

[...] uma paciente com câncer avançado, mas que tem uma 

postura psíquica em relação à doença extremamente 

positiva [...] ela fala assim: Eu vou superar. Então as duas 

coisas andam exatamente juntas, a reação a uma doença, a 

reação psíquica a uma doença e a doença em si.  

 

               Esta percepção remete a uma das classificações da doença feita 

por Herzlish, (1973) que é a doença como desafio. Nesta classificação o 

indivíduo luta com todos os seus recursos para melhorar se concentrando 

em sua recuperação.  Como o profissional entrevistado  trabalha com 

pacientes graves (oncológicos)  sua percepção de saúde está muito 

ligada à questão do enfrentamento, refletindo sua percepção sobre o fato 

de que a doença  existe sob o ponto de vista físico, mas se sentir doente, 

portanto um corpo doente, é uma atribuição que o indivíduo confere 

conforme sua representação da situação. 

 

                                                           
14

  O termo psíquico utilizado pelo profissional entrevistado traz a conotação de uma postura mental que se 
traduz no enfrentamento emocional  e comportamental em  uma dada situação, neste caso, um enfrentamento  
face á doença.  
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               Um tanto quanto complicado restou para captar a percepção do 

profissional 8 no concernente a sua visão de corpo doente porque, para 

este profissional, o estado de saúde ou o corpo saudável é uma busca 

incessante do indivíduo, visto que entende a saúde como um modelo 

hipotético que serve de referência para o homem buscar, conforme 

pronunciado em sua entrevista: 

 

Eu desconheço o saudável na minha experiência. Ninguém 

me procura porque está bem.  [...] então eu acredito que o 

saudável, o são é uma busca como um modelo, uma 

referência para todo mundo sair correndo atrás para..., mas 

eu não acredito. 

 

               A análise dos dados permitiu constatar que a percepção dos 

fisioterapeutas sobre corpo não saudável aparece com uma 

predominância muito grande sob o ponto de vista de desequilíbrio ou 

agressão da fisiologia ou da função. Mais uma vez esta percepção é mais 

forte nos profissionais que trabalham no atendimento em hospitais e U.T.I. 

                

               Conforme entendimento de Bastos (1985) a formação dos 

profissionais de saúde é concebida dentro de uma visão do modelo 

biomédico15 (cartesiana) para explicar a doença. O autor também 

concebe o fato de que os profissionais da saúde não se interessam pelas 

abordagens sócio-antropológicas que envolvem a saúde e a doença. 

 

               A percepção dos profissionais que participaram deste estudo 

corrobora, de certa forma, a afirmação do autor, mas  há que se ressaltar 

que não é totalmente verdadeira, visto que outras percepções também 

foram encontradas e demonstram que os fisioterapeutas, apesar da 

formação cartesiana e embasada no modelo biomédico, possuem 

                                                           
15  O Modelo Biomédico é  utilizado na prática e ensino da área da saúde, sendo fortemente influenciado pelo 
cartesianismo.  Entre suas características destaca-se o biologicismo, a fragmentação, o mecanicismo,  o 
tecnicismo e a  especialização. 
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percepções ligadas às questões da mente, das emoções e até mesmo 

das representações dadas pela cultura e sociedade.                  

 

               Vale notar que a formação em ciências humanas não é 

priorizada no ensino da fisioterapia, mas que instintivamente o profissional 

busca orientar seu trabalho por meio de visões  mais integrais e 

humanizadas. Mesmo que isto não represente um rompimento com o 

modelo cartesiano, pode representar a consciência para a  necessidade 

de se buscar amparo em outros modelos mais condizentes com o 

contexto atual. 

 

               Existe, pelos autores desta tese,  concordância com Lins & 

Gonçalves (2002) no concernente a necessidade de se aliar à visão 

tecnicista do processo saúde e  doença a  outras visões mais 

humanizadas deste processo para que os profissionais da saúde tenham 

um melhor entendimento e melhor formação para trabalhar com os 

indivíduos.  

 

               É flagrante a necessidade de se buscar nas fontes das ciências 

humanas e sociais uma sustentação para o entendimento das questões 

do corpo, da saúde, da doença e de duas relações   dentro dos 

complexos processos sociais e culturais.  Esta necessidade pode ser 

confirmada pelo fato de que, mesmo havendo percepções que se voltam 

para  uma visão mais integral do ser humano e dos processos de saúde e 

doença, a visão principal sempre é a biológica e funcional. 

 

 

 

5.5.     PERCEPÇÃO    DO   FISIOTERAPEUTA   SOBRE   A 

PERCEPÇÃO QUE O PACIENTE TEM DO SEU PRÓPRIO 

CORPO EM SITUAÇÃO DE AGRAVO A SAÚDE  
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               Conforme já foi abordado neste trabalho, é como corpo que o 

ser humano se realiza na sociedade e também se comunica com o seu 

meio. Posto isto fica mais fácil  discutirmos a questão da percepção do 

paciente sobre o que acontece em seu corpo frente a uma situação de 

agravo a saúde.  

 

               Segundo Polak (1977), o corpo é o cenário que permite o 

homem se fazer presente no mundo. Em que pese considerar a  idéia de 

que o homem está no mundo e é com o corpo que ele se comunica com 

este mundo, a sensibilização para a percepção do corpo  que sofre  

agravo  poderá estar  vinculada ao desejo de se mostrar mais ou menos 

fragilizado frente ao meio externo.   

 

               Sabe-se que as alterações não ocorrem somente em nível 

corporal e a percepção do profissional deve ser mais aguçada para 

procurar outras alterações que podem interferir no processo terapêutico.  

A visão mecanicista existe, mas sabe-se que estamos em um contexto em 

que a visão dos profissionais da saúde se abre para uma abordagem e 

uma visada mais integral do ser humano. As entrevistas tentaram captar a 

percepção dos profissionais, além da visão corporal.  

 

           Somente dois dos profissionais entrevistados afirmaram que o 

paciente não possui a percepção sobre transformações em seu corpo 

durante o transcurso de um agravo à saúde.  O profissional 2 afirma ter 

certeza que o paciente não consegue perceber: 

 

Tenho certeza de que o paciente não consegue 

compreender, tenho certeza. As pessoas reclamam do seu 

joelho e não sabem que a dor é proveniente  de outros 

locais e que a ...   o mal estar, a depressão, sua baixa 

estima vem de outro local que não seja o foco da dor [...] 
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               Interessante notar que o mesmo profissional quando estimulado 

a refletir um pouco mais profundamente sobre a questão, apresenta uma 

resposta que se volta para além do corpo, porém que continua a refletir a 

sua opinião sobre a não percepção do paciente: 

 

Uma percepção, sei lá... espiritual, emocional? (longa 

pausa) sim, sim, emocional, como eu disse, as pessoas não 

se percebem que seu lado emocional está sendo afetado [...] 

pequeno problema em algum lugar do corpo, transfere-se 

materialmente para outro lugar e para o próprio psíquico, 

emocional, com certeza. 

 

               O profissional 10 revela em sua resposta que é difícil para o 

paciente ter a percepção de seu corpo porque ele não o conhece a fundo: 

 

É difícil, é difícil ele ter esta percepção. Eu observo que 

quando o paciente chega prá gente, às vezes ele nem está 

entendendo muito bem o que ta acontecendo com ele, 

mesmo porque ele não conhece a fundo o corpo que ele 

tem. 

 

               Não obstante esta dificuldade do paciente  perceber o seu 

corpo, o profissional afirma que em seu trabalho procura mostrar e  

sensibilizar o paciente a percebê-lo  e tenta mostrar que  as desordens 

podem ter causa emocional: 

 

Acredito que ele consiga, conforme o tratamento vai sendo 

feito e é nosso papel como terapeuta também mostrar isto 

prá ele. Mostrar onde está a desordem e onde está a causa 

[...] aí ele começa a ter consciência. A maioria dos pacientes 

mostra que consegue ter uma certa consciência da causa e 

aí até a melhora vem junto. 
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               O profissional 4 entende que a percepção do paciente frente a 

seu corpo se dá por intermédio da dor ou por um problema que pode 

acontecer nele e que uma integração melhor do corpo e da mente ocorre 

com a intervenção do profissional, conforme relata: 

 

Eu acho assim, quando o paciente tem um problema na 

coluna, aí sim, pela dor, ela toma consciência da existência 

desta coluna no corpo dele. Até então ele não tinha esta 

percepção para isto. [...] eu acho assim, que talvez ele 

perceba pela dor porque é a primeira manifestação  de que  

a coisa não tá bem. [...] aí quando ele vem para o tratamento 

ele faz uma  percepção melhor da integração do corpo. Que 

não é só a lombar que dói, ela dói porque está toda 

integrada a toda estrutura.  Aí quando ele procura o 

profissional esta integração corpo e mente melhora muito 

mais. É por aí. 

 

                Uma percepção mais relacionada com a fisiologia é encontrada 

na percepção do profissional 5. Ele acredita que a percepção somente se 

dá quando o paciente tem uma manifestação da doença no corpo. 

Também ressalta o fato de que existe o mascaramento da realidade.  O 

paciente prefere pensar que está apenas cansado, por exemplo, a aceitar 

o fato de que seu corpo está sofrendo alguma alteração por conta de um 

agravo: 

 

Acho que conforme a doença o paciente pode sentir, como 

por exemplo, no caso de uma doença pulmonar ele pode 

perder o fôlego [...] pode perceber, ou seja,  por dor em 

algum lugar que ele não sabe descrever [...] alguns sintomas 

como sudorese ou algo do tipo. Algumas pessoas 

parecem... eu acho que sintam, mas parecem ignorar. Dá a 

impressão de que pelo menos a maioria é isto. Algumas 

pessoas dá a impressão que elas simplesmente mascaram, 

dizem: eu tô cansado hoje, eu não dormi bem. 
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               O profissional 7 também tem a percepção de que as pessoas 

somente se dão conta quando alguma alteração aparece de forma visível 

ou palpável em seu corpo.  Ao ser instigado pelo entrevistador ele 

abordou a questão da percepção em nível emocional alegando ser mais 

difícil para o paciente reconhecer este tipo de comprometimento. O 

profissional apresentou a seguinte fala: 

 

Eu acredito que quando ele tem alguma alteração que se 

apresenta na forma visível, palpável para ele, um déficit 

motor, ele vai perceber que tem alguma alteração. [...] se o 

paciente tem  uma patologia oncológica que não  manifesta 

nada ainda, aí a pessoa demora um pouco mais prá ter esta 

percepção. E a doença psíquica nem sempre a pessoa tem 

esta percepção de que tem algum problema psicológico. 

Emocionalmente eu acho que é mais difícil da pessoa 

perceber, né? No geral são as pessoas mais próximas que 

acabam percebendo melhor ou quando a pessoa entra em 

estágio de depressão profunda., aí ela acaba não realizando 

as atividades dela e aí ela procura ajuda.    

 

               A percepção do profissional 12 mostra que o paciente não 

possui de forma clara a percepção da gravidade  da doença e de suas 

manifestações corporais. Para ele as pessoas percebem as alterações 

que ocorrem nos estereótipos, mas não as que ocorrem por conta de uma 

patologia, exceto quando as alterações produzidas são muito gritantes: 

 

Acho que os pacientes não têm compreensão da gravidade 

da doença Talvez não porque não é passado, mas muitos 

pacientes não têm noção da gravidade ou até negligenciam 

o tratamento. 
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               Ao ser instigado a falar mais sobre o assunto  ele aborda a 

questão das doenças que trazem alterações mais visíveis no corpo. A 

respeito da percepção dos pacientes sobre estas alterações ele pondera: 

 

Eles percebem mudanças na idade, mais estereotípicas, 

mais físicas decorrentes com o tempo, mas não as com a 

doença a não ser que seja uma coisa muito gritante, uma 

mastectomia, coisas assim. Fora isto, as doenças internas 

tipo coração, pulmão  as pessoas não conseguem fazer 

muita associação. 

 

               Analizando as percepções dos fisioterapeutas  cabe uma 

reflexão a respeito do que importa no convívio social de quem sofre este 

agravo. As pessoas tendem a negar aquilo que as coloca à margem da 

sociedade e da cultura em que vivem. Esta atitude pode colocar em risco 

o indivíduo que procura negar a existência de alteração que poderia levar 

a um diagnóstico precoce e/ou a um tratamento de uma doença em fase 

inicial.  

                

               O processo da aceitação dos agravos e das alterações que eles 

produzem no corpo é um processo que mantém relação dinâmica entre o 

indivíduo  e seu meio.  A visão não pode ser apenas biologicista  porque 

ele diz respeito a todas as vertentes  do ser humano, e constitui 

expressão particular de um processo geral da sociedade, conforme 

afirmou Breilh (1991) em seus estudos.  Assim, a forma como o sujeito  se 

apresenta na sociedade, dentro de sua visão e de sua percepção do 

meio, pode conduzir a  maior ou menor aceitação de alterações 

produzidas pelos agravos e, desta forma, levar o indivíduo a aceitar de 

forma mais tranqüila ou a negar veemente uma situação patológica.   
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               Ainda no campo das imputações sociais pode-se abordar o fato 

de que as doenças e suas repercussões físicas impactam os significados 

que os indivíduos imprimem a sua inter-relação com a sociedade. Este 

impacto pode justificar   por que alguns pacientes mascaram as 

alterações ou mesmo as ignoram. A concepção de Knauth (1992), em que 

os significados das doenças remetem à ordem social, uma vez que a 

doença atinge tanto a reprodução das representações em nível biológico 

individual quanto a da reprodução social, vem a corroborar esta premissa.  

 

               Em continuidade a busca das percepções dos profissionais 

fisioterapeutas  apresentar-se-á os relatos dos fisioterapeutas  que 

percebem o paciente como indivíduos que possuem consciência sobre as 

alterações causadas pelos agravos. 

 

               O profissional 3 traz a percepção de que o paciente percebe, 

porém como é natural no ser humano, quando não atribui muita gravidade 

a situação ele posterga a tomada de atitudes: 

 

Acho que logo no começo é do ser humano, mesmo, ir 

deixando passar, começa a sentir e ver que tem alguma 

alteração, se aquilo não estiver incomodando, trazendo dor 

grande prá ele eu acho que acaba passando.  Acredito que 

ele perceba que está tendo alteração, mas não dá grande 

atenção. 

 

               O profissional ressalta que isto não acontece somente na esfera 

do físico, as percepções também ocorrem no nível mental: 

 

Não acredito que seja só no físico porque o físico acaba 

atrapalhando o mental também.  Eu tenho até uma paciente 
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que começou numa dor física e hoje está num processo 

depressivo [...] 

 

               O profissional 1 tem uma forma mais sintética de abordar o 

assunto e resume sua percepção: Eu acho que ele percebe, ele pode não 

entender, pode ignorá-las (as alterações), mas acho que ele percebe.   

 

               Ao ser indagado se a percepção seria somente no nível físico e 

ele responde: No funcionamento do corpo, sim. Eu entendo que um 

problema emocional seja um funcionamento do corpo. 

 

               Novamente trazendo a percepção de que o paciente percebe, 

mesmo tentando negar, o profissional 6 reforça: 

 

Ah com certeza ele percebe, muitas vezes ele pode negar 

esta percepção para sua própria sobrevivência psíquica, 

mas com certeza ele percebe. 

 

               O profissional ainda reforça o fato de que esta percepção não é 

somente no físico, mas também no emocional, cabendo assinalar que 

alguns casos são agravados pela utilização de quimioterápicos que levam 

a depressão iatrogênica16: 

 

[...] os próprios fármacos acabam levando o paciente a ter 

uma  depressão química e uma depressão emocional 

momentânea que acaba levando a agravar um pouco mais a 

situação dele. [...] cada paciente reage de uma forma 

diferente [...] mas tem a percepção. 

 

                                                           
16  Iatrogenia refere-se  a um estado de doença, efeitos adversos ou complicações causadas por ou resultantes 
de terapêutica.  Depressão iatrogência é o estado causado pelo efeito colateral de um dado medicamento. 
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               O profissional 8  afirma que adultos têm a percepção das 

alterações provocadas pelos agravos, porém as crianças não. Para 

adolescentes a percepção é menor, acreditando que eles tenham uma 

negação sobre o  fato, mas não falta de percepção. Afirma também que a 

percepção não ocorre somente no físico, mas também no mental e 

espiritual: 

 

Olha, os adultos percebem, mas as crianças tem de ser uma 

coisa mais grave para elas perceberem e os adolescentes, 

como eles estão mudando o biotipo deles, é difícil eles 

perceberem [...] eu acho que eles têm uma negação mais do 

que uma percepção. [...] em outro nível de percepção 

também, quando eles dizem assim...  a palavra chave: eu 

fico nervoso, eu fico estressado... não sei para onde ir. 

Então não é só nível morfológico, biológico, no mental e 

espiritual também.  

 

               A entrevista do profissional 9 traz a afirmação de que o paciente 

tem percepção das alterações provocadas pelo agravo. O profissional fala 

da percepção no aspecto fisiológico e afirma que no psicológico também, 

porém o exemplo que ele utiliza não se refere a comportamento ou 

emoção, mas sim a  manifestação fisiológica em nível de córtex cerebral: 

 

Sim, ele percebe na maioria das vezes seja com coisas 

mínimas, como uma pequena....  uma pequena sensação de 

desconforto, seja lá respiratório, seja lá abdominal ou até 

uma dor insuportável mesmo. [...] há casos psicológicos 

também, casos clássicos como de amputação, né? 

Percepção de dor, percepção do membro, mas o membro  

já não está mais lá, né?              

 

               O profissional 11 apresenta uma percepção mais complexa 

sobre o tema. Afirma que o paciente tem percepção das alterações e 
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também de que não são saudáveis. Utilizam como ponto de referência a 

perda de função. Como este profissional trabalha com pacientes 

neurológicos, cuja reabilitação leva muitos anos, sua percepção 

apresenta um fator não encontrado nas outras entrevistas. Ele conduz 

sua percepção para a questão da aceitação da disfunção pelo paciente, o 

qual  reconhece e aceita sua disfunção, não a considerando mais  como 

uma patologia, passando somente a reconhecer como patológico alguma 

outra patologia ou disfunção que esteja associada a da base. O 

profissional aduz: 

 

Percebe, mas acho que de uma maneira geral eles têm uma 

rejeição muito grande do corpo deles. Ele percebe com 

certeza. De uma forma geral os pacientes acham que não 

são saudáveis, que o corpo é doente [...] só depois de 

muitos anos de deficiência estas pessoas passam a ter uma 

visão diferente do corpo. Elas reconhecem o corpo como 

saudável e não doente, somente doente quando tem uma 

patologia associada. 

 

               Pode-se constatar que os fisioterapeutas, em sua maioria,  

entendem que os pacientes apresentam  percepção das alterações  em 

casos mais graves e em que as manifestações das disfunções ou das 

patologias são mais aparentes. Fator relevante que aparece na percepção 

dos fisioterapeutas é a questão da negação ou de  negligência no que se 

refere às alterações e à busca de soluções. 

 

               Assinala-se também que a os profissionais não abordaram 

somente as percepções sob o plano físico e biológico, mas também as 

que ocorrem nos níveis, emocionais, mentais e até mesmo espirituais, 

apesar de prevalecer a percepção no âmbito físico e biológico. 
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5.6. PERCEPÇÃO DO FISIOTERAPEUTA SOBRE A SUA 

CAPACIDADE DE PRODUZIR TRANSFORMAÇÕES NO 

CORPO DO PACIENTE POR MEIO DO PROCESSO DE 

INTERAÇÃO TERAPÊUTICA. 

 

               O processo terapêutico pressupõe uma profunda interação 

entre terapeuta e paciente, ambos interagindo com seus corpos. Assim 

esta interação é carregada de significados que ambos, paciente e 

terapeuta, concretizam durante toda a sua experiência de vida e que são 

a base desta interação. 

 

               Merleau-Ponty (1994) nos adverte que é como corpo que o 

sujeito se situa no mundo, que se relaciona e que percebe o outro. 

Também afirma que aquilo que o corpo vive é transformado em 

significados.  Sendo assim, uma relação entre terapeuta e paciente é 

conformada por uma troca intensa de experiências e significados que 

formam um contexto rico   produzindo resultados mais ou menos 

satisfatórios para o processo terapêutico. 

 

              É  pressuposição certa que o trabalho do fisioterapeuta, assim 

como o trabalho de qualquer outro profissional da saúde, deve produzir 

alterações no indivíduo, sobretudo em seu corpo. Com certeza todos os 

profissionais estão atentos a estas alterações, porém a importância dada 

à observação delas, de um modo menos mecânico e mais profundo, pode 

configurar uma questão interessante para ser discutida e pensada 

visando criar uma abordagem mais eficiente no trabalho terapêutico. 

 

               Os profissionais entrevistados encerram em suas falas a 

percepção de que é possível produzir alterações no corpo do paciente, 
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porém as alterações podem ir além do corpo, refletindo uma interação 

que carrega não somente responsabilidades técnicas, mas também 

compromissos mais profundos com o indivíduo como um todo, em todas 

as suas instâncias. As falas traduzem uma abordagem que, além da 

questão corporal, se volta para questões das emoções. 

  

               Percepções  cautelosas quanto à capacidade do profissional 

produzir alterações foram encontradas no depoimento do profissional 6: 

 

Eu acho que o fisioterapeuta somente poderá promover 

alguma alteração a partir do momento que o paciente 

permitir e queira. Qualquer que seja a técnica, o 

procedimento, tem de haver a participação do paciente e a 

percepção de que ele quer mudar. 

 

               Este profissional atribui ao paciente o poder de decidir sobre 

querer e permitir que alterações sejam provocadas, porém acha que o 

fisioterapeuta pode induzir o paciente a mudar, mas reforça a percepção 

de que as alterações somente ocorrerão com a permissão e a vontade do 

paciente: 

 

[...] você tem de ter a participação do paciente, você pode 

induzi-lo, mas se eu não tiver a participação do paciente  eu 

não produzirei nenhuma alteração. Acho que só com a 

minha mão, produzir alterações, eu acho que não. 

 

               O profissional 3 tem percepção concordante com a do 

profissional acima. Ele realça o fato do fisioterapeuta conseguir produzir 

alterações, mas que estas somente ocorrerão com a permissão do 

paciente e justifica pelo fato deste nem sempre estar disposto a colaborar 

e a participar de uma terapia: 
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Eu acho que ele consegue, sim, algumas alterações no 

corpo desde que o paciente permita. Tem alguns pacientes 

que vêm procurar ajuda, mas ele não está disposto, 

completamente aberto ao tratamento, mas eu acredito que 

com um trabalho adequado ele consegue,   sim,  uma 

melhora.  

 

               Este mesmo profissional assinala que a produção de alterações é mais 

no plano físico, porém podem ocorrer no emocional, mas o emocional percebido 

pelo profissional é aquele que está relacionado à resposta de bem estar do 

indivíduo frente a uma intervenção: 

 

No físico, mais no físico eu acredito. [...] eu acho que a 

gente consegue também trabalhar o emocional neste 

sentido, a gente aliviando dor, eu acho que assim a gente 

consegue melhorar o emocional também. 

 

               A percepção do profissional 8 é posta de forma taxativa sobre o  

assunto. Para ele não é uma questão de poder e sim de dever produzir 

estas alterações e estas devem estar além do físico do paciente, devem 

alcançar o modo de viver do paciente auxiliando-o a enxergar a vida de 

forma diferente: 

 

Primeiro não é uma questão de pode, ele deve. Ele foi para 

uma área onde o trabalho dele é o outro, através do corpo 

ou pelo corpo.  [...] você não consegue mudar 

morfologicamente se você não muda, se você não muda é 

impossível mudar as outras coisas. 

 

               O profissional traz a percepção de que  mudanças e alterações 

não são somente sistêmicas, físicas, mas são e devem ser no modo de 

viver e encarar o mundo. 
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               O profissional 9, dentro de uma visão mais mecanicista, percebe 

que alterações são produzidas pelo fisioterapeuta, mas ressalta que nem 

sempre a mudança é positiva, ou seja, o profissional também pode trazer 

mudanças que não sejam benéficas ao paciente por uma questão de 

atitude terapêutica inadequada:  

 

Podemos e muitas,  como.... é igual assim....   tipo, a gente 

tem dois lados: ou melhora ou piora o paciente, a gente 

acaba de prejudicar. [...] é uma barreira muito fina que a 

gente tem de saber  conduzir muito bem isto. 

 

               Também reforça que  não é apenas no nível físico que o 

fisioterapeuta pode produzir mudanças. Alega que  pelo contato mais 

demorado com o paciente o profissional tem a oportunidade de dar mais 

atenção e orientar o paciente a condutas. Fala sobre o nível psicológico, 

mas não explicita melhor esta questão: 

 

 [...] nós não temos a formação de psicólogos, mas é muito 

importante a gente saber orientar bem os pacientes de 

algumas condutas porque a gente é o que tá mais próximo 

dos pacientes. A gente tem na grade curricular o 

conhecimento de psicologia, mas a gente tem de saber um 

pouquinho aplicar isto com ele, prá dar mais segurança [...] 

como a gente tá mais próximo a gente tem de sempre estar 

atento a isto também. 

 

               O profissional 5 possui uma visão muito positiva da atuação do 

fisioterapeuta  na produção de alterações, porém ela está limitada a 

questão unicamente física:   

 

Com certeza, alterações positivas no caso prá uma melhora 

da capacidade dele, tanto postural, quanto vascular e até 
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neural.[...] pode ensinar a ter uma boa percepção do seu 

corpo o que pode gerar assim... uma melhoria pro paciente 

poder corrigir algumas coisas, pro paciente poder se sentir 

melhor e sentir o corpo. 

 

               Chamando a atenção para a possibilidade do fisioterapeuta 

poder produzir alterações negativas para o paciente,  o profissional 4 

acredita que as mudanças são realizadas e que elas também devam 

ocorrer dentro de um contexto de competência na atuação para não gerar 

danos: 

 

Eu acho que você faz uma terapia corretiva para as curvas 

(da coluna)  assim uma curva exacerbada, por exemplo, 

uma hirperlordose, você pode, mas eu acho assim, que é 

uma alteração mais benéfica porque você vai situar melhor o 

corpo dele no espaço, conseguir um esquema corporal 

melhor e uma alteração positiva. Mas também os que não 

têm este conhecimento de integralidade podem gerar uma  

alteração negativa. 

 

               O profissional 2 vai além da percepção centrada somente no 

corpo do paciente e revela sua certeza de que as alterações são 

produzidas e enfoca a questão emocional como ponto importante neste 

processo. Revela também a certeza de que  não só  as alterações 

positivas acontecem, mas as negativas também: 

 

Sim, com certeza, tanto positivas, quanto negativas. Positiva 

na medida em que ele consegue produzir, por exemplo....   

ele trata o foco da dor, trata a não movimentação, a 

funcionalidade não adequada daquele paciente, porém ele 

pode tratar também, ele pode gerar um problema negativo, 

que é apenas ir no foco da dor e não tratar o lado emocional, 

este lado complementar, que não é apenas a dor. A pessoa 
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por conta de problemas acaba tendo dor que levou a brigar 

em casa e o fisioterapeuta não se dá conta disto. Muitas 

vezes eu acho que o ponto negativo é deixar passar este 

sintoma emocional sem cuidar deste sintoma emocional 

conjuntamente com o problema focal da dor do joelho, ou 

seja lá onde for.  

 

               O profissional 1 apresentou uma fala muito truncada, mas que 

permitiu captar sua crença de que as alterações a serem produzidas no 

paciente são o ponto básico do trabalho fisioterápico. A alteração na 

verdade é o objetivo profissional e dá ênfase a questão do cuidado e 

atenção ao emocional do paciente: 

 

 Se nós queremos uma reabilitação de um determinado 

sistema, então esta já é o objetivo...  a alteração é o nosso 

objetivo, mas a fisioterapia tem um contato muito íntimo com 

o paciente e dependendo do momento deste indivíduo, tanto 

é que ele se chama paciente, então este momento dele, 

muitas vezes ele não está entendendo por várias alterações, 

né?   O paciente [...] muitas vezes acaba se perdendo nas 

suas próprias emoções, a gente acaba muitas vezes 

alterando este ponto no indivíduo, o emocional, além do 

físico. 

 

               Também dentro de uma visão de que as alterações podem 

acontecer, tanto positivamente quanto negativamente, encontra-se a 

percepção do profissional 10. Ele reforça a necessidade do trabalho 

integrar o físico e emocional assinalando que ao se trabalhar a postura, o 

profissional consegue provocar variadas alterações no  paciente: 

 

Alterações? É capaz, tanto que fazendo tratamento que não 

tá adequado você altera coisas no corpo do paciente pro 

negativo [...] não só no corpo, por exemplo, você trabalha a 

postura você mexe com a personalidade da pessoa.  [...] o 
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paciente gosta muito da interação (com o terapeuta) porque 

ele vê que tem conexão e ele vê que o corpo não é só físico 

e a resposta é benéfica, na maioria dos casos eu percebo 

assim. 

 

               O profissional 11 coloca sua percepção no campo da efetividade 

do trato com o paciente. Ele acredita que as alterações são produzidas 

pelo fisioterapeuta, mas também acha que elas estão relacionadas com a 

forma de interagir e de lidar com o paciente e com a situação dele. Ele 

percebe que não é somente a técnica que determina a produção de 

alterações positivas, mas também a forma de pegar, tocar e de mostrar a 

aceitação pelo paciente e pela sua situação é que determina o resultado 

positivo: 

 

Eu acho que sim, principalmente no começo das patologias, 

principalmente nos neurológicos, o que eu percebo é que 

como o terapeuta aceita o corpo de seu paciente é a forma 

como ele vai passar pro paciente a situação. Eu sinto que 

quando quem lida com o paciente aceita mais esta situação 

de não saudável, de não funcionamento completo, eu sinto 

que a rejeição pode ser menor e o paciente aceita melhor 

[...] a coisa fica mais fácil para ele. 

 

               Ainda dentro da percepção da produção de alteração como fato, 

o profissional 7 diz que vai depender do profissional. Para o profissional a 

forma de trabalhar com o paciente é que vai determinar isto, porém deixa 

firme sua convicção de que a produção de alteração positiva fica além do 

caráter corporal. A auto-estima e  o emocional são alterados 

conjuntamente com o corporal, mas coloca que mudar totalmente o 

paciente não é possível porque as alterações que percebe nos pacientes 

não são somente de ordem física. Pode-se captar esta percepção nestas 

falas: 
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Depende do profissional. Se ele atuar de uma forma bem 

completa e com coerência com o que ele faz,  ele consegue 

melhor, mudar completamente não. As pacientes de mama 

daqui têm muita alteração psicológica e física, né? A gente 

faz um trabalho bem completo e consegue melhorar 

bastante, até a percepção dela do corpo [...]  então a gente 

consegue melhorar até a auto-estima, a função  motora e 

acaba alterando até a parte emocional da paciente.  

 

               O profissional 12 traz uma visão mais centrada nos 

relacionamentos e leva a sua percepção para o plano da socialização do 

paciente. Fica nítida a sua percepção sobre a produção de alterações no 

campo físico, mas ressalta uma visão humanizada no cuidado com o 

paciente. É curioso notar que este profissional tem sua área de trabalho e 

de formação  voltada para o atendimento em UTI e hospitalar, fato  que 

tem mostrado, ao longo deste trabalho, ser um ponto de condução a um 

tipo de visão profissional mais tecnicista. Quanto a sua percepção sobre a 

produção de alterações ele aduz: 

 

Com certeza,  tanto no aspecto físico,  quanto nos 

psicológicos, sociais de convivências harmoniosas. [...] 

talvez porque ele não consegue sair de casa, ter vida social, 

ir sozinho a padaria, quando ele começa a ter o tratamento 

da fisioterapia, ter o carinho, a atenção do terapeuta, esta 

concepção começa mudar. [...] ele consegue se socializar 

mais, faz novas amizades, acho que o convívio dele melhora 

e a cabeça dele melhora. 

 

               A análise das percepções desta categoria, de uma forma geral, 

revela que os sujeitos da pesquisa entendem que  alterações no corpo do 

paciente  são produzidas pelo fisioterapeuta, porém estas alterações não 

acontecem somente no corpo físico do paciente. 
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               A utilização de técnicas e o trabalho fisioterápico se conformam 

como modos de produção destas alterações, gerando a representação de 

que  as mesmas são conseqüências da intervenção terapêutica. Este fato 

é notório, porém também é notório que a representação contida no 

resultado do trabalho terapêutico não se processa somente no campo 

corporal. 

 

               Alterações nos aspectos emocionais e  sociais, enfocando o 

convívio e  as atividades inerentes a participação social, aparecem 

assinaladas pelos profissionais, mas a  percepção maior está focada no 

plano corporal físico. Ao se considerar que o corpo do paciente é o objeto 

de trabalho do fisioterapeuta e também que o modelo de formação deste 

profissional é o modelo biomédico, a existência da tendência desta 

percepção torna-se compreensível.   

 

               Lins & Gonçalves, (2002) afirmam que a visão tecnicista do 

processo saúde e doença  deve ser complementada por visões mais 

humanizadas deste processo para o melhor entendimento e para a 

melhor formação dos profissionais da saúde que trabalharão com os 

indivíduos. Parece que os fisioterapeutas estão conseguindo buscar esta 

visão para inserir na pratica profissional. Não é possível afirmar, por meio 

desta investigação,  em que fonte, mas que a percepção mecanicista e  

tecnicista se mescla a visão humanizada é um fato.  

 

 

  

5.7.     PERCEPÇÃO    DO   FISIOTERAPEUTA   SOBRE   A 

SUA CAPACIDADE DE ESTIMULAR O PACIENTE A UMA 

MELHOR PERCEPÇÃO DO SEU PRÓPRIO CORPO 
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               O trabalho do fisioterapeuta envolve o cuidado integral ao 

paciente pressupondo proximidade e contato corporal. A execução de 

métodos e técnicas será eficiente à medida que a interação terapeuta-

paciente se efetivar de forma empática e sólida.  

 

               Ao se proceder a análise da categoria anterior pôde-se 

encontrar,  como percepção geral dos fisioterapeutas,  o reconhecimento 

da capacidade de,  a partir de sua intervenção terapêutica,  produzir 

alterações no corpo do paciente. Mais do que  alteração corporal, 

constatou-se que a produção de alteração ocorre também no nível 

emocional e até mesmo no social. 

 

               Engel (1977) e Noack (1987) consideram que curar a doença 

equivale reparar uma máquina, remetendo ao pensamento de que a 

intervenção terapêutica pode ser efetivada de forma  mecânica e 

estereotipada, porém é sabido que no contexto atual a intervenção será 

tanto mais  eficaz quanto mais humanizado e integral  for o atendimento 

ao paciente. Vive-se hoje uma época em que o paciente não quer mais 

ser fragmentado e quer ser considerado como um todo. 

 

               Considerando   a premissa de Hegenberg (1998) que expressa 

que para o homem o  estar doente é viver uma vida diferente e que o 

indivíduo doente apresenta inquietações, aflições e alterações funcionais, 

com diminuição de habilidades e de capacidades funcionais levando-o a 

uma forma diferente de ser, é possível chegar à conclusão de que, por 

mais sofisticados que sejam os métodos e técnicas de intervenção 

terapêutica existentes, não considerar o homem com uma visada mais 

integral e humanizada seria destinar todo o empenho profissional ao 

fracasso. 
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               A abordagem humanizada e integral não se refere a cuidados 

carinhosos e atenciosos sem o escrutínio rigoroso das práticas clínicas 

baseadas em evidências17   mas de uma prática que leve em conta todos 

os aspectos que são relevantes para o bem estar do indivíduo. Fala-se 

aqui de emoção, de auto-estima, de reconhecimento, de possibilidades de 

relações sociais e profissionais, entre outros que tornam a vida do homem 

possível e agradável numa dada sociedade. 

 

               Perceber e reconhecer sua capacidade de estimular o paciente 

a melhor se perceber, enquanto corpo e  enquanto ser integral, pode ser 

considerado um grande desafio para o profissional da saúde. Por esta 

razão o interesse em buscar, nesta categoria analítica do presente 

trabalho,  esta percepção. 

 

               Numa primeira aproximação desta possibilidade e capacidade 

de estimular o paciente para a percepção de  mudanças encontrou-se o 

entendimento de que os profissionais consideram ser possível, apesar de 

nem todos dizerem exatamente como, mas a percepção geral é de que o 

fisioterapeuta tem este papel. 

 

               Para o profissional 3 é possível o fisioterapeuta conseguir 

estimular o paciente para a percepção de seu próprio corpo, porém isto 

não ocorre de forma tão simples e acredita que o paciente tem a 

tendência de ter melhor percepção das alterações ocorridas no físico: 

 

Eu acredito que sim, mas não acho que isto é muito fácil de 

acontecer porque geralmente o paciente tende a ver 

somente o que é ruim, né? [...] quando o paciente se 

compromete com o tratamento eu acredito que consiga 
                                                           
17 As práticas clínicas baseadas em evidências têm sido definidas como o uso consciencioso, explícito e 
criterioso das melhores evidências disponíveis na tomada de decisão clínica sobre cuidados de pacientes 
individuais (SACKETT et al., 1996) 
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perceber melhora física, sim. A emocional 

conseqüentemente [...] a maior mudança é a física mesmo. 

 

               O profissional 10 enfatiza que o fisioterapeuta deve estimular as 

mudanças e não somente a percepção. Enfatiza também que o estímulo 

deve ser também para as alterações emocionais: 

 

Eu acho que ele deve  estimular estas mudanças [...] o 

terapeuta deve avaliar o paciente e  trabalhar prá estas 

alterações acontecerem se necessárias. [...] físicas ou 

emocionais?  Das duas em conjunto. 

 

               O  profissional 7 acredita que o fisioterapeuta consegue 

estimular e fazer o paciente ter uma melhor percepção do seu corpo, 

porém o emocional  ele somente consegue como conseqüência da 

melhora do físico: 

 

Ah, eu acredito que sim, tanto nas pacientes de cirurgia 

mamária, nas pacientes de incontinência urinária [...] então o 

trabalho do fisioterapeuta leva a esta percepção corporal 

também. No emocional, não.  [...] com o desenvolver do 

trabalho da fisioterapia é  que ele consegue melhorar a 

incontinência, ele consegue melhorar muito a parte 

emocional também. 

 

               O profissional 12 traz uma percepção que se volta para o  

entendimento do paciente sobre a interpretação que ele faz de seu 

próprio  corpo e da capacidade de entendimento do  esquema corporal. 

Também aborda a questão  social, ou seja, seu pensamento se volta para 

o contexto em que vive o indivíduo podendo ser tomada como exemplo a 

velhice: 
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Acho que sim, mas tem de ser muito bem conversado com o 

paciente. Talvez pela interpretação do que seria o corpo 

dele. Na verdade você pergunta onde está o pé ele sabe, 

mas talvez a percepção tempo e espaço ele não tenha. [...] 

acho que muitas vezes a percepção tempo e espaço fica 

totalmente alterada, mas por uma questão social, como na 

velhice. 

 

               O profissional 9  apresentou uma percepção positiva sobre a 

capacidade de estimular o paciente a perceber alterações em seu corpo. 

Fez também uma correlação entre o perceber as alterações do corpo com 

a postura que ele passa a assumir frente ao mundo  no sentido de 

perceber que se seu corpo estiver melhor então ele poderá enfrentar o 

mundo de uma forma melhor: 

  

[...] concordo, o fisioterapeuta pode induzir, a gente vai mais 

é induzir.  O paciente trabalhando com postura: - puxa a 

gente vai à praia e vejo tanta gente tortinha, uma coisa que 

eu não observava antes e isto me fez ver como eu não estou 

tortinho mais [...] o paciente não só vê em si isto, mas 

começa a observar nos outros também. 

 

               Em relação à forma como o paciente vê o mundo, o profissional 

acredita que a indução à percepção de seu corpo o leva a ter novos 

olhares: 

 

A partir do momento que você se vê melhor você pode 

também até, fisicamente, você pode ver as suas atitudes 

físicas, suas reações corporais perante alguns 

enfrentamentos, algumas situações que você enfrenta. É 

assim ó... eu arrumei a minha postura e me senti poderoso, 

então com certeza em nível emocional também, né? 
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               Estes novos olhares que o paciente adquire o conduzem a 

mudar emocionalmente. Quanto às técnicas que se utilizaria para 

estimular a percepção do paciente, em sua experiência e prática clínica 

ele  não utiliza apenas uma, mas um conjunto de técnicas que já está 

implícita dentro do trabalho terapêutico: 

 

Várias técnicas,  não existe apenas uma, eu acho que uma 

combinação de técnicas, não existe uma... é difícil a gente 

estabelecer protocolos de tratamentos para pacientes uma 

vez que cada paciente é absolutamente único, então a gente 

acaba inferindo, é mais um conjunto de técnicas, não é uma 

específica, assim. 

 

               A percepção colhida na entrevista do profissional 8 mostra que 

estimular o paciente a perceber seu corpo é obrigação do fisioterapeuta. 

Ele apresenta as técnicas que utiliza para isto e com muita tranqüilidade  

faz uma correlação entre o corpo,  a emoção e relação social: 

 

É para isto que ele  (o fisioterapeuta)  estudou. Ele não só 

pode como deve. E tem várias maneiras para fazer isto. O 

espelho ... pode usar o recurso da foto [...]  perguntar para 

ele o que está mais fácil na sua vida hoje. Além de levantar 

e abaixar  o braço você percebe que está mais fácil nos 

seus relacionamentos? O que mudou em termos 

sociabilidade? Isto vai acontecendo sem ser interrogatório.  

 

               O profissional 9 também concorda que é função do 

fisioterapeuta estimular a percepção das mudanças, porém esta mudança 

para ele fica somente no plano da função, do físico: 

 

Sim, é nossa função fazer com que ele perceba o próprio 

corpo porque em um paciente acamado na U.T.I.  a gente 



 117

tem de estimular o máximo a ele começar a trabalhar a 

função e com esta função ele vai perceber que ainda tem 

utilidade. 

 

               O profissional 4 traduz uma percepção positiva sobre o tema. 

Pensa que é necessário o fisioterapeuta trabalhar estimulando a 

percepção do paciente. Ele discorre sobre formas de estimular e 

principalmente sobre a importância do toque, conforme  verificamos na 

entrevista: 

 

Pode, sim, não só fazendo o trabalho de reestruturação, 

quando a gente readequa, que a gente fala que é 

reeducação, mas também pelo toque, quando a gente palpa, 

toca um paciente ele acaba tendo consciência daquela 

parte, tendo consciência da postura dele no esquema 

corporal [...] trabalho bastante com espelho prá pessoa ter 

uma visão real do que é. [....] tem muita técnica de 

massagem que faz melhorar e a gente vem desenvolvendo 

o R.P.G.18, trabalhos de harmonização corporal ....  A 

fisioterapia  cresceu muito nas questões de postura e de 

percepção corporal.  

 

               O profissional 5 estimula o paciente com exercícios e técnicas 

de fisioterapia convencional, se restringindo bastante a questão corporal. 

Quando perguntado se ele  poderia estimular o paciente a perceber 

melhor o corpo ele assinala: 

 

Com certeza, também porque muitos exercícios nós 

fazemos né? Inclui percepção, propriocepção19 do corpo. 

Pelo menos quando eu trato eu peço para o paciente sentir 
                                                           
18 R.P.G.:  Abreviatura de Reeducação Postural Global, método fisioterápico de intervenção postural  e de 
tratamento de patologias musculoesqueléticas. 
19 Propriocepçao:  Termo   que  descreve  a  percepção  do  próprio   corpo  e  inclui  a  consciência da postura, 
do movimento, das partes do corpo e das mudanças no equilíbrio, além de englobar as sensações de 
movimento e de posição articular (KANDEL & JESSELL, 2003).   
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a perna, musculatura... Acredito que nosso trabalho pode 

fazer o paciente sentir melhor o seu corpo.  

 

               O profissional 2 também acha que o fisioterapeuta pode 

estimular as percepções, apesar de não ter bem certeza se ele pode ser 

bem sucedido. Sua fala é muito titubeante,  mas acaba revelando que sua 

percepção verdadeira é da possibilidade do fisioterapeuta estimular a 

percepção do paciente: 

 

Eu acho que ele pode, não to dizendo que vá ter sucesso 

nesta empreitada, mas acho que sim. Ele vai tentar instruir o 

paciente,: - Olha você tá sentindo dor, mas este seu lado 

emocional...  não basta apenas tomar antidepressivo prá tua 

dor, assim, assado. Você pode melhorar seu lado emocional 

com conduta positiva e atitudes diferenciadas para não 

deixar a dor afetar sua vida. Eu não saberia citar no 

momento, mas eu tenho certeza de que é possível. 

 

               O paciente 11 acha que o fisioterapeuta pode estimular, porém 

pensa que ele não tem conhecimento para isto.  Acredita também que o 

tempo com o paciente é reduzido e por isto acaba-se fazendo apenas   o 

tratamento convencional. Ele ainda afirma ser necessário incluir técnicas 

de contato corporal para se fazer o estímulo: 

 

Acho que sim, pode e a gente não faz isto, não. Não faz 

porque não tem conhecimento para fazer isto. O paciente 

tem tempo mínimo com você e você quer aproveitar para 

isto, para fazer o tratamento, a parte física mesmo.  Acho 

que o tratamento poderia adicionar alguma técnica para isto, 

mas não técnica de método, mas técnica de contato, 

acrescentar técnica de contato físico. 

 



 119

               A análise desta categoria permite mostrar que percepção do 

fisioterapeuta é a de não somente acreditar que ele possa ser um 

instrumento de estímulo e de trabalho para o desenvolvimento da 

percepção do corpo do paciente, mas também apresenta a consciência 

da necessidade, e até mesmo, da obrigação de realizar este trabalho 

como forma terapêutica.  

 

               As técnicas e métodos utilizados ou conhecidos pelos 

profissionais são vários, cabendo assinalar que alguns profissionais 

desconhecem técnicas específicas para isto.  Outros profissionais fazem 

este trabalho inserido nas técnicas e procedimentos convencionais de 

tratamento fisioterápico.     

 

               Vale à pena ressaltar a importância de se refletir sobre o fato de 

que a percepção do próprio corpo permite uma melhor inserção do 

indivíduo em seu meio e possibilita um melhor rumo para o tratamento, já 

que, segundo Merleau-Ponty (1994) o corpo se comunica e provoca 

reações em seu meio. 

 

               Resta claro que o estímulo do fisioterapeuta é essencial para 

que o processo terapêutico tenha um fluxo mais adequado e um resultado 

mais eficaz.  Isto pôde ser confirmado pelas percepções dos profissionais 

entrevistados. 

 

                 

 

5.8. PERCEPÇÃO DO FISIOTERAPEUTA SOBRE  OS TIPOS 

DE TRANSFORMAÇÕES PRODUZIDAS NO PACIENTE 

PELO TRABALHO TERAPÊUTICO 
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               O  objetivo do fisioterapeuta em sua atuação profissional é 

alcançar resultados  que produzam melhora geral em seu paciente e esta 

melhora não somente diz respeito às alterações de ordens físicas, mas a 

reinserção do paciente em seu meio social em sua forma normal ou o 

mais próximo do normal possível também deve ser visada. 

 

               Para alcançar estes objetivos há que se alcançar o máximo 

potencial do paciente nos aspectos, físicos, mentais, social e até mesmo 

espiritual. Como já foi dito por Daólio (2003), o terapeuta na trabalha 

apenas com o biológico, na sua atuação há que se considerar muito mais. 

 

               O mesmo autor ainda diz que atuar no corpo implica atuar sobre 

a sociedade na qual o corpo está inserido. Considerando esta afirmação 

as alterações que o fisioterapeuta promove por intermédio de seu trabalho 

são muito mais amplas do que se pode supor dentro de uma visão  

técnica de trabalho, ou seja, o fisioterapeuta produz, além de alterações 

fisiológicas e funcionais, condições de melhor inserção social e cultural do 

indivíduo. 

 

               Como muitas vezes o profissional não percebe, de forma clara 

ou consciente, todo o potencial que possui e que investe  colhendo 

resultados exitosos em seu trabalho,  a pergunta feita na entrevista e   

que visou à análise e discussão da presente categoria  buscou estimular o 

fisioterapeuta a uma reflexão sobre os tipos de transformações, ou 

melhor, sobre os resultados que seu trabalho proporciona. 

 

               O profissional 1 acredita que o trabalho fisioterápico produz 

alterações também emocionais:  
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O paciente num pós-operatório acaba às vezes se perdendo 

nas próprias emoções, a gente acaba muitas vezes 

alterando este ponto no indivíduo, o emocional, além do 

físico.  

 

               O profissional 11 traz uma percepção bastante interessante 

sobre as transformações. Como ele trabalha com pacientes neurológicos 

e que apresentam quadros funcionais graves,  as mudanças corporais 

que ocorrem são demoradas e por vezes pequenas, assim ele refere 

mudanças na forma de ver e vivenciar o corpo: 

 

Às vezes a mudança corporal nem é tão grande, mas como  

a pessoa lida com isto é diferente. Vou dar um exemplo: 

logo que eu comecei a trabalhar na AACD20  a gente fazia 

orientação sexual [...] uma vez ligou do Paraná um paciente  

para falar que ele tinha transado e que ele lembrava de tudo 

o que a gente falava e que ele não tinha tido orgasmo, mas 

que tinha sido muito bom e que ele não ia mais parar. Então 

o corpo dele não mudou, mas a forma como ele vai lidar 

com o corpo, isto sim mudou.  Nem sempre você pode 

mudar o corpo, mas você pode mudar a forma como a 

pessoa lida com o corpo dela. 

 

               O profissional 2 fala de alterações físicas, porém cita a questão 

emocional como um fator que causa ou interfere no físico. Cabe ressaltar 

que ele enfatiza o cuidado com o emocional em conjunto com o 

tratamento físico: 

 

[...] ele (fisioterapeuta) pode gerar um problema que é 

apenas ir no foco da dor e não tratar o lado emocional [...] 

muitas vezes eu acho que o ponto negativo é deixar passar 

este sintoma emocional sem cuidar deste sintoma emocional 

                                                           
20 Associação de Assistência  a Criança Deficiente.  
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conjuntamente com o problema focal da dor do joelho ou 

seja lá de onde for. 

 

               O profissional 5 acredita que as transformações do corpo 

extrapolam o aspecto físico. Com a prática de exercícios terapêuticos a 

percepção do corpo melhora  e com a aquisição destas melhoras as 

transformações ocorrem no âmbito social também: 

 

Acredito que possa acontecer (as transformações) em 

outras instâncias, até mesmo porque depois de uma série de 

exercícios ele fica mais confiante prá realizar coisas. [...] ele 

acaba tendo uma noção melhor do corpo até para as 

atividades que ele realize no dia-a-dia. As mudanças são 

fisiológicas  até porque o exercício acaba causando bem 

estar prá gente, mas acredito que até a .... o dia-a-dia da 

pessoa, como ele passa a levar melhor a vida, conviver 

melhor com as pessoas, acredito que sim. Vejo que ele 

consegue melhora também neste ponto.    

 

               O profissional 4 acha que as transformações se realizam antes 

em nível físico e depois, em nível psicológico. Sua percepção traduz a 

necessidade de união do físico e espiritual: 

 

Eu acho assim, num primeiro momento mexe com a parte 

física e num segundo momento mexe também com o 

psicológico do paciente, não sei se é... é..., é no psicológico 

porque ele tá tentando se esforçar pra melhorar. [...] na 

busca da perfeição às vezes  a gente esbarra que não é só 

corpo, não. Você tem de procurar alguma coisa que una o 

físico e espiritual. 

 

               O profissional 9, de forma um tanto quanto confusa, expressa 

sua percepção no sentido de que as alterações sempre produzem alguma 
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marca psicológica no paciente, a qual se transforma em aprendizado, em 

estímulo para a realização de percepção do corpo: 

 

Com certeza qualquer pessoa que sofre um processo, uma 

doença, ele sempre tem um resquício psicológico, 

independente de qualquer coisa simples que seja [...] ele vai 

aprender a perceber melhor seu corpo, a sentir seu corpo. 

Um paciente quando tem uma grande lesão, quando ele se 

reabilita acho que ele tem um grande aprendizado do seu 

corpo.                         

 

               Não muito explícita na forma de apresentar sua idéia durante a 

entrevista, a percepção do profissional 8 expressa que as transformações 

não ocorrem somente no corpo, mas que os resultados do processo 

terapêutico acabam por oferecer oportunidade de transformações no 

modo de ser do indivíduo. Esta percepção não fica clara na resposta a 

pergunta que dá origem a esta categoria, ora discutida, mas dentro de 

todo o contexto da entrevista:  

 

Não é só  no corpo, Acontecem em outras instâncias. Tenho 

por hábito solicitar que meu cliente venha, eu chamo de 

desmame, então é uma alta temporária. Ele volta depois de 

quatro meses, seis meses [...] eu uso o recurso foto e ele 

consegue perceber que ele continua melhorando. O que eu 

consigo ver é que são significativas estas mudanças. 

 

               Reafirmando que as transformações ocorrem em outras 

instâncias além do corporal, exprimindo as transformações no contexto do 

modo de ser e de se socializar,  o profissional 6 no decorrer da entrevista, 

de forma enfática, expõe sua percepção:  
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Acontecerá em outras instâncias, com certeza. A postura 

corporal melhorou,  ela fica confiante, ou seja, melhora a 

auto-estima, eu mudo minha percepção corporal e eu mudo 

minha percepção de mundo.  [...] eu não provoquei grandes 

mudanças físicas, mas para ele (paciente)  aquilo foi 

importante. 

 

               A percepção do profissional 12 é de que as transformações são 

percebidas no sentido corporal e nas alterações que ocorrem com o 

passar da idade. As alterações provocadas pelo processo saúde-doença, 

para ele, não são tão perceptíveis para o paciente em um primeiro 

momento, conforme ele expressa:   

 

Eles percebem mudanças na idade [...]  mais decorrentes do 

com o tempo, mas não com a doença...   a não ser que seja 

uma coisa muito gritante. [...] o que ele faz hoje com 60 anos 

de idade ele vai ter de mudar, acho que a percepção no 

tempo e espaço fica totalmente alterada.  

 

               O profissional continua sua idéia marcando sua percepção 

formatando um significado mais amplo em que engloba as instâncias 

sociais, psicológicas e do modo de se portar na sociedade, ao que ele 

chama de  “convivências harmoniosas”:  

 

[...] na reabilitação ele chega, talvez porque ele não 

consegue ir à padaria, sair de casa, ter uma vida social e a 

partir de quando ele começa a ter tratamento da fisioterapia, 

ter o carinho, a atenção do fisioterapeuta, esta percepção 

começa mudar. Vai além dos benefícios dos exercícios, ele 

consegue se socializar mais,  faz novas amizades. As 

alterações são nos aspectos físicos, psicológicos, sociais, de 

convivências harmoniosas, acredito assim.   
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               De forma mais taxativa se posicionou o profissional 7 que 

percebe que as transformações se processam não somente no sentido 

corporal, mas extrapola para o emocional, conforme exprime quando 

perguntada se as transformações ocorrem somente no plano corporal: 

 

Não, no emocional também. Pacientes que tem 

incontinência urinária sofrem muito com a parte emocional e 

é  com o desenvolver do trabalho da fisioterapia que ele 

consegue melhorar a incontinência e ele consegue melhorar 

muito a parte emocional. 

 

               O profissional 10 expressa sua percepção de que é papel do 

fisioterapeuta mostrar que as transformações ocorrem no emocional 

também e que elas se processam em conjunto: 

 

 É nosso papel como terapeuta mostrar isto para ele. [...] eu 

tenho a oportunidade de trabalhar e conversar com o 

paciente neste nível emocional, mostrando prá ele que a 

desordem pode ser emocional. 

 

                O profissional 3  apresenta sua percepção das transformações 

ocorrendo no âmbito físico e emocional, conforme expressa: 

 

Física, mas não sempre física. No ambulatório a gente 

consegue ver esta melhora  física e emocional também [...] a 

gente trata o corpo, mas ele  (paciente) conversa muito e 

agente tem de ouvir muito o paciente, tem de .... eh.....às 

vezes nem falar, somente ouvir o paciente. Acho que isto já 

traz uma melhora para ele.  

 

               A análise desta categoria permitiu captar que a percepção dos 

profissionais fisioterapeutas está centrada  no fato de que o trabalho 
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fisioterápico proporciona mudanças significativas no corpo, no fisiológico 

ou no físico, termo este muito utilizado pelos profissionais expressando o 

corpo. 

 

               Esta visão não é a única. Ela é a que aparece com mais ênfase, 

porém os aspectos, emocionais aparecem de forma unânime em todas as 

entrevistas. Os aspectos sociais também são delineados pelos 

profissionais e  até mesmo  os espirituais apareceram na percepção de 

alguns profissionais.   

 

               É fato  que a percepção do fisioterapeuta é voltada para a 

questão do corpo e do fisiológico, afinal,  este é seu principal objeto de 

trabalho e sua formação é permeada por esta visão. Em uma 

demonstração de que existe uma consciência que se volta para a questão 

do ser integral, os aspectos mais humanizados do indivíduo são levados 

em consideração de forma significativa. 

 

               A auto-estima foi algumas vezes mencionada nas respostas dos 

profissionais  revelando que eles reconhecem a necessidade de se 

estimular esta postura dentro do processo de interação terapêutica, 

visando atingir melhor resultado do tratamento.  

  

 

 

5.9. PERCEPÇÃO DO FISIOTERAPEUTA SOBRE SUA 

CAPACIDADE DE PERCEBER AS ALTERAÇÕES QUE 

OCORREM NO PACIENTE DEVIDO AO PROCESSO 

TERAPÊUTICO 
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               No  desempenho das atribuições profissionais o resultado do 

trabalho terapêutico passa a ser corriqueiro e pode produzir o risco do 

profissional não se atentar, de forma mais profunda, para aspectos que, 

numa primeira visada, seriam considerados irrelevantes, mas que podem 

ser tornar  importantes para a produção de melhores resultados.                

 

               Esta categoria de análise visa à captação da percepção do 

fisioterapeuta sobre o quanto ele está atento a todas as modificações que 

o trabalho terapêutico provoca no paciente, visto que as melhoras não 

podem ser consideradas somente nos aspectos corporais e funcionais. O 

resultado do tratamento fisioterápico será tão mais efetivo quanto 

conseguir restituir o indivíduo aos seus afazeres sociais e profissionais de 

forma plena. 

 

               Dos 12 entrevistados somente 2 responderam de forma enfática 

não perceber alterações e discorreram sobre as condições precárias de 

atendimento que obrigam o  profissional a atender vários pacientes ao 

mesmo tempo, tornando impossível esta percepção. Observa-se esta 

situação no depoimento do profissional 6: 

 

Pois é....  se for pensar no geral eu acho que o fisioterapeuta 

não percebe, pensando como está   a maioria dos lugares, o 

colega trata três ou quatro pacientes ao mesmo tempo aí eu 

acho impossível ter a percepção.  [...] eu sempre tive esta 

visão, inclusive no hospital público atendendo um monte de 

gente, mas a gente sempre usa a desculpa do tempo, né? ? 

Então de modo geral não há esta percepção. 

 

               O profissional 11 relata percepção que se assemelha a da 

profissional  acima. Também atribui isto ao número de pacientes que tem 

de ser atendido simultaneamente e foca a questão para a formação do 

profissional que não trata este assunto como tema central: 
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Acho que não. A gente se centra no tratamento do corpo, no 

corpo biológico, físico e eu falo isto porque várias vezes já 

conversei com vários colegas e acho que a coisa é assim: a 

gente tem de atender um número x de pacientes, então eu 

vou atendendo e acho que eles (fisioterapeutas) não se 

interessam em perceber, não.  [...] em nenhum momento 

esta preocupação é focada no ensino. 

 

               Como ponto de discussão vale aqui colocar duas questões 

importantes  trazidas pelos profissionais: a primeira é a questão do 

atendimento simultâneo de vários pacientes impedindo um tratamento 

individualizado e personalizado, também se configurando em uma prática 

que não obedece aos padrões necessários de qualidade, segurança e 

ética; a segunda questão é a da formação dos profissionais que não é 

centrada na percepção do paciente.  

              

               No concernente  a primeira questão, a representação  que se faz 

do trabalho da fisioterapia ainda é a  do profissional atendendo em uma 

grande sala, se dividindo em vários pacientes ao mesmo tempo, com uma 

atividade voltada para o manejo de aparelhos. Este tipo de atendimento é 

ultrapassado e ineficiente. A prática profissional deve prever o 

atendimento individualizado do paciente para que a atenção seja dada na 

sua forma integral. 

 

               A segunda questão se reveste de uma crítica ao método de 

ensino utilizado na formação do profissional fisioterapeuta. Sabe-se que o 

modelo biomédico é o modelo  utilizado na formação dos profissionais da 

saúde e a fisioterapia não escapa a esta regra. Existe o predomínio das 

disciplinas que apresentam prioritariamente uma visão fisiológica e clínica 

e poucas que abordam o entendimento do homem integral, em todas as  

potencialidades da emoção, do social e da cultura. Quando na grade 

curricular  existem estas disciplinas, elas nem sempre são valorizadas 

pelos alunos e pelos próprios professores.   
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               O profissional 1 afirma perceber as alterações físicas. As 

emocionais,   já são mais complexas para serem percebidas e o próprio 

estado emocional do terapeuta é fator importante para a concretização da 

percepção: 

 

Olha,  na minha especialidade as mudanças que ocorrem 

são muito rápidas, as mudanças a gente percebe. Do 

emocional, aí depende muito da condição daquele momento. 

Se o profissional está tranqüilo emocionalmente para 

detectar se ele está tendo ...  alterando este....alguma coisa. 

 

               O profissional  8 acredita que a maioria dos fisioterapeutas 

percebe, mas dentro de uma forma geral, ainda é pouca a percepção. 

Atribui isto às propostas fisioterápicas existentes que não coloca o 

paciente em  primeiro plano, sendo apenas mais um. Ela também se 

centra na questão já discutida do atendimento em massa, não 

individualizado. Adverte, ainda, que algumas atividades que são 

cotidianas em clínicas de fisioterapia, na verdade não são atividades 

terapêuticas e tampouco fisioterapia: 

   

Acho que muitos não percebem, mas acho que dentro de 

um todo é pouco porque sempre foi assim. Existem 

propostas fisioterápicas onde o  fisioterapeuta trabalha com 

grupo grande e ele não consegue decorar o nome do 

paciente. Se ele não consegue decorar o nome e o corpo do 

paciente como ele vai saber? ...  [...] e esta história do 

atendimento em massa... colocar em cima de uma tablado 

um monte de gente de todas as idades, todas as patologias 

e ficar neste história do estica, dobra joelho, abre e fecha 

pernas, abre e fecha braços. Isso não é fisioterapia e nem 

tampouco uma atividade terapêutica.  

 

               O profissional 12 percebe mudanças que ocorrem no aspecto 

físico quando trabalha em UTI. Afirma que quando trabalha em 

ambulatório, aí ele consegue perceber mudanças psicológicas. Diz que 
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são situações diferentes de trabalho, uma vez que no ambulatório ele 

consegue conversar com o paciente. O profissional afirma: 

 

Não percebe. Ao meu ver não, porque sou uma pessoa 

muito fria dentro de uma Unidade de Terapia Intensiva, 

então eu não consigo perceber pequenas mudanças. 

Mudanças físicas, melhoras radiográficas, isto eu vejo, mas 

mudanças psicológicas eu não consigo perceber. Se ele 

está mais humorado, deprimido, estas coisas eu não 

consigo perceber [...]. Consigo perceber em outro ambiente 

de trabalho que é a reabilitação (trabalho ambulatorial), mas 

são situações opostas, pólos de trabalhos diferentes. 

 

               É possível discordar do profissional quando diz que U.T.I. e 

ambulatório são pólos diferentes de trabalho. Atuações com objetivos e 

formas de trabalhar diferentes é notório serem, porém o que diferencia os 

pacientes de uma U.T.I.  dos pacientes ambulatoriais é o estado de 

agravo a saúde que geralmente é mais crítico em uma U.T.I.. Pode-se 

conceber o fato de que muitas vezes o paciente em U.T.I. encontra-se 

desacordado, porém nem sempre. 

 

               Esta discussão  remete a questão da forma como os 

fisioterapeutas são formados para atuar em  U.T.I.  e em hospitais. Já foi 

objeto de discussão, nesta tese, o fato dos profissionais que trabalham 

nestes serviços terem uma visão mais cartesiana na sua atuação. A 

percepção do profissional 12 remete a confirmação deste fato e  

demonstra o quanto  a formação profissional pode influenciar na atuação, 

na  abordagem e na percepção levando o profissional a ter procedimentos 

distintos em distintos locais de trabalho. 

 

               O profissional 10 possui uma percepção positiva sobre a 

capacidade de perceber mudanças no paciente, porém seu discurso é um 

tanto confuso, devendo ser analisado no todo para conseguir captar de 



 131

forma inequívoca seu pensamento. Enfatiza as questões emocionais, mas 

não deixa de abordar  o aspecto corporal e funcional: 

 

Não acredito. Acho que depende muito do fisioterapeuta, 

acho que ainda as pessoas têm resistência de ver o corpo e 

mente juntos [...] mas eu não acredito que são todos, não 

pelo que eu vejo por aí, não é todo mundo, não. Eu me 

esforço prá estar perceptiva ao paciente e à  alteração dele 

pro tratamento sair da melhor forma possível [...] faz parte 

da avaliação você perceber as alterações no paciente, as 

físicas e as emocionais também. [...] acho que o que é 

perceptível a gente trata e o que não incomoda, às vezes é 

perceptível, mas   a gente tem de ter o cuidado de respeitar 

o paciente. 

 

               O profissional 5 afirma não saber explicar muito bem  por que, 

mas sua percepção é de que o fisioterapeuta percebe as mudanças no 

paciente. Ele faz uma certa mescla entre a percepção do profissional com 

a do paciente, mas a análise de sua  fala deixa claro sua percepção 

positiva sobre o tema: 

 

 Acho que ele percebe, sim. Eu não vou saber explicar bem 

como ele percebe.... acho que até meio inconsciente. [...] eu, 

por exemplo, consigo perceber, pelo menos os pacientes 

que eu atendo conseguem ter uma percepção melhor, 

assim... sabe? Eu... não sei bem como isto acontece. 

 

               A percepção do profissional 2 é de que ele consegue. Seu 

discurso é confuso, inseguro, mas revela que está aberto às percepções, 

tanto no físico quanto no emocional. Não conseguiu se expressar 

claramente nesta questão e encerrou a discussão sem conseguir fornecer 

uma percepção mais clara:  

 

[...] eu percebo, tanto que acabo aplicando isto 

propositalmente.... agora....  se sou capaz de perceber todos 

os eventos, aí é outra questão.[...] na auto-estima você 
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percebe um paciente retraído, acostumado com tratamento 

convencional.  

 

               O profissional 4 atribui a percepção das mudanças à experiência 

profissional e afirma que mudanças em níveis emocionais acontecem 

também decorrentes das alterações corporais: 

  

Eu acho assim; isto é uma coisa de experiência. Quanto 

mais anos você tem,... de profissão, é lógico... faz com que 

você perceba mesmo. [...] a experiência diária faz com que o 

profissional perceba, sim. [...] não é de tudo no plano físico, 

você percebe que alterando fisicamente aparecem outros 

problemas... outras reações.  

 

               O profissional 9 também possui a percepção de que o 

fisioterapeuta percebe as mudanças, mas somente relata, de forma muito 

breve, as do plano físico: 

 

Sim, ele percebe, consegue perceber sim. Há muitos casos 

que os pacientes... a gente consegue ver estas melhoras. A 

gente influencia... 

 

               Mudanças físicas e também psicológicas fazem parte da 

percepção do profissional 7. Ele atribui a proximidade e o contato direto 

com o paciente como fator desta percepção: 

 

Acredito que o fisioterapeuta consegue, sim. Nós temos uma 

atuação muito próxima do paciente, né? [...] tanto físicas 

quanto emocionais. Acho que nós somos um todo e que o 

fisioterapeuta que tem um pouco mais de sensibilidade ele 

consegue perceber as alterações emocionais. As físicas são 

mais nítidas porque o fisioterapeuta lida diretamente com o 

corpo.  

 

               De forma bem  sucinta, o profissional 3 exprime sua percepção: 
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O bom fisioterapeuta é capaz.  Eu acho que a gente 

consegue perceber esta mudança não só pelo que o 

paciente relata, é claro que isto é importante, o que o 

paciente diz, que ele mudou, mas eu acho que o 

fisioterapeuta consegue, sim, ver esta melhora. 

                

               Os depoimentos dos fisioterapeutas apontaram para o fato de 

que eles possuem percepções diferentes sobre o tema. Vale ressaltar que 

a área de atuação não pareceu influenciar muito neste modo de ver dos 

profissionais, exceto que, os que trabalham em hospitais em UTI 

revelaram, mais uma vez, a visão  centrada para as transformações de 

ordem biológicas e funcionais, porem não resta possível afirmar que seja 

somente esta percepção. 

 

               A maioria dos entrevistados revelou a percepção positiva sobre 

as transformações, mas com nuances diferentes de percepções. 

Questões importantes que apareceram como elemento de análise foram 

as relacionadas ao atendimento não individualizado do paciente, numa 

crítica ao atendimento coletivo e simultâneo de vários pacientes. 

 

               A formação centrada nas questões biológicas e funcionais 

também apareceu mostrando o predomínio sobre as matérias que 

poderiam formar o profissional com uma preparação maior para o 

entendimento do homem de uma forma integral e para um atendimento 

mais humanizado. 

 

               Em síntese, a análise permite encontrar uma percepção  aberta 

ao reconhecimento das mudanças que ocorrem pela intervenção 

terapêutica. Estas mudanças não são apenas percebidas no plano físico e 

funcional, mas também no emocional.  
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 5.10. PERCEPÇÃO DO FISIOTERAPEUTA SOBRE O SEU 

PREPARO PROFISSIONAL PARA LIDAR COM AS 

TRANSFORMAÇÕES OCORRIDAS NO PACIENTE  

 

               Esta categoria de análise tem por objetivo verificar o quanto a 

formação do profissional pode influenciar na sua capacidade de produzir 

resultados mais ou menos satisfatórios dentro de sua prática profissional. 

Também buscará captar, mesmo que de forma indireta porque a pergunta 

não foi dirigida de forma clara para isto,   a percepção que o profissional 

tem sobre sua qualificação  e como ela pode interferir em seu trabalho. 

 

               O profissional 1 não ofereceu uma resposta consistente que 

permitisse captar esta percepção. No geral, a  percepção  colhida é a  de 

que os fisioterapeutas não possuem o preparo necessário para lidar com 

as transformações que o paciente sofre ao longo da relação terapêutica. 

Alguns entrevistados trouxeram percepções diferentes, mas que de algum 

modo acabaram convergindo para a percepção da maioria dos  sujeitos 

da pesquisa. 

 

               O profissional 6  tem a percepção de que não existe o preparo e 

relaciona isto a falta de maturidade pessoal, profissional e técnica. Para 

esta falta de preparo ele aponta como  solução  a formação  profissional e  

a educação corporal do próprio fisioterapeuta: 

 

Acho que não, na maioria dos casos eu acho que não.  Falta 

maturidade pessoal para a maioria, maturidade de formação, 

maturidade técnica [...] a coisa tem que começar na 

formação do fisioterapeuta, nem sei se poderia dizer que 

tem de ter uma cadeira, mas acho que teria de melhorar 

muito a formação de graduação para o amadurecimento 

maior  do fisioterapeuta. O colega não tem percepção 
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corporal. Acho que eu começaria com a própria percepção, 

com a educação do seu próprio corpo.   

 

               O profissional 11 relata que o fisioterapeuta não  é preparado e 

apresenta concordância com a percepção da profissional 6 no referente à 

falta de percepção do próprio corpo e do preparo para lidar com o mesmo.  

Também aponta como solução, para a falta de preparo dos profissionais,  

a inserção de disciplinas específicas para esta finalidade na graduação: 

 

Não é preparado. A grande maioria eu acho que não 

percebe nem o próprio corpo, não temos preparo nenhum e 

dependerá de como cada pessoa na sua vida percebe a 

situação. O fisio não tem esta percepção, não é preparado e 

não recebe esta orientação. [...] a minha família é de muito 

contato corporal [...] por isto eu acho que percebi mais o 

corpo, mas não é coisa que tenha sido preparada [...] por 

isto que no contato com o paciente eu percebo, mas não por 

ter sido preparada [...] acho que teria de ter uma disciplina 

de relação corporal. Os alunos não gostam de pegar o corpo 

e não gostam que peguem nele. Tem de começar dentro 

das universidades com disciplinas não apenas teóricas, mas 

de contato físico para perceber o corpo, seu e do paciente.   

 

               O profissional 8 percebe que o despreparo para lidar com as 

transformações está contido nos profissionais e nos professores e que 

somente poucos professores e poucas escolas  tem esta preocupação. 

Aponta como solução  o ensino na graduação de disciplinas e técnicas 

corporais, além da observação de  terapias desde o início do curso. Ao 

ser questionada se o fisioterapeuta é preparado para lidar com as 

transformações do paciente ele afirma: 

 

Em pouquíssimas escolas de fisioterapia e um número 

pequeno de professores. Eu não sinto que todas as escolas 
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estão fazendo isto (o profissional refere-se ao preparo para 

lidar com o corpo), acho que são poucas as escolas e 

poucos os profissionais, inclusive perante os colegas que 

são mecanicistas e perante as escolas que tem esta 

proposta de ensino [...] os professores que trabalham desta 

forma, com os alunos, são muitas vezes mal vistos e até 

desqualificados pelos colegas e pela instituição.  [...] o 

ensino tem de ter duas etapas: na primeira  o aluno assiste 

terapias em todas as áreas e na segunda ele se submete a 

terapia [...] eu proponho que nas escolas se faça um 

trabalho de grupo com os alunos que estão saindo  para que 

ele entenda o real papel profissional. 

 

               O profissional 10 diz que espera ter a habilidade para lidar com 

as transformações, porém acredita que, ainda que na formação 

universitária isto seja apresentado para o aluno, esta habilidade somente 

se consegue com a prática profissional, com cursos, leituras e pela 

experiência de vida: 

 

Eu não consigo falar em nome de todos os profissionais, 

mas eu espero que sim. Eu me considero apta e me 

considero uma pessoa ligada ao paciente [...] espero estar 

conseguindo clinicamente isto [...] acho que isto vem muito 

do que você está se empenhando em fazer [...] com cursos 

a gente acaba adquirindo conhecimentos, a gente trabalha 

muito com o corpo e isto estimula a percepção, né? [...] mas 

aquela percepção de respeito ao paciente, do respeito ao 

que ele está sentindo isto é desenvolvido através de outros 

tipos de leitura e pela vida. [...] a faculdade só não prepara  

o fisioterapeuta, o fisioterapeuta nasce fisioterapeuta. 

 

               O profissional 4 também tem a percepção de que o 

fisioterapeuta sai da faculdade sem a noção necessária para lidar com a 
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questão das transformações do paciente e que esta habilidade é 

adquirida depois por meio de  cursos e por experiência: 

 

Eu acho que não. A formação do fisioterapeuta não prevê 

isto. Está deficitária nesta parte. Como na minha vida 

profissional eu fiz muitos cursos, eu acho que foi um 

aprendizado destes cursos também, mas acho que quando 

o fisioterapeuta sai da faculdade ele não tem noção 

nenhuma. 

 

               O profissional 9 também acredita que o fisioterapeuta está muito 

mal preparado para esta habilidade em lidar com o paciente e suas 

transformações. Também atribui isto a deficiência na formação: 

 

Não, o fisioterapeuta não está preparado prá isto. Embora a 

gente tenha de trabalhar a parte funcional, mas a gente não 

é preparado prá reconhecer esta parte emocional do 

paciente, acho que falta muito. Eu também me enquadro 

neste grupo. 

 

               O profissional 7 tem a mesma percepção colhida nas entrevistas 

dos demais  fisioterapeutas até agora analisados nesta categoria. Para 

ele o preparo não existe logo no início da atuação profissional. O preparo 

acontece com a experiência e deveria estar contido na formação do 

fisioterapeuta:  

 

O tempo e a experiência preparam o fisioterapeuta. Ele não 

sai preparado da faculdade prá perceber, agora...  o tempo e 

a experiência vão fazendo ele perceber estas mudanças, 

tanto físicas quanto emocionais que acontecem com o 

paciente [...] no currículo poderiam ser introduzidas 

disciplinas que se voltassem mais a isto. Acho que isto é 

bem deficiente. 
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               O profissional 2 se acha preparado, porém acredita que nem 

todos os fisioterapeutas são. Acredita também que os alunos, nem 

sempre absorvem tudo o que é passado na graduação, dando a entender 

que o tema é discutido na faculdade, mas que os alunos não atribuem a 

devida importância a ele.  não entra em maiores detalhes. Ao ser 

questionado se os fisioterapeutas são preparados, ele responde: 

 

O ideal seria que, sim... nem todos.... vou ser sincero....  

eu me considero preparado, mas eu já encontrei 

fisioterapeutas que não estão preparados[...] a formação 

que a gente tem a gente é preparado, mas não sei se 

todos os fisioterapeutas conseguem captar bem esta...    

 

               Pelo conteúdo da entrevista e pela análise do comportamento do 

entrevistado, pode-se inferir que sua real percepção é a de que o 

fisioterapeuta não está preparado, apesar de receber informações sobre 

isto. 

  

               O profissional 2  traz sua percepção com ênfase nas 

transformações patológicas, físicas e mecânicas. Nestes dois aspectos 

ele acredita que o fisioterapeuta percebe e está apto a lidar com as 

alterações do corpo, porém com as alterações emocionais nem sempre. A 

solução que aponta também é a inclusão de disciplinas para tratar do 

tema na graduação: 

 

Uma parte destas alterações, sim. As patológicas, 

mecânicas e físicas, agora todas as alterações [...] não está 

preparado, as alterações emocionais, psíquicas.  Uma 

solução seria  incluir no currículo uma aula específica sobre 

os problemas e o reconhecimento destes problemas. 



 139

 

               O profissional 3 acredita que o fisioterapeuta esteja pronto para lidar 

com as transformações do físico, mas não do emocional. Não aponta soluções: 

 

No físico tem mais clareza, já no emocional é mais difícil. O 

fisioterapeuta não está preparado prá isto, né? O 

fisioterapeuta nem sempre está pronto para reconhecer e 

saber como agir quando um paciente começa a chorar numa 

sessão de fisioterapia. Ele não está preparado quando o 

problema é emocional. 

  

               Com exceção de dois profissionais, no concernente a esta 

categoria de análise os profissionais ao falarem sobre o preparo para lidar 

com transformações no paciente não se preocuparam em discernir ou 

discriminar este lidar sob os pontos de vistas físico, funcional ou 

emocional. A percepção do entrevistador é que para os fisioterapeutas 

estava muito clara a questão das transformações como uma coisa mais 

abrangente do que somente o funcional e corporal.  

 

               A percepção obtida foi clara e revelou a falta de preparo do 

fisioterapeuta para lidar com as transformações ocorridas no paciente em 

decorrência do processo terapêutico. Também  trouxe à tona um 

problema que se encontra na formação dos profissionais e que se justifica 

pelo já  discutido modelo cartesiano aplicado a área da saúde.   

 

                A falta de disciplinas específicas que visem preparar o futuro 

profissional para conhecer seu próprio corpo e para trabalhar com o corpo 

de seus pacientes são notórias nos cursos de graduação de fisioterapia. A 

ênfase dada na graduação não é para  as relações humanas existentes 

no processo terapêutico, mas sim para o próprio processo em uma visão 

baseada em métodos e técnicas.  
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               Isto reforça a ausência,  ou a deficiência,  de disciplinas das 

ciências humanas e sociais, valendo também dizer que quando as 

mesmas existem, muitas vezes são dadas por professores que não 

possuem visão centrada na aplicação destas disciplinas para a área da 

saúde, tornando o conteúdo desinteressante e afastado da realidade que 

o futuro profissional vai ter em sua área de atuação. 

 

               Trabalhos de harmonização, sensibilização e percepção corporal 

não são muito utilizados na formação do fisioterapeuta, assim como a 

discussão destes temas não está dentro de uma disciplina específica para 

isto. Alguns professores, com formação e atuação menos tecnicista, 

abordam estes assuntos dentro de disciplinas que possuem outros 

objetivos, mas nem sempre os incluem  dentro do plano de ensino da 

disciplina. Também vale ressaltar que muitas vezes os professores não 

dominam técnicas específicas para este objetivo. 

 

               As próprias Diretrizes Curriculares21 da graduação de fisioterapia 

não apresentam estes temas como ponto focal dentro da formação. Existe 

uma tendência dos profissionais perceberem estes temas como algo 

implícito na sua prática profissional, tratando a questão como algo óbvio e 

corriqueiro dentro desta prática, mas que na verdade permanece como 

algo distante do conhecimento e da assimilação dos fisioterapeutas na 

sua prática profissional e na sua vida pessoal. 

 

            A observação de tratamento e o contato com pacientes, desde os 

primeiros momentos na faculdade, são pontos realçados na percepção de 

alguns profissionais e  estão contidos nas Diretrizes Curriculares, mas  

nem sempre são observados nos curso de graduação de fisioterapia.  

 

                                                           
21 As diretrizes curriculares nacionais são normas obrigatórias que orientam o planejamento curricular das 
escolas e sistemas de ensino, fixadas pelo Conselho Nacional de Educação por meio da Câmara de Educação 
Básica. É fundamentada na Lei 9394 de 1996 (Leis de Diretrizes e Bases da Educação) 
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               Ponto interessante apresentado foi a sugestão dos alunos 

acompanharem profissionais em sua prática diária para  observarem os 

tratamentos, assim como  também se submeterem a tratamentos de 

fisioterapia objetivando uma melhor percepção  por meio da experiência 

própria das sensações e dos sentimentos.  

 

               A experiência de vida e a prática profissional foram apontadas 

como fator de desenvolvimento da habilidade de perceber transformações 

e reações dos pacientes.   

 

 

 

5.11.  PERCEPÇÃO DO FISIOTERAPEUTA SOBRE AS 

TRANSFORMAÇÕES EM SEU PRÓPRIO CORPO 

DECORRENTES DO PROCESSO DE INTERAÇÃO 

TERAPÊUTICA  

 

               Esta categoria de análise tratou de buscar a percepção subjetiva 

do profissional sobre ele mesmo, sobre suas transformações e seu 

posicionamento como profissional frente à experiência que colhe em sua 

vida profissional diária.  

 

               Todos os profissionais apresentaram a  percepção de ser 

alterado no relacionamento com o paciente, todos mostraram que sofrem 

alterações, que crescem e que podem  ser influenciados e melhorados 

pelo relacionamento que se efetiva com os seus pacientes. 

 

               Mais uma vez houve uma tendência de mecanizar, neste caso 

seria melhor dizer “corporizar”, a percepção, pelos profissionais que lidam 

com pacientes  graves e em hospitais, no entanto cabe assinalar que, de 
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forma unânime,  todos os fisioterapeutas têm a percepção de que as 

alterações ocorrem em seu corpo e em  todo o seu  ser. 

 

               O profissional 1 relata que: 

 

A fisioterapia é um trabalho braçal, então nós podemos, em 

um movimento sofrer alterações, né? Lesões, isto é 

possível, nunca vi nada muito grave, mas ...  dores, mal 

jeito... ah   e alterações emocionais também. A gente se 

aproxima muito do paciente e nós sofremos influências.... 

 

               O profissional 11 também relata as alterações que ocorrem no 

corpo e de forma  implícita deixa aparecer a percepção de que as 

mudanças são de ordem geral e não somente corporal: 

 

Sofre muitas alterações o fisioterapeuta. Eu acho que são 

alterações físicas mesmo, de desgaste articular, de dor na 

coluna [...] este contato físico com o paciente me fez 

perceber melhor meu corpo [...] mas acho que é coisa 

instintiva, não acho que fui preparada para isto. Eu tenho 

lembranças de mudanças de atitudes em relação ao 

paciente [...]  um menino de sete anos me fez descer do 

pedestal porque eu me achava poderosa e as mudanças 

que percebo é a de respeitar mais os limites, não sei se 

consigo responder....  não me lembro de situação em que 

tenha mudado o meu corpo, mas sim a minha postura de 

olhar o outro. 

 

               O profissional 9 percebe as alterações primeiramente no físico e 

apresenta uma fala confusa sobre  os aspectos da emoção. Revela uma 

tendência de tentar não se envolver com as sensações que podem 

acompanhar o trabalho terapêutico e de não se deixar influenciar por elas, 

o que induz à idéia de que sua representação é de que transformações 

em níveis pessoais, emocionais, aconteçam para o fisioterapeuta: 
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Ele altera com certeza... conforme vai tendo anos de 

experiência ele vai ficando mais esperto com algumas 

coisas e se sensibilizando com outras. [...] a gente aprende 

a não ter sentimento pelo paciente, as vezes, assim, né...  

como é que se fala? ... é assim.....  não se preocupar e não 

levar prá casa o que a gente vê no hospital porque a gente 

vai levar de alguma forma.  

 

               Ele ainda coloca de forma mais clara  sua percepção   no 

concernente às alterações físicas, mas  deixando  implícita sua percepção 

além do corporal: 

 

Ah... com certeza ele vai ficando mais desgastado, vai 

ficando mais cansado porque o nosso trabalho, queira.... 

assim...., não é um trabalho só físico né? A gente demanda 

esforço físico, mas com isto vai tendo alterações e 

percebendo mudando a nossa percepção corporal...  e muito 

também, né?....  muito. 

 

               O profissional 3 traz sua percepção muito clara sobre as 

alterações que ocorrem não somente no físico, mas também no 

emocional e no modo de vida do fisioterapeuta: 

 

 Eu acho que o fisioterapeuta também sofre alterações e que 

ele aprende muito durante o tratamento [...] alterações 

físicas porque a gente faz esforço para atender o paciente, o 

seu desgaste físico é grande para atender o paciente. 

Emocional eu acho que também acontece, você vê e ouve 

muitas experiências, às vezes boas outras não [...] depois 

que trabalhei em hospital muitas coisas mudaram em minha 

vida [...] ao longo dos anos o fisioterapeuta tem alterações, 

tanto físicas quanto emocionais. 
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               O profissional 6 acredita que as alterações ocorram em caráter 

de reciprocidade entre terapeuta e paciente e que estas alterações não 

são somente corporais: 

 

Acho que é uma coisa de mão dupla, de dupla mão [...] acho 

que vai ter um link entre a melhora ou piora do paciente 

nestas alterações e que o próprio fisioterapeuta vai ter 

também...   eh....  acho que não é só no corpo, é mais 

amplo...  é no corpo e na psique do fisioterapeuta. Você sai 

confiante, você adota uma postura. 

 

               O profissional 8 é enfático em afirmar que as alterações ocorrem 

na mesma intensidade para terapeuta e paciente e que estas alterações 

são  do corpo, da mente, da postura de vida: 

 

Acontece com terapeutas e pacientes na mesma quantidade 

e na mesma qualidade. 

 

               O profissional após relatar um caso  que demonstrava a relação 

de reciprocidade no processo terapêutico afirma a percepção de mudança 

de postura corporal e emocional em si próprio: 

 

[...] a noite em casa eu fui perceber que estava com outra 

postura na forma de encolhimento e de depressão [...] a 

gente muda a gente se percebe no cotidiano. A postura com 

o mundo?  Isto é independente de ser fisioterapeuta [...] 

agente ouve história de pacientes, de atividades de 

paciente, acho que é uma nova perspectiva de mundo. É um 

trabalho muito rico. 

 

               O profissional 12 demonstra sua percepção das transformações 

atribuindo isto ao contato com o paciente: 

 

Eu acho que pode, pode e é muito legal você tratar um 

paciente e ver ele melhorar. Internamente o fisioterapeuta 

fica muito contente [...] a gente tem uma satisfação de 
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nosso trabalho, então eu acho que  a gente melhora a 

satisfação corporal porque tem auto-estima crescente, 

mas isto depende do paciente, em resposta ao paciente. 

 

               O paciente 10 traduz  a percepção de que as alterações ocorrem 

na forma de  olhar para si mesmo e para seu corpo, de cuidar melhor do 

corpo, porém enfatiza que não é apenas corpo físico, é físico e emocional: 

 

Depois que comecei a trabalhar sou muito mais alongada 

porque a profissão obriga a gente  estar bem mais 

equilibrado. Depois que sou fisioterapeuta eu tenho um 

cuidado maior, né? [...] na minha vida, hoje, eu olho com 

mais cuidado pro meu corpo físico e emocional porque eu 

quero estar bem pro meu paciente [...] acho que as 

transformações no emocional trazem uma bagagem muito 

grande porque a gente lida com  vários tipos de pacientes, 

muitas histórias, várias desordens e a gente começa a ver 

que a vida é mais rica do que imaginamos.  

 

               O profissional 4 tem sua percepção centrada nas 

transformações enquanto postura profissional, de busca de 

desenvolvimento profissional, mas também traz a percepção da 

necessidade de questionamento sobre o próprio corpo: 

 

Acho que a gente pode ser alterado sim... numa terapia que 

está evoluindo bem você vai ficando mais seguro e tranqüilo 

em relação ao que você está fazendo [...] quando você se 

depara com um paciente difícil você vai questionar até você 

mesmo, se o que você está fazendo é o melhor e até 

questionar seu próprio corpo, você faz um questionamento 

interno [...] e isto é um estímulo para que você cresça mais 

profissionalmente. 

 

               O profissional 7 liga a percepção sobre as transformações à 

sensibilidade do fisioterapeuta. Concorda que existe desgaste físico e 

ressalta que as mudanças também dependem da disposição do 
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fisioterapeuta em trabalhá-las. Apesar de sua fala não ser muito explícita, 

resta claro a percepção de que as alterações se processam 

corporalmente e emocionalmente: 

 

Em se tratando de um hospital oncológico, que é minha 

atuação, só não tem estas alterações um fisioterapeuta que 

não tenha sensibilidade [...]  a gente lida muito próximo com 

o sofrimento, com a morte, então com certeza, estas 

alterações correm também para os profissionais [...] aqueles 

fisioterapeutas que estão dispostos a....  sei lá.... trabalhar 

seu corpo terá alguma mudança. 

[...] o desgaste físico ocorre em qualquer profissão, a idade 

desgasta nosso corpo.           

 

               O profissional 5 tem a percepção da possibilidade de reconhecer 

melhor seu corpo e refere também uma melhor percepção e alteração nas 

atitudes pessoais: 

 

Conforme a prática a gente vai percebendo melhor o nosso 

próprio corpo [...] eu já consigo ter melhor propriocepção, ter 

melhor percepção do meu corpo, melhor atitude com outras 

pessoas [...] vendo o paciente evoluir, acaba a gente 

percebendo até como a gente poderia evoluir nós mesmos. 

Nem tanto na questão física, mas na questão do ser, do agir 

com o próximo, a questão do caráter também. 

 

               O profissional 2 valoriza a percepção das alterações no sentido 

do relacionamento com o paciente, da socialização  e da reciprocidade do 

benefício que o processo terapêutico proporciona. Também percebe as 

alterações corporais e as relaciona com as emocionais e fisiológicas: 

 

A gente trata dos problemas dos outros e trata dos nossos. 

Você passa a conversar com as pessoas e você também se 

socializa. Tendo a atitude de tratar além do problema 

mecânico: - Nossa é bom pro paciente. Mas é igualmente 

bom pra quem trata. 
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 Na questão física? No seu corpo?  Sim, sim. Se a gente for 

lembrar que as mudanças emocionais promovem mudanças 

fisiológicas no corpo, sim, sim, acredito que sim. 

 

               Esta categoria trouxe a  percepção de que o relacionamento 

com o paciente traz transformações de ordem corporal no que se refere 

ao desgaste do uso do corpo, da aquisição de uma melhor percepção do 

próprio corpo, e também das alterações do modo de ver, sentir e viver a 

vida. Esta percepção é mais clara para alguns fisioterapeutas, porém 

todos os fisioterapeutas entrevistados, em maior ou menor grau, a possui. 

 

               Por vezes,  os fisioterapeutas não deixaram clara a percepção 

de que as alterações ocorrem em níveis  relacionados ao indivíduo como 

ser emocional e social, porém ao analisar o todo das entrevistas, percebe-

se que todos chegam a esta percepção. A primeira percepção pode ser 

mais corporal e técnica, porém todos apresentam, no mínimo, uma 

pequena consciência de que tratar o indivíduo chega a algo muito mais do 

que o corporal. 

 

               As percepções mostram claramente a reciprocidade das 

relações contidas no processo terapêutico e fica claro que o fisioterapeuta 

não atua somente no corpo biológico do indivíduo.  Considerando que 

todo o processo de construção humana é concretizado na relação com o 

outro e a mesma  acontece na forma de encontros corpóreos, seria 

improvável que a relação terapêutica não produzisse qualquer efeito, por 

menor que fosse ele, nos indivíduos. 

 

               A reciprocidade de transformações percebida pelos 

fisioterapeutas reforça as afirmações de   Villaça ( 2007, p 56) que: o 

corpo constitui um subsistema cultural por meio do qual o indivíduo cria 

valores, coesão e interage com o mundo e com o outro. 
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               Koliniak (2002) em sua tese de doutorado,  afirmou que os 

profissionais que trabalham na prática clínica relatam que as mudanças 

de postura, corporais ou de dinâmica produzem alterações nos pacientes, 

tais como mudança na personalidade, auto-imagem, auto-conceito, auto-

estima e segurança pessoal.  Nesta categoria de análise pudemos 

encontrar uma via de mão dupla  dentro das relações terapêuticas do 

fisioterapeuta, em que não somente o paciente se modifica, mas o 

terapeuta também percebe e sofre transformações das mais diversas 

ordens emocionais, sociais, corporais e  comportamentais.  

 

               As percepções encontradas nesta categoria  também reforçam a 

premissa de Merleau-Ponty (1994)  de que o corpo é conjunto de 

significações vividas e a produção de novas significações acontece no 

corpo enquanto situado no mundo.  As significações contidas  e trocadas 

no relacionamento terapeuta-paciente, especialmente pelo trabalho 

corporal,  é que permitem que as transformações recíprocas se realizem e 

se concretizem.  
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CAPÍTULO VI 
 
 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

               Após a análise e discussão dos dados colhidos fica claro que o 

tema proposto nesta tese   não é objeto de reflexão diária dos 

profissionais, uma vez que as  atividades profissionais cotidianas 

absorvem a sua atenção para a questão técnica do trabalho. Cabe 

ressaltar que a humanização no atendimento é valorizada por todos e é 

também um fato na prática, mas para alguns fisioterapeutas ela 

permanece implícita dentro da atividade enquanto para outros  ela é 

incorporada de forma mais consciente e enfática na relação com o 

paciente.                

 

               Ao contrário do que se podia inferir no início deste trabalho, o 

gênero e a idade dos sujeitos da pesquisa não foram fatores  marcantes 

na formulação das percepções dos profissionais, indicando que existe 

certa homogeneidade nas percepções, independentemente destes 

fatores. 

 

               Se idade e gênero não conferiram caráter de heterogeneidade, a 

área de atuação do fisioterapeuta  trouxe uma forte tendência para a sua 

percepção  sobre o corpo humano e sobre sua relação terapêutica, as 

quais se apresentam ligadas ao conceito mecanicista e cartesiano para os 

profissionais que trabalham em Unidades de Terapia Intensiva e nos 

hospitais, inferindo-se que a  formação dos profissionais que trabalham 

nestas áreas segue predominantemente o  modelo biomédico. 

 

               Mesmo predominando a percepção mecanicista  observa-se que o 

fisioterapeuta caminha para uma mudança de visão  mais centrada na 

humanização do atendimento e das relações. A visão do emocional e 
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social aparece com freqüência na fala dos profissionais, mesmo que isto 

não seja objeto de reflexão e de estudos focados do profissional. 

 

               Instintivamente o fisioterapeuta percebe a necessidade de agir 

de forma mais integral e humanizada, mesmo não tendo a exata 

dimensão de como fazê-lo. É de sua natureza procurar este tipo de 

procedimento. 

               

               É possível  uma percepção clara de que o fisioterapeuta possui 

uma visão ainda muito centrada no corpo enquanto instrumento ou 

sistema físico fundamentado por uma sustentação biologicista e 

fisiológica. Ele percebe e define o corpo, quase que invariavelmente, 

utilizando a máquina como analogia. 

 

               Esta percepção é devida à forma como o  ensino da fisioterapia 

é realizado em nosso contexto atual. Nossas universidades ainda se 

pautam pela visão cartesiana e seguem o modelo biomédico de ensino 

influenciando a postura de trabalho dos profissionais dentro desta visão. 

 

               Esta percepção  cartesiana em que predomina a visão 

mecanicista do corpo existe, afinal o objeto de trabalho deste profissional 

é o corpo humano e foi desta forma que ele aprendeu durante a sua 

formação, mas  é fato que esta não é a única percepção do fisioterapeuta. 

 

               Pôde-se observar que no contexto atual o fisioterapeuta  tem 

percepção de dupla mão fundamentada naquilo que ele observa e 

acredita ser o ideal para a sua relação com o paciente. Esta dupla mão 

está no sentido de perceber o corpo e o paciente na sua forma física e 

fisiológica, porém a incorporação da percepção da existência e da 

importância dos níveis emocional, mental, social e espiritual também é 

fato e faz com que ele incorpore, muitas vezes de forma não tão 
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consciente,  o caráter dinâmico das inter-relações ocorridas na  prática 

assistencial. 

 

               Quanto à concepção de corpo saudável e não saudável 

encontrou-se a percepção de que o corpo saudável  é aquele que 

permanece em equilíbrio de suas funções. Predomina a percepção 

biológica e funcional, embora os aspectos mais integrais do ser humano 

sejam considerados, tais como os emocionais, sociais e até mesmo os 

espirituais. Quanto ao não saudável o enfoque primário é no desequilíbrio 

das funções ou às agressões que o corpo possa sofrer. 

 

               Mais uma vez esta  primeira percepção,  centrada nos 

desequilíbrios e nas agressões, está relacionada predominantemente, aos 

profissionais que trabalham nas UTIs e nos hospitais, porém resta 

evidente a existência da percepção humanizada e holística sobre o corpo 

doente e sobre as doenças, ressaltando que esta sempre aparece 

secundariamente à primeira. 

 

               Este fato conduz a conclusão de que existe a necessidade de se  

fortalecer a formação do profissional fisioterapeuta aliando visões  e 

métodos tecnicistas a outros mais integrais e humanizados. 

 

               Em situações de agravos à saúde  o fisioterapeuta percebe que 

o paciente tem uma tendência de dar importância às alterações do corpo 

somente quando elas são muito perceptíveis, havendo a tendência de  

ignorar ou negá-las inicialmente, o que pode conduzir a estados 

patológicos mais graves.  A visão predominante ainda é a física, porém os 

fisioterapeutas também são perceptíveis às alterações do âmbito mental, 

emocional e social. 

 

               O fisioterapeuta percebe ser capaz de produzir alterações no 

corpo do paciente e notoriamente ela as associa ao resultado de sua 
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intervenção, porém existe a percepção de que elas não se processam 

somente no âmbito do corpo, mas também no âmbito emocional e no dos 

relacionamentos sociais. 

 

               O fisioterapeuta percebe ser capaz de estimular o paciente a 

reconhecer os potenciais de seu corpo e atribui isto como 

responsabilidade profissional. Apesar de nem todos incorporarem ao seu 

trabalho os métodos e ou técnicas apropriados para este tipo de estímulo 

eles o fazem dentro de seu trabalho cotidiano. Vale ressaltar que nem 

todos conhecem métodos e técnicas específicos para os trabalhos de 

percepção e sensibilização corporal. 

                  

               Mais do que transformações fisiológicas e funcionais o 

fisioterapeuta possui a percepção de que pode produzir  melhores 

condições de inserção social e cultural de seu paciente a partir de seu 

trabalho.  As transformações são primeiramente vistas no concernente ao 

corpo e as funções físicas e fisiológicas, mas os aspectos emocionais e 

sociais das transformações aparecem com traço bem forte em sua 

percepção.  

                               

               É possível inferir que  os fisioterapeutas estão buscando 

inserção e atuação mais humanizada no tratamento e nas relações com 

os seus pacientes, embora não seja possível afirmar em que fontes. Eles 

revelam a percepção de que estão despreparados para lidar com as  

transformações ocorridas no paciente, uma vez que consideram que 

estas transformações não ocorrem somente no corpo. 

 

               Dentro de suas percepções o fisioterapeuta atribui este 

despreparo à formação profissional que é carente de disciplinas 

específicas para esta finalidade. Cabe aqui também apontar a débil 

aproximação que existe com as disciplinas das ciências humanas e 

sociais, as quais seriam uma fundamentação importante para o 
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relacionamento terapeuta-paciente. Os profissionais apontaram para a 

necessidade de inserção de disciplinas específicas para o 

reconhecimento das transformações que ocorrem nos indivíduos durante 

o processo terapêutico e enfatizam a necessidade de existir o estudo e a 

prática de técnicas corporais na grade curricular da graduação.  

 

               Foi possível encontrar  duas vias de mão dupla nesta tese. A 

primeira diz respeito à percepção do corpo sob a concepção cartesiana 

que leva em conta a função e a fisiologia em oposição a uma percepção 

de um corpo que extrapola o físico e se realiza nas emoções e nas 

relações sociais e culturais. A segunda mão dupla diz respeito às 

transformações que ocorrem  na reciprocidade das relações contidas no 

processo terapêutico e que transforma paciente e terapeuta.   

 

               As transformações ocorrem no corpo e são percebidas no 

paciente pelas melhoras proporcionadas pelos tratamentos e pelas 

conseqüências desta melhora na inserção do indivíduo em seu meio.  Já  

nos terapeutas a percepção é de que elas ocorrem na forma de  desgaste 

físico, pela aquisição de melhores  percepções do corpo e  melhora de 

postura. Fato é que, para ambos,  a percepção é de que as 

transformações são percebidas no modo de sentir e viver a vida. 

 
 
               Com a finalidade de melhor orientar as percepções colhidas e 

atender aos objetivos desta tese, encontramos que: 

 

-  A percepção do fisioterapeuta sobre o corpo humano é prioritariamente 

centrada no aspecto fisiológico e funcional, em consonância a  visão 

cartesiana que permeia o modelo biomédico, modelo este vigente na 

formação do fisioterapeuta. Resta claro que existe uma dupla mão na 

percepção do fisioterapeuta e que  se manifesta na visão de um corpo 

emocional, social, cultural e espiritual que se soma a um corpo de 

dimensão física e biológica. 
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-  Sob o aspecto das transformações corporais e funcionais o 

fisioterapeuta está preparado  para trabalhar com o paciente, mas 

percebe que não está preparado para trabalhar com as  transformações 

ocorridas no processo terapêutico e que extrapolam o corporal, indicando 

a necessidade de se investir numa formação que dê atenção para a 

humanização e o atendimento integral do indivíduo, além de inserir na 

grade curricular da graduação disciplinas que trabalhem a sensibilização 

e a percepção corporal. 

 

-  A reciprocidade da relação terapêutica proporciona transformações nos 

indivíduos nela inseridos (terapeuta e paciente) e também extrapolam a 

questão corporal atingindo a mente, o espírito, o social e cultura, enfim,  o  

sentido de viver e de sentir. 

 

-   Restou claro que os fisioterapeutas que trabalham em  UTI e em  

hospitais apresentam uma percepção mais fortemente influenciada pelo 

modelo cartesiano do que os outros profissionais que atuam em  

segmentos ambulatoriais. Existe a tendência de  inferirmos que esta 

percepção seja dada pela formação mais tecnicista que estas áreas 

oferecem, porém não é possível concluir se esta percepção é influenciada 

pela formação ou pela atuação do profissional. Para tanto novos estudos 

deverão ser realizados com este objetivo específico. 

 

-   As percepções do fisioterapeuta  sobre o corpo humano  e sobre as 

transformações que o processo terapêutico proporciona influenciam seu 

trabalho e sua forma de se relacionar com pacientes. Uma visão  técnica 

proporciona efetividade na obtenção de resultados  funcionais, porém 

quanto mais integrativa e humanizada for a visão do terapeuta, mais o 

processo se  amplia e os ganhos passam a ser além da esfera corporal e 

funcional, extrapolando para a melhor inserção do indivíduo na sociedade. 

Cabe ainda assinalar que  a reciprocidade da relação terapêutica 
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pressupõe transformações mútuas, assim terapeuta e paciente adquirem 

a oportunidade de ganhos para as suas vidas. 
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ANEXO 1 
 
 

Roteiro de Entrevista 
 
 

1- Fale livremente sobre sua visão do corpo humano. 

2- Como você define um corpo saudável e um corpo não saudável. 

3- Em um processo de agravo à saúde você acha que o paciente 

percebe  alterações em seu corpo? Estas percepções seriam em nível 

biológico ou também em outro nível? 

4- Você acha que o fisioterapeuta, dentro de sua atuação com o 

paciente, pode produzir alterações no corpo do paciente. Fale sobre 

isto. 

5- O fisioterapeuta pode conduzir o paciente a perceber mudanças em 

seu corpo ou mesmo estimular a percepção do paciente sobre o 

corpo? Como? 

6- Durante o processo terapêutico ou ao seu final, você acredita que as 

mudanças ocorridas no paciente serão somente em nível corporal ou 

também em outras instâncias? Discorra mais sobre isto. 

7- O fisioterapeuta percebe estas  mudanças? Como ele percebe? 

Discorra mais sobre isto?  

8- O fisioterapeuta é preparado para reconhecer e trabalhar as 

mudanças ocorridas em um paciente pelo processo terapêutico? 

9- Você acha que dentro do processo terapêutico a produção de 

alterações ocorre somente para o paciente ou o fisioterapeuta 

também pode sofrer alterações? Que alterações poderiam ser estas? 

10-  Em sua opinião qual é a forma ideal de se fazer a interação paciente-

terapeuta? 

 

 

Espaço para anotações das observações colhidas durante a entrevista. 
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ANEXO 2 

 

 

Qualificação do Entrevistado 

 

Nome 

 

 

Idade 

 

 

Gênero 

 

 

Local de formação 

 

 

Tempo de atuação profissional 

 

 

Área de atuação na fisioterapia

 

 

Local de Trabalho 

 

 

Número de CREFITO 
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ANEXO 3 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu REGINALDO ANTOLIN BONATTI, doutorando pelo programa 
de Ciências Sociais da PUC-SP, sendo orientado pela Profa. Dra. MARIA 
HELENA VILLAS BOAS CONCONE, estou desenvolvendo a tese de 
doutorado intitulada A PERCEPÇÃO DO FISIOTERAPEUTA SOBRE O 
CORPO; visamos investigar a percepção que os profissionais 
fisioterapeutas possuem sobre o corpo e como esta percepção pode 
interferir no processo de relação terapêutica.  

 
Gostaríamos de convidá-lo(a)  a participar desta pesquisa. Esta 

participação se dará na forma de concessão de entrevista, a qual será 
gravada, sendo  as perguntas  feitas por intermédio de  entrevista semi-
dirigida  que possibilitará sua resposta de forma livre e espontânea. 
 

Ressaltamos que todas as informações serão mantidas em caráter 
de confidencialidade e os dados colhidos, após os devidos tratamentos 
metodológicos, somente serão utilizados para a finalidade científica e 
acadêmica, respeitando o princípio da preservação de identidade dos 
sujeitos que participam da pesquisa e garantindo também o pleno direito 
de sua abstenção na participação da pesquisa em qualquer fase de sua 
realização. 
 

 Caso sinta-se devidamente esclarecido e concorde em  participar 
desta pesquisa solicito que preencha os  dados abaixo e assine. Se 
necessitar qualquer informação adicional,  estarei a sua disposição, a 
qualquer momento, pelos telefones 3231.4244  ou 8081.8099. 
 

 
Doutorando REGINALDO ANTOLIN BONATTI 

 
Nome:______________________________________________ portador 

do R.G. número _____________________________________,residente 

à ________________________________________________________, 

bairro______________________Cidade de _______________________,  

 
São Paulo,_______de _____________________de 2011. 
 

_________________________________________ 
ASSINATURA 
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