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RESUMO 
 

O objetivo desse estudo constitui-se em verificar e analisar as representações 
sociais dos fisioterapeutas sobre as pessoas com deficiência física e quanto esse 
pensar contribui para sua atuação profissional e, consequentemente, para uma 
melhoria da qualidade de vida e inclusão social eficaz. É importante conhecer a 
visão dos fisioterapeutas, não só na reabilitação da funcionalidade, mas, também, a 
conceituação da deficiência física e as expectativas de futuro no âmbito social das 
pessoas com deficiência. Participaram da pesquisa 14 fisioterapeutas que atuam em 
uma instituição na capital do Piauí e atendem a crianças, jovens e adultos com 
deficiência física, congênita ou adquirida, cujas sequelas afetem a condição motora 
do indivíduo no setor de reabilitação física da instituição. Os instrumentos utilizados 
foram a aplicação de questionários com questões abertas e fechadas e entrevistas 
semi-estruturadas. Os dados tabulados e categorizados foram submetidos à análise 
de conteúdo diante do relato dos entrevistados. Conforme revelou a pesquisa, os 
fisioterapeutas identificam a deficiência no âmbito da Saúde/Doença no aspecto 
fisiológico, evidenciando-se as alterações motoras, isto é, o quadro patológico que a 
própria deficiência apresenta como determinante para as limitações e incapacidades. 
Já na representação da deficiência no aspecto social, os profissionais afirmaram que 
o ambiente em que vivem pode influenciar na qualidade de vida. Porém, quando 
questionados sobre as legislações existentes e adotadas, os profissionais mostraram 
insegurança, não apresentando embasamentos teóricos suficientes, necessitando de 
mais informações e conhecimento profissional. Desenvolver uma visão humanizada 
voltada para os direitos dos seus pacientes na inclusão social e uma perspectiva de 
futuro promissor é de grande importância para o aprimoramento do senso crítico 
social do profissional. 
 
Palavra chaves: Fisioterapia. Deficiência física. Representação social. 

Saúde/Doença 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 

The objective of this study is to verify and analyze the social representations of 
physical therapists, on the persons with physical disabilities and how this thinking 
contributes to their professional performance and, consequently, to an improvement 
in the quality of life and a social inclusion effective. It is important to know the vision 
of the physiotherapists, not only in the rehabilitation of functionality, but also, the 
conceptualization of physical disability and the expectations of future in the social 
sector for people with disabilities Participated In the survey 14 physical therapists 
who work in an institution of Teresina – PI, that assists children, youths and adults, 
with physical disabilities, congenital or acquired, whose sequels affect the individual's 
motive conditions in the physical rehabilitation of the institution.  The instruments 
used were the application of questionnaires with open and closed subjects and 
interviews semi-structured. The data tabulated and categorized were subjected to 
content analysis before the interviewees report.  According the research, the 
physiotherapists represent the deficiency in the physiologic ambit, evidencing the 
motive alterations that the own deficiency presents that is, the pathological situation 
that the own disability presents a determinant for the limitations and incapacities.  
Already in the representation of deficiency in the social aspect, the professionals, 
approached that the atmosphere in that live it can influence in the life quality. 
However, when questioned about the legislations, existent and adopted, the 
professionals showed insecurity, not presenting enough theoretical embasamentos, 
needing more information and professional knowledge. To develop a humanized 
vision gone back to your patients' rights in the social inclusion and a perspective of 
promising future is of great importance for the improvement of the professional's 
social critical sense.  
 
Word keys: Physiotherapy. physical def iciency. social representat ion. 

health/disease. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na trajetória como fisioterapeuta costuma-se deparar com alguns 

questionamentos em relação à interpretação de conceitos que se vem construindo 

desde a formação acadêmica até a atuação profissional sobre as questões da 

deficiência e as perspectivas de futuro relacionadas com a inclusão escolar, 

mercado de trabalho e acessibilidade. Questiona-se até que ponto as condutas 

fisioterapêuticas têm influência na melhoria da qualidade de vida das pessoas com 

deficiência e desenvolvimento das possibilidades nos aspectos pessoal e 

profissional. É por esses motivos que, após a graduação, vem-se buscando 

conhecimentos para solucionar esses questionamentos, já na especialização em 

fisioterapia hospitalar, pode-se conhecer, precocemente, como uma pessoa lida com 

uma deficiência física adquirida, mas não foi o suficiente para responder todas as 

dúvidas. Desta maneira, em busca de respostas aprofundadas o mestrado 

proporcionou conhecimentos sobre as deficiências e seus vários aspectos 

relacionados.  

Os processos de reabilitação das pessoas com deficiência, seja ela física 

ou não, devem envolver uma série de profissionais, com enfoque inter e 

multidisciplinar, com a finalidade de melhoria da qualidade de vida, de acordo com 

suas necessidades. Os fisioterapeutas em destaque nesse estudo têm um papel 

fundamental no processo, oferecendo subsídios para auxiliar as pessoas com 

deficiência, na busca da autonomia, levando em consideração as limitações e 

exaltando as possibilidades. 

Nogueira (2007) realizou um estudo, no qual analisou a acessibilidade na 

vivência escolar, trabalho e lazer da pessoa com deficiência na percepção dos 

fisioterapeutas, levando em consideração as experiências pessoais dos profissionais 

na reabilitação dos seus pacientes e as informações adquiridas na sua formação 

acadêmica. A pesquisa mostrou que os profissionais pouco discutem entre si sobre o 

tema, inclusive no conhecimento do âmbito legal. Constatou, também, que estes não 
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têm informações necessárias e suficientes para orientar com segurança os pacientes 

e seus familiares a respeito da temática inclusão social e acessibilidade.  

Há necessidade de inúmeras mudanças para que o deficiente físico seja 
incluído em todas as esferas sociais, ou seja, em situações escolares, de 
trabalho ou de lazer, desde a eliminação de barreiras arquitetônicas para 
que se locomovam livremente pelo espaço comum, até o bem-estar e o 
direito de sentir-se seguro e respeitado no ambiente social e na comunidade 
onde está inserido, contando com o apoio dos profissionais especializados, 
em especial os fisioterapeutas. (NOGUEIRA, 2007, p.58) 

 

Um dos profissionais da área da saúde que mais se aproxima da pessoa 

com deficiência física é o fisioterapeuta, que é habilitado a atuar na promoção da 

saúde, tratando, reabilitando e prevenindo, em nível individual e coletivo. É 

importante conhecer o pensar dos fisioterapeutas, não só na reabilitação da 

funcionalidade, mas, também, a conceituação da deficiência física e as expectativas 

de futuro no âmbito social das pessoas com deficiência. Diante disso, o profissional 

fisioterapeuta torna-se mais capacitado a proporcionar uma socialização efetiva para 

as pessoas com deficiência física, melhorando a qualidade de vida, a autoestima e 

permitindo autonomia e independência. Afinal, todo indivíduo deve ser tratado com 

igualdade, não apenas perante a lei, mas, principalmente, perante a ordem moral e 

na vida social. 

A atuação do fisioterapeuta na reabilitação das pessoas com deficiência 

visa minimizar o quadro clínico da deficiência, criar formas e estratégias de 

adaptações, no intuito de melhorar e diminuir as limitações incapacitantes para 

realização de atividades da vida diária. Desta forma, sobra pouco tempo para 

debater sobre as representações sociais da deficiência, inclusão social em vários 

aspectos e as perspectivas de futuro no contexto social para as pessoas com 

deficiência.  

A fisioterapia tem um papel de extrema importância na reabilitação das 

funcionalidades da pessoa com deficiência, mas não se pode esquecer que esse 

indivíduo vive num ambiente social pouco preparado, e com informações ainda 

pouco aprofundadas e debatidas. O profissional da fisioterapia deve estar capacitado 

para atender aos anseios da pessoa com deficiência, que busca, nesses 

profissionais, informações sobre seus direitos e deveres no contexto social. Desta 

forma, os fisioterapeutas devem buscar conhecimentos relacionados aos aspectos 

legais e movimentos sociais a respeito da pessoa com deficiência.   
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Considera-se importante a utilização do conceito de representações 

sociais, as quais passam por um processo de formação, entendido como um 

encadeamento de fenômenos interativos, fruto dos processos sociais no cotidiano do 

mundo moderno. Segundo Jodelet (1994), 

 

As representações sociais são formas de pensamento utilizadas na 
comunicação, compreensão e no ensino do meio social, material e ideativo, 
que surgem das observações dos atores sociais (sujeito) e de seus relatos 
de fatos e fenômenos sociais (objeto) ocorridos. 

 

A construção das representações sociais inclui, também, as estruturas 

imaginárias e simbólicas dos profissionais de saúde. Spink (1995), numa perspectiva 

lingüística, afirma que “representação pode significar, tanto reapresentação como 

interpretação de algo real e concreto”. Moscovici (2003) compreende as 

representações sociais como “o conjunto de conceitos, proposições e explicações 

originados na vida cotidiana no curso de comunicações interpessoais; elas 

equivalem, na sociedade, aos mitos e sistemas de crenças das sociedades 

tradicionais”. 

De acordo com Minayo (2002),  

 

Conceitos são definidos como as unidades de significações que definem a 
forma e o conteúdo de uma teoria, podendo considerá-los como operações 
mentais que refletem certo ponto de vista a respeito da realidade, pois 
focalizam determinados aspectos dos fenômenos, hierarquizando-os.  

 

Diante do enfrentamento de uma série de desafios e obstáculos no 

processo de inclusão social da pessoa com deficiência, as representações sociais se 

consolidam numa perspectiva de formação de conceitos e concepções por parte dos 

profissionais de fisioterapia, pois estão intimamente ligados no processo de 

reabilitação do deficiente físico. Sendo assim, torna-se importante conhecer o 

pensar, desde a formação acadêmica até a atuação profissional sobre as questões 

ligadas à deficiência física, inclusão social e perspectiva de futuro, levando em 

consideração as intervenções realizadas por esses profissionais. 

O estudo das representações sociais tem adquirido ênfase por parte dos 

pesquisadores brasileiros, que buscam um arcabouço teórico sólido e consistente 

para a investigação qualitativa de fenômenos organizacionais de forma 
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contextualizada, descritiva e reveladora de significados subjetivos. Significados 

estes que, muitas vezes, não podem ser captados e/ou explicados pelas abordagens 

científicas tradicionais. (CAVEDON, 2005) 

Esta pesquisa deverá contribuir para evidenciar o papel fundamental do 

fisioterapeuta e enfatizar concepções e conceitos acerca da deficiência e suas 

contribuições no processo de socialização dessas pessoas.  

Segundo Minayo (2002), entende-se por pesquisa “uma atividade básica 

das ciências na sua indagação e descoberta da realidade. É uma atitude e uma 

prática teórica de constante busca e uma atividade que nunca se esgota, fazendo 

uma combinação particular entre teoria e dados”. 

Os estudos de investigação sobre o pensar profissional, em relação à sua 

aplicabilidade técnica, vai além de um exercício mecânico e rotineiro; contribuem 

para fortalecer o seu agir em uma dinâmica institucional ativa, constante e de 

responsabilidade social.  

Assim, o objetivo desse estudo foi verificar e analisar as representações 

sociais dos fisioterapeutas que prestam serviço em uma instituição pública na 

Capital do Piauí sobre a pessoa com deficiência física e quanto esse pensar 

contribui para sua atuação profissional e, consequentemente, para melhoria da 

qualidade de vida e inclusão social eficaz.  

Desta forma, no Capítulo I destaca-se a conceituação da deficiência física 

e, para contextualizar a estrutura teórica, abordam-se definições e conceitos sobre 

deficiência no âmbito da legislação sobre os direitos da pessoa com deficiência e 

manuais internacionais adotados. No Capítulo II destacam-se um breve histórico da 

fisioterapia e a importância da atuação dos fisioterapeutas ligados ao processo de 

socialização da pessoa com deficiência; e, no Capítulo III, visa-se, 

panoramicamente, destacar os conceitos e idéias relacionados à teoria das 

representações sociais. 
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I CONTEXTUALIZAÇÃO DA DEFICIÊNCIA 

 

A Constituição Federal é o principal instrumento jurídico de defesa dos 

direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Além de garantir a todos o direito à 

igualdade, à dignidade, à não-discriminação e à educação, trata também de medidas 

importantes, como o direito à inserção no mercado de trabalho, a reserva de vagas 

em concursos públicos e a previsão de eliminação de barreiras arquitetônicas.  

Alguns conceitos e terminologias precisam ser uniformizados entre os 

profissionais e equipes que atuem com pessoas com algum tipo de deficiência.  

Com esse propósito de contextualizar e contribuir para a promoção da 

uniformidade de conceitos e terminologia de caráter geral, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) publicou o Manual de Classificação Internacional das Deficiências, 

Incapacidades e Desvantagens (Handicaps) – CIDID-1, aprovado inicialmente em 

caráter experimental em língua inglesa em 1980, com o título Internacional 

Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps e na edição em português 

de 1989 houve um consenso nas traduções, respectivamente: deficiência, 

incapacidade e desvantagem (handicaps). (AMIRALIAN, 2000; MAZZOTTA, 2002) 

A CIDID-1 contempla três conceitos principais: 

 

Deficiência: No domínio da saúde, deficiência representa qualquer perda 
ou anormalidade da estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 
anatômica. 
Incapacidade: No domínio da saúde, incapacidade corresponde a qualquer 
falta (resultante de uma deficiência) de capacidades para exercer uma 
atividade de forma ou dentro dos limites considerados normais para o ser 
humano. 
Desvantagem (HANDICAP): No domínio da saúde, desvantagem 
(handicap) representa um impedimento sofrido por um dado indivíduo, 
resultante de uma deficiência ou de uma incapacidade, que lhe limita ou lhe 
impede o desempenho de uma atividade considerada normal para esse 
indivíduo, tendo em atenção a idade, o sexo e os fatores sócio-culturais. 
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1989, p. 35-37) 
 

No processo de revisão da CIDID foram apontadas diversas fragilidades, 

como a falta de relação entre as dimensões que a compõem e a não abordagem de 
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aspectos sociais e ambientais, entre outras. Após várias versões e numerosos 

testes, em maio de 2001, a Assembléia Mundial da Saúde aprovou a International 

Classification of Functioning Disability and Health (ICF). (FARIAS & BUCHALLA, 

2005) 

Na atualidade, a classificação mais utilizada e estudada é a Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), que substituiu o 

enfoque negativo da deficiência e da incapacidade por uma perspectiva positiva, 

considerando as atividades que um indivíduo que apresenta alterações de função 

e/ou da estrutura que o corpo pode desempenhar, assim como sua participação 

social. A funcionalidade e a incapacidade são determinadas pelo contexto ambiental 

em que vivem. (FARIAS & BUCHALLA, 2005) 

A CIF é baseada numa abordagem biopsicossocial que incorpora os 

níveis de saúde aos níveis corporais e sociais: 

 

O objetivo pragmático da CIF é fornecer uma linguagem padronizada e um 
modelo para descrição da saúde e dos estados relacionados à saúde, 
permitindo a comparação de dados referentes a essas condições entre 
países, serviços, setores de atenção à saúde, bem como o 
acompanhamento da sua evolução no tempo”. (FARIAS & BUCHALLA, 
2005, p. 190) 
 

A CIF tem oferecido várias vantagens, pois contém ferramentas 

fundamentais para uma série de abordagens. Na área clínica, a classificação se 

propõe a servir de modelo multidisciplinar, devendo servir para diversos 

profissionais. Um dos campos mais explorados na aplicação da CIF tem sido a área 

de Medicina Física e Reabilitação, pois consiste no acompanhamento do paciente 

em tratamento. 

A incorporação do uso da CIF nas práticas de atenção à saúde, tendo em 

vista que se trata da incorporação de uma nova tecnologia, embora já venha sendo 

adotada por diversos setores e equipes multidisciplinares, deve ser ainda 

amplamente explorada em relação à sua aceitabilidade e validade em diferentes 

áreas; seu impacto nos cuidados de saúde; seu potencial em medir o estado 

funcional dos pacientes e seu uso pelos sistemas de informação para elaboração de 

estatísticas de saúde. (BUCHALLA, 2003) 
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Tendo em vista todos esses aparatos como meios de avaliação das 

pessoas com deficiência, existem, também, meios legais que trazem conceitos e 

definições adequadas. 

O Decreto nº. 3.298, de dezembro de 1999, regulamenta a Lei nº. 7.853, 

de 21 de outubro de 1989, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência e consolida as normas de proteção e dá outras 

providências. O Decreto apresenta definições e conceitos determinantes. No artigo 

3o, considera:  

 

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o 
desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser 
humano; 
II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante 
um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter 
probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos;  
III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de 
integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios 
ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa 
receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e 
ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. (BRASIL, 1999) 

 

No artigo 4o, considera pessoa portadora de deficiência a que se 

enquadra nas seguintes categorias: 

 

I - Deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 
física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia 
cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para 
desempenho de funções. (BRASIL, 1999) 

 

O art. 4º do Decreto nº. 3.298, de 20 de Dezembro de 1999, foi alterado 

pelo artigo 70, do Decreto nº. 5. 296, de 02 de Dezembro de 2004, passando a 

vigorar as seguintes alterações: 

 

I - Deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 
física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, 
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paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções. (BRASIL, 2004, Artigo 70) 

 

Com base nas definições sobre deficiência, Jorqueira (2002) descreve 

deficiência com e sem comprometimento neurológico, que podem decorrer em 

possíveis dificuldades no controle do equilíbrio, da postura, no controle e função do 

movimento, na coordenação motora, na locomoção, entre outras peculiaridades. 

Segundo o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Portadoras de 

Deficiência (CONADE) (2010), no Censo Demográfico 2000, do IBGE, no Brasil 

existem 24,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência ou incapacidade, o 

que representa 14,5% da população brasileira. 

Conforme informações disponíveis no site da Secretaria Estadual para 

Inclusão da Pessoa com Deficiência (SEID) (2010), no link “índices de deficiências”, 

o Piauí é o terceiro Estado brasileiro com maior população de pessoas com 

deficiência, proporcionalmente, de acordo com o Censo 2000 do IBGE. Ao todo, 

17,63% dos piauienses possuem uma ou mais deficiências. No Brasil, apenas 

Paraíba e Rio Grande do Norte apresentam percentuais maiores: 18,76% e 17,64%, 

respectivamente. No Piauí também está localizada a cidade com maior percentual 

de pessoas com deficiência de todo o País. Em São Gonçalo do Piauí, 33,3% da 

população possui algum tipo de deficiência, destacando-se a visual e auditiva. 

(http://www.seid.pi.gov.br/artigos.php) 

Desta forma, torna-se de extrema importância realizar estudos mais 

aprofundados para tomar conhecimento das causas dos percentuais elevados nessa 

população. Espera-se que mais pesquisas de aspectos qualitativos, quantitativos e 

epidemiológicos possam ser realizadas, a fim de ajudar e melhorar a qualidade de 

vida das pessoas com deficiência dos estados brasileiros. 
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II HISTÓRICO DA FISIOTERAPIA 

 

Uma das formas de examinar a caracterização do objeto de trabalho de 

uma profissão ou do estudo de uma área do conhecimento é analisando os 

diferentes momentos históricos. Sendo assim, torna-se importante destacar os 

aspectos primordiais na consolidação da fisioterapia como um curso de nível 

superior. 

Na antiguidade (período compreendido entre 4.000 a.C e 395 d.C), havia 

uma preocupação com as pessoas que apresentavam “diferenças incômodas”, 

designadas “doenças”, e uma preocupação em eliminá-las por meio de recursos, 

técnicas, instrumentos, procedimentos etc. (REBELATTO, 2004) Nesse período, o 

principal interesse era curar os indivíduos, não se preocupando em desenvolver 

ações preventivas. 

Na Idade Média (período compreendido entre os séculos IV e XV), “[...] 

em todos os setores da sociedade, predominou uma concepção de organização 

providencial, uma ordem social estabelecida no plano divino [...]”. (REBELATTO, 

2004, p.33) Nessa época, houve uma interrupção dos avanços dos estudos na área 

da saúde, pois as concepções eram predominantemente religiosas. 

A retomada dos estudos ocorreu no Renascimento (período 

compreendido pelos séculos XV e XVI) permitiu a descoberta de novas 

possibilidades, surgindo a preocupação de preservar as condições normais de 

saúde, aparecendo as palavras manutenção e prevenção no trabalho com a saúde. 

(REBELATTO, 2004) 

No Renascimento, o interesse não se destinava apenas à cura, mas 

também ao estado físico normal e ao culto à beleza física, tanto do homem quanto 

da mulher. 

Entre os séculos XVIII e XIX compreende a Industrialização, que teve 

como característica o avanço na utilização de máquinas e uma decorrente 

transformação social. As novas concepções de utilização das diversas formas de 
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cuidado com o corpo sofreram alterações significativas com o advento da Revolução 

Industrial.  

As classes dominantes voltavam a atenção para o sistema produtivo, para 

as atividades lucrativas, obtidas por meio de trabalho de uma população operária 

submetida a estafantes jornadas de trabalho, condições sanitárias precárias e 

condições alimentares insatisfatórias, trazendo, como conseqüência, o aparecimento 

e proliferação de novas doenças, assim como, em paralelo, os acidentes de 

trabalho. 

 

Com a evolução e o estabelecimento da industrialização, as precárias 
condições de vida da população e a decorrente proliferação de doenças 
fizeram com que o trabalho voltado para as condições de saúde novamente 
se concentrasse na patologia, no indivíduo já acometido pela doença. 
(REBELATTO, 2004, p. 45) 

 

Diante de uma série de patologias instaladas, mediante o avanço da 

industrialização, começaram a surgir especializações médicas voltadas à atenção 

quase que exclusivamente para o tratamento. Segundo Rebellato & Botomé (1999), 

“as especializações médicas e o corpo de conhecimentos ou as formas de trabalho, 

que viriam caracterizar a Fisioterapia, parecem ter seguido a mesma direção, no 

sentido de compartimentalizar áreas de estudo e campos de atuação profissional”. 

Seguindo esses fatos históricos, a fisioterapia surgiu no Brasil a partir de 

1929, devido à criação do primeiro curso técnico na Santa Casa de Misericórdia de 

São Paulo. A motivação principal para sua criação foi o grande número de 

portadores de seqüelas da poliomielite – então com elevada incidência – com 

distúrbios do aparelho locomotor, bem como o crescente aumento de acidentes de 

trabalho.  

Considerada profissão recente, com mais de quarenta anos de 

regulamentação, a formação em fisioterapia no Brasil evoluiu de forma lenta nas 

décadas de 1970 e 1980, elevou consideravelmente o número de cursos e de vagas 

na década de 1990 e atingiu acelerada expansão a partir de 1997. (BISPO, 2009) 

O reconhecimento da fisioterapia com status de nível superior ocorreu em 

1969, através da promulgação do Decreto-Lei nº. 938, de 13 de outubro de 1969, 

quando adquiriu responsabilidades relacionadas à restauração, ao desenvolvimento 

e à conservação do movimento humano. 
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O artigo 3o do referido Decreto-Lei registra: “É atividade privativa do 

fisioterapeuta, executar métodos e técnicas fisioterápicas com finalidade de 

restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente”.  

Este Decreto-Lei deu início a um período distinto da fisioterapia no Brasil, 

que, todavia, não foi acompanhado de aparato jurídico-legal ou teórico concernente 

à formação profissional ou ao perfil dos novos profissionais. (BISPO, 2009) Só após 

14 anos de regulamentação da profissão, em 1983, o Conselho Federal de 

Educação (CFE) estabeleceu os currículos mínimos para a formação de 

fisioterapeutas. (BRASIL, 1983) 

De acordo com a Resolução 4/83, o CFE instituiu o tempo de formação do 

fisioterapeuta em quatro anos e com pelo menos 3.240 horas, bem como determinou 

que as disciplinas integrantes do currículo mínimo deveriam ser divididas em quatro 

ciclos de matérias: biológicas, de formação geral, pré-profissionalizantes e 

profissionalizantes. (BISPO, 2009) 

Visando a uma formação universitária sólida, foram instituídas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Fisioterapia, a serem 

observadas na organização curricular das Instituições do Sistema de Educação 

Superior do País, através da Lei nº. 9.131, de 24 de novembro de 1995. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Fisioterapia têm como objetivo permitir que os currículos propostos possam construir 

perfil acadêmico e profissional com competências, habilidades e conteúdos dentro 

de perspectivas e abordagens contemporâneas. O perfil do profissional egresso 

deve revelar-se com formação generalista, crítica, humanista e reflexiva, e com 

capacitação para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor 

científico e intelectual. (BRASIL, 2003) 

Define, ainda, como objeto de trabalho da profissão o movimento humano 

em todas as suas dimensões, e destaca que a responsabilidade da atenção à saúde 

não se encerra com o ato técnico, mas sim com a resolução do problema em âmbito 

tanto individual como coletivo. (BRASIL, 2003) 

A mudança na formação profissional, com a gradual substituição da 

ênfase curativo/reabilitadora para uma lógica promocional/preventiva, apresenta-se 

como condição indispensável na implementação de um novo modelo de atuação. 

(BISPO, 2010, p.1635) 
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A fisioterapia, nos dias atuais, necessita romper as barreiras dos modelos 

voltados para os aspectos biológicos e curativos/reabilitadores em que sempre se 

apoiou e vem se apoiando na graduação, e se aproximar da saúde de forma 

coletiva, valorizando o social como categoria de análise do processo saúde-doença, 

fazendo com que os profissionais de hoje tenham novas possibilidades de atuação 

em vários aspectos. A busca pela atuação voltada para o contexto social tem 

ajudado os fisioterapeutas a atender com segurança no esclarecimento dos direitos 

das pessoas com deficiência, através da busca legal dos mesmos.  

 

2.1 Fisioterapeuta x socialização da pessoa com deficiência 

 

De acordo com o CREFITO-3 (Conselho Regional de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional), na Resolução de 18 de agosto de 2006, a profissão 

Fisioterapia é definida da seguinte forma: 

 

É uma ciência aplicada, tendo por objeto de estudos o movimento humano 
em todas as suas formas de expressão e potencialidades, tanto nas 
alterações patológicas quanto nas repercussões psíquicas e orgânicas. Seu 
objetivo é preservar, manter (forma preventiva), desenvolver ou restaurar 
(reabilitação) a integridade de órgãos, sistema ou função. Como processo 
terapêutico, utiliza conhecimentos e recursos próprios, utilizando-os com 
base nas condições psico-físico-social, tendo por objetivo promover, 
aperfeiçoar ou adaptar o indivíduo à melhoria de qualidade de vida. Para 
tanto, se utiliza da ação isolada ou conjugada de fontes geradoras 
termoterápicas, crioterápicas, fototerápicas, eletroterápicas, sonidoterápicas 
e aeroterápicas, além de agentes cinésio-mecanoterápicos e outros mais 
advindos da evolução dos estudos e da produção científica da área. 
(www.crefito.com.br) 

 

Diante da atuação profissional, o fisioterapeuta é um profissional da área 

da saúde, com formação acadêmica superior, habilitado à construção do diagnóstico 

dos distúrbios cinéticos funcionais, à prescrição das condutas fisioterapêuticas, sua 

ordenação e indução no paciente, bem como, ao acompanhamento da evolução do 

quadro funcional e sua alta do serviço. (www.crefito.com.br) 

O fisioterapeuta é o profissional da área da saúde que tem grande relação 

com as pessoas com deficiência, no caso deste trabalho, deficiência física, pois está 

envolvido no processo de reabilitação funcional e, através desta, pode ajudar 

positivamente na socialização destes indivíduos. Quando se fala em socialização, 
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está implícita a inclusão social em seus vários aspectos e as questões de 

acessibilidade, pois estas estão intimamente ligadas. 

A socialização é, enfim, um processo de identificação, de construção de 

identidade, ou seja, de pertencimento e de relação. Socializar-se é assumir seu 

pertencimento a grupos, assumir pessoalmente suas atitudes, a ponto de elas 

guiarem amplamente sua conduta sem que a própria pessoa se dê conta disso. 

A integração social pode ser entendida como um processo mediante o 

qual a sociedade em geral, meio urbano, as moradias e transportes, assim como os 

serviços de saúde e educação, as dependências de trabalho, os locais de lazer, 

cultura e esportes tornem-se acessíveis para todas as pessoas, incluindo os 

deficientes. (GOMES, 2005) 

Segundo Mazzotta (2006), é fundamental que a acessibilidade seja 

interpretada como elemento indispensável para a inclusão social de todas as 

pessoas nos diferentes espaços da vida pública ou privada. 

Na visão de Mazzotta (1993), a inclusão como um princípio orientador das 

políticas públicas, que se refere à não segregação dos portadores de deficiência, 

entendem a integração como uma ampliação da participação dos indivíduos nas 

várias situações comuns de vida. 

Diante dessas questões apontadas sobre a inclusão, não é possível falar 

da mesma sem abordar seu contraponto, a exclusão. Um termo que define muito 

bem esse contraponto é o que o autor Mazzotta (1996) chama de “consenso social 

pessimista”, fundamentado, essencialmente, na idéia de que a condição de 

“incapacitado”, “deficiente”, “inválido” é uma condição imutável, leva à completa 

omissão da sociedade em relação à organização de serviços para atender às 

necessidades individuais específicas dessa população. 

A vivência dos portadores de deficiência é marcada pela ambivalência, 

pelo uso de estratégias e táticas de resistência, objetivando a apropriação de 

espaços de atuação, o acesso a bens e serviços e a melhoria das condições de vida. 

(FRANÇA, 2004). Nesse caso, acessibilidade tem um importante papel em todos os 

pontos abordados pelo autor, e isso leva à minimização do direito de ir e vir dos 

portadores de deficiência. 

Levando-se em consideração a abordagem da melhoria da qualidade de 

vida das pessoas com deficiência, o trinômio lazer, inclusão escolar e mercado de 
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trabalho estão intimamente ligados, pois estes levam a perspectivas de 

possibilidades positivas para estas pessoas.  

 

Todas as pessoas, entre as quais se incluem as que possuem algum 
tipo de deficiência, têm direito ao acesso à educação, à saúde, ao 
lazer e ao trabalho. Essas áreas contribuem para inserção social, 
desenvolvimento de uma vida saudável e de uma sociedade 
inclusiva”. (PAGLIUCA, ARAGÃO & ALMEIDA., 2007, p. 582). 

 

“O direito de ir e vir, interdependente do direito à saúde, à educação, à 

cultura, à habitação, ao lazer, ao transporte etc., representa elemento essencial à 

condição de sujeito e cidadão”. (MAZZOTTA, 2006) 

O ponto chave para inserir a pessoa com deficiência nas atividades de 

lazer é a acessibilidade, pois é uma das questões centrais da melhoria da qualidade 

de vida e garante o pleno exercício da cidadania. 

 

É fundamental que a acessibilidade seja interpretada como elemento 
indispensável para a inclusão social de todas as pessoas nos 
diferentes espaços da vida pública ou privada. Ser acessível aos 
outros e ao mundo implica respeito recíproco à singularidade de cada 
pessoa e à pluralidade de condições e situações de vida que 
determinam a diversidade. (MAZZOTTA, 2006, p.42) 

 

A Lei nº. 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece normas e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de 

obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano e na construção e 

reforma de edifícios e meios de transporte e comunicação. (BRASIL, 2000) 

A acessibilidade, para ocorrer de maneira efetiva, é necessária que ocorra 

a minimização das barreiras arquitetônicas. No art. 2o da Lei nº. 10.098/00 define: 

 

I – acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, 
das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, 
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 
II – barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, 
a liberdade de movimento e a circulação com segurança das pessoas, 
classificadas em: 
a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas e 
nos espaços de uso público; 
b) barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes no interior dos 
edifícios públicos e privados; 
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c) barreiras arquitetônicas nos transportes: as existentes nos meios de 
transportes; 
d) barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte 
ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por 
intermédio dos meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de 
massa. (BRASIL, 2000) 

 

Outro ponto chave para inserir a pessoa com deficiência no convívio 

social de forma eficaz e que traga a formação da identidade pessoal é a inclusão da 

criança no âmbito escolar. Conforme define a Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, a qual estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no art. 1, a 

educação abrange: 

 
Os processos normativos que se desenvolvem na vida familiar, na 
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais. (BRASIL, 1996). 

 

A educação das pessoas com necessidades especiais deve se dar de 

maneira satisfatória, para que ocorra um processo de aprendizado viável para 

introduzir essa criança no convívio social com limitações reduzidas. Conforme 

Ramos & Alves (2008), “espera-se que a escola ofereça oportunidades para que os 

alunos informem-se e orientem-se com profissionais especializados e capacitados e 

encontrem instrumentos adequados a fim de proporcionar um maior e melhor 

aprendizado”. 

Na Resolução nº 2, de 11 de setembro de 2001, que institui Diretrizes 

Nacionais para Educação Especial na Educação Básica, o art. 6º determina que, 

para a identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a 

tomada de decisões quanto ao atendimento necessário, a escola deve realizar, com 

assessoramento técnico, avaliação no processo de ensino e aprendizagem, 

contando, para tal, com: 

 

I – A experiência de seu corpo docente, seus diretores, coordenadores, 
orientadores e supervisores educacionais; 
II – O setor responsável pela educação especial do respectivo sistema; 
III – A colaboração da família e a cooperação dos serviços de saúde, 
assistência social, trabalho, justiça e esporte, bem como do ministério 
publico quando necessário. (BRASIL, 2001) 
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Diante de todos esses aspectos sobre a educação das pessoas com 

deficiência e/ou necessidades especiais, é necessário que o professor e os 

profissionais da área da saúde conheçam sobre a deficiência, como forma de 

minimizar as dificuldades encontradas, a fim de favorecer um aprendizado eficaz, 

proporcionando um aprofundamento prático e teórico para essas crianças e 

introduzindo-as no contexto social com menos limitações. 

A inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho tem sido 

um ponto bastante debatido nos dias atuais, através das leis normativas de cotas. A 

Lei nº. 8.213, de 24 de julho de 1991, no artigo 93, a chamada Lei de Cotas, 

estabeleceu que todas as empresas com mais de 100 funcionários devem preencher 

entre 2% a 5% de suas vagas com trabalhadores que tenham algum tipo de 

necessidade especial. Essas percentuais variam de acordo com o número de 

funcionários. Empresas com até 200 funcionários devem ter 2% de suas vagas 

preenchidas por pessoas com necessidades especiais; entre 201 e 500 funcionários, 

3%; entre 501 e 1000 funcionários, 4%; e empresas com mais de 1000 funcionários, 

5% das vagas. 

De acordo com Tanaka & Rodrigues (2003), 

 

O preparo das pessoas com necessidades especiais para o mercado de 
trabalho demanda a construção de programas específicos que tenham 
como principal objetivo a adoção de práticas que possibilitem a entrada 
dessas pessoas no mercado de trabalho de forma competitiva. 

 

Diante de todos esses aspectos, a inclusão social de forma eficaz e 

satisfatória deve abranger, como pilares de sustentação, o trinômio inclusão escolar, 

inclusão no mercado de trabalho e lazer. Só assim ocorrerá a socialização, com 

menos limitações no aspecto social, levando à melhoria da qualidade de vida das 

pessoas com deficiência. 
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III REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

A expressão representação social surgiu em meados do século XX na 

Europa. O conceito remete ao de representação coletiva da teoria funcional de Émile 

Durkheim. Essa conceituação é retomada pelo psicólogo francês Serge Moscovici 

em “La Psychanalyse, son image et son publique”, de 1961. Moscovici inaugura um 

campo de investigação psicossociológico, ou uma modalidade especial do 

conhecimento, que tem finalidades para a elaboração de comportamentos e a 

comunicação entre indivíduos. (AMARAL, 1994) 

A teoria funcional defendida por Durkheim vê as representações sociais 

coletivas como formas estáveis de compreensão coletiva, com o poder de obrigar, 

que pode servir para integrar a sociedade como um todo. Em contrapartida, 

Moscovici esteve interessado em explorar a variação e a diversidade das idéias 

coletivas nas sociedades modernas. Essa própria diversidade reflete a falta de 

homogeneidade dentro das sociedades modernas, em que as diferenças refletem 

uma distribuição desigual de poder e geram uma heterogeneidade de 

representações. (MOSCOVICI, 2005) 

A Representação Social (RS) é definida como uma forma de 

conhecimento do "senso comum". Ela está diretamente relacionada à maneira como 

as pessoas interpretam ou traduzem os conhecimentos veiculados socialmente. O 

processo de assimilação do conhecimento é sempre ativo, já que as pessoas 

entendem e introjetam as informações de acordo com os referenciais que possuem: 

os indivíduos vão reelaborar o saber científico segundo sua própria "conveniência", 

ou seja, de acordo com os meios e recursos que têm. (MOSCOVICI, 2005) 

 

O senso comum está continuamente sendo criado e re-criado em nossas 
sociedades, especialmente onde o conhecimento científico e tecnológico 
está popularizado. Seu conteúdo, as imagens simbólicas derivadas da 
ciência em que ele está baseado e que, enraizadas no olho da mente, 
conformam a linguagem e o comportamento usual, estão constantemente 
sendo retocadas. (MOSCOVICI, 2005, p. 95) 
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Segundo o psicólogo social Serge Moscovici (2005),  

As representações sociais são os conteúdos dos pensamentos cotidianos e 
idéias coerentes às nossas crenças religiosas, idéias políticas e conexões 
que criamos espontaneamente. Envolvem um modo individual de 
comunicação e conhecimento que caracteriza uma sociedade particular ou 
grupo social, um tipo de realidade e conhecimento diário que é 
subjetivamente construído. 

 

Representações sociais é um termo filosófico que significa a reprodução 

de uma percepção anterior ou do conteúdo do pensamento. Nas ciências sociais, 

são definidas como categorias de pensamento, de ação e de sentimento que 

expressam a realidade, explicam-na, justificando-a ou questionando-a. Enquanto 

materiais de estudo, essas percepções são consideradas consensualmente 

importantes, atravessando a história e as mais diferentes correntes de pensamento 

sobre o social. (MINAYO, 2002) 

Sendo forma de pensamento, as representações sociais constituem uma 

vertente teórica da Psicologia Social que faz contraponto com as demais correntes 

da Filosofia, da História, da Sociologia e da Psicologia Cognitiva, que se debruçam 

sobre a questão do conhecimento. Situá-las na ótica da Psicologia Social implica, 

portanto, discutir aquilo que é compartilhado pelas demais disciplinas e que faz das 

representações sociais um campo transdisciplinar. (SPINK, 1993) 

O fenômeno das representações sociais está ligado aos processos sociais 

implicados com as diferenças na sociedade. No intuito de explicar essa ligação, o 

autor sugeriu que as representações sociais são a forma de criação coletiva, em 

condição de modernidade, formulação, implicando que, sob outras condições de 

vida social, a forma de criação coletiva pode também ser diferente. (MOSCOVICI, 

2005) 

As representações são sempre um produto da interação e comunicação e 

elas tomam sua forma e configuração específica a qualquer momento, como 

consequência do equilíbrio específico desses processos de influência social. Há uma 

relação sutil entre representações e influências comunicativas, quando o autor define 

representação social: 

 

Um sistema de valores, idéias e práticas, com uma dupla função: primeiro, 
estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-se em seu mundo 
material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que a 
comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade, 
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fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, sem ambiguidade, os 
vários aspectos de seu mundo e da sua história individual e social. 
(MOSCOVICI, 2005, p. 21) 

A influência da comunicação no processo da representação social ilustra 

também a maneira como as representações se tornam senso comum e entram para 

o mundo comum e cotidiano. As representações sustentadas pelas influências 

sociais da comunicação constituem as realidades de nossas vidas cotidianas e 

servem como o principal meio para estabelecer as associações com as quais 

ligamos uns aos outros. (MOSCOVICI, 2005) 

O ano de 1990 foi marcado por uma série de movimentos sociais e leis 

voltadas para os direitos humanos, caracterizando uma reflexão maior sobre a 

temática dos direitos e deveres para todos. A divulgação na imprensa falada e 

escrita fez surgir uma dinâmica social voltada para a discussão do tema relacionado, 

ao lidar com as pessoas com deficiência. 

Segundo Jodelet (1994), 

 

As representações sociais são formas de pensamento utilizadas na 
comunicação, na compreensão e no ensino social, material e ideativo que 
aparecem das observações do sujeito e de seus relatos de fatos e 
fenômenos sociais ocorridos. 

 

De acordo com Moscovici (2005), do ponto de vista estrutural, a teoria das 

representações sociais propõe que existam três categorias consideradas espinha 

dorsal: as noções de representação (ou informações), subjetividade (ou campo 

das representações) e produção (ou atitudes). 

Noções de representações, imagem ou informação: são os 

conhecimentos acerca do objeto social, tanto os aspectos qualitativos quanto os 

quantitativos. 

Subjetividade ou campo das representações: envolve uma concepção 

mais complexa, pois se refere à organização das informações a partir do imaginário 

social e que, por consequência, podem sofrer forte influência dos fatores 

ideológicos. 

Produção ou atitudes: constituem as avaliações a respeito de um objeto 

social, logo está vinculada à história do grupo ou do indivíduo. 

Esta tridimensionalidade dá sustentação para a teoria em termos de 

consistência representativa e importância social. A representação social se forma 
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com o objetivo de dar um sentido para aquilo que é novo. A doença é quase sempre 

uma ameaça na vida das pessoas. Ao darmos sentido para ela, ao representarmo-la 

dentro de nós, tornamo-la, não só mais próxima e familiar, mas também mais 

compreensível em nosso universo social. (CARDOSO & ARRUDA, 2005) 

De acordo com Spink (1993), 

 

O processo saúde/doença constitui um campo fértil para o estudo da 
representação social, embora o modelo médico tenha reduzido a 
saúde/doença ao estado orgânico do corpo individual ou coletivo, a doença 
extrapola os limites da individualidade e do diagnóstico estritamente clínico. 

 

Buscar significado remete, necessariamente, a uma interpretação coletiva 

complexa e em constante movimento. As representações sobre saúde/doença 

permitem evidenciar as complexas relações entre o biológico e o social, explorar a 

interface entre senso comum e o pensamento científico, possibilitando explicitar o 

tipo de relações sociais que se estabelecem na prática cotidiana.  

A intervenção em Educação e Saúde leva em conta as representações 

dos sujeitos, entendidas como noções e modos de pensamento construídos ao lado 

das trajetórias de vida, influenciadas, por conseguinte, pela experiência coletiva, 

pelos fragmentos das teorias científicas e dos saberes escolares, expressos, em 

parte, nas práticas sociais e modificados para servir à vida cotidiana. (GAZINELLI, 

et. al., 2005) 

Os profissionais de saúde estão sempre reatualizando hábitos, modos de 

vida e sensibilidades herdadas de um passado sempre presente, de acordo com os 

significados históricos e culturalmente construídos e, assim, elaborando suas 

representações da saúde e doença. (LAPLANTINE, 1991) 

São várias as representações que as pessoas fazem do adoecer, sendo 

independentes do saber médico. O indivíduo que vivencia uma doença se relaciona 

de forma conflituosa com os aspectos sociais, pois o doente irá se sentir doente 

quando deixar de realizar suas atividades que lhe permitem pertencer ao contexto 

em que vive. Por outro lado, é uma forma de conhecer-se, visto que aprende a se 

superar para enfrentá-la. Fundamenta-se aí a necessidade de as representações 

serem consideradas, na Educação em Saúde, em um compartilhamento de saberes. 

(ADAM & HERZLICH, 2001) 
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Levando em consideração os processos de formação da representação 

social como forma de conhecimento, devem-se ter claro dois mecanismos que são 

ancoragem e objetivação. O primeiro tenta ancorar idéias estranhas, reduzi-las a 

categorias e a imagens comuns, colocá-las em um contexto familiar e esse é um 

processo que transforma algo estranho e perturbador que nos intriga em nosso 

sistema particular de categorias e o compara com um paradigma de uma categoria 

que pensamos ser apropriada. Já no segundo mecanismo, é objetivá-los, isto é, 

transformar algo abstrato em algo quase concreto, transferir o que está na mente em 

algo que exista no mundo físico e também une a idéia de não-familiaridade com a 

realidade, trona-se a verdadeira essência da realidade. (MOSCOVICI, 2005) 

As representações sociais são formas de conhecimento prático – o saber 

do senso comum – que tem por função estabelecer uma ordem que permita aos 

indivíduos orientarem-se em seu mundo social e material e possibilitar, desta forma, 

a comunicação entre os membros de um mesmo grupo. (SPINK, 1993) 

As representações de si mesmos e da qualidade do trabalho dispensado 

revela-se através de valores e caracteres positivos e negativos que descrevem a 

imagem pessoal e a imagem social. (JODELET, 1996)  

Numa perspectiva lingüística, a representação pode significar tanto como 

uma interpretação de algo real e concreto, mas, longe de ser apenas um reflexo do 

mundo externo, a representação possibilita um panorama da subjetividade dos seres 

sociais inseridos num contexto histórico-cultural. (SPINK, 1995) 

As representações sociais são vistas como uma valiosa abordagem da 

Psicologia Social, pois trata de forma integral a dimensão social sem deixar de 

avaliar seu papel em teorias de cunho mais individualista, ampliando os 

conhecimentos acerca do fenômeno interativo indivíduo-sociedade. Neste contexto, 

o referencial teórico utilizado neste estudo é a teoria das representações sociais 

abordada por Moscovici (2003, p. 21). Para o autor, as representações sociais são, 

“a teoria de senso comum que norteia as explicações, decisões, pensamentos e 

atitudes das pessoas em seu cotidiano”.  

Levando em consideração algumas definições sobre representação social 

para fundamentar este estudo, devido ao caráter teórico e construção de 

pensamento, essa teoria busca compreender o modo de como os fisioterapeutas 

reconhecem e vivenciam as pessoas com deficiência física e quais suas definições e 
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conceituação a partir da deficiência física e suas possibilidades de um futuro, 

relacionada à inclusão social em vários aspectos com menos limitações. Essas são 

informações essenciais para o planejamento de uma política mais adequada para a 

população estudada. 
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IV MÉTODO 

 

Os estudos qualitativos permitem maior aprofundamento e compreensão 

dos fenômenos para a situação evidenciada. (TURATO, 2003) 

Existem algumas características que norteiam a pesquisa qualitativa, 

como a realização no ambiente natural como fonte, o pesquisador como seu 

principal instrumento e a obtenção de dados são predominantemente descritivos, 

podendo haver transcrição de entrevistas e depoimentos considerando as diferentes 

formas de pensamentos dos participantes. (TURATO, 2003) 

Para alcançar o objetivo proposto deste estudo foram utilizados: pesquisa 

bibliográfica e documental, questionários e entrevistas, com enfoque qualitativo. 

Conforme Minayo (2002), a pesquisa qualitativa caracteriza-se como uma 

tentativa de compreender, detalhadamente, os significados e características das 

situações vivenciadas pelos entrevistados. 

A investigação qualitativa requer como atitudes fundamentais a abertura, 

a flexibilidade, a capacidade de observação e de interação com o grupo de 

investigados e com os componentes sociais envolvidos. (MINAYO, 2002, p.22) 

A pesquisa qualitativa, segundo Bogdan & Biklen (1982), “[...] envolve a 

obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em 

retratar a perspectiva dos participantes”. (LÜDKE & ANDRÉ, 1986, p.13) 

O trabalho de campo constitui uma etapa essencial da pesquisa 

qualitativa. Neste tipo de pesquisa, a interação entre o pesquisador e os sujeitos é 

essencial, pois possibilita a aproximação com aquilo que se deseja conhecer e 

estudar, a partir da realidade presente no campo. (MINAYO, 2002) 

A realização de estudos com embasamento científico e enfoque 

qualitativo no campo da saúde vem se ampliando de forma acelerada, pois é um 

instrumento valioso na elaboração de ações de saúde, prevenção e reabilitação. 

As características dos métodos qualitativos nos “settings” da saúde, em 

particular, procura conhecer as significações dos fenômenos no processo saúde-
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doença, essencial para realização das seguintes contribuições: melhorar a qualidade 

da relação profissional-paciente-família-instituição; promover maior adesão de 

pacientes e da população frente aos tratamentos ministrados individualmente; 

entender mais profundamente certos sentimentos, ideias e comportamentos dos 

doentes, assim como de seus familiares e da equipe profissional de saúde. 

(TURATO, 2005) 

De acordo com Rocha, Paula & Kretzer (2004), a partir de uma 

abordagem interdisciplinar com enfoque comunitário, compreende-se saúde para 

além dos aspectos puramente biológicos, considerando-se também as implicações 

sociais, culturais, políticas e econômicas. As ações desenvolvidas objetivam diminuir 

os riscos à saúde, prevenir doenças, acompanhar, intervir e encaminhar, o mais 

rápido possível, os pacientes e melhorar as condições de saúde da população em 

geral. 

O estudo de prevalência de deficiências e incapacidades realizado por 

Rocha, Paula & Kretzer (2004), abordou o aprofundamento de discussão das 

possibilidades de intervenção no campo social e o desmonte dos processos de 

exclusão com elaboração de meios nos quais as equipes do Programa Saúde da 

Família e de reabilitação possam utilizar.  

Este trabalho não pretende esgotar as discussões relacionadas à inclusão 

social da pessoa com deficiência e as implicações profissionais dos fisioterapeutas 

acerca deste assunto, mas ser uma contribuição para os profissionais que acreditam 

numa perspectiva de futuro e uma inclusão social eficaz. 

 

4.1 Instrumentos utilizados na coleta dos dados 

 

Os dados foram coletados a partir da aplicação de questionários e 

entrevistas, com a finalidade de caracterização da amostra estudada. Os conteúdos 

foram analisados a partir de relatos verbais dos entrevistados, caracterizando-se por 

uma análise descritiva e qualitativa. 

O questionário foi utilizado para obter resultados uniformes entre os 

entrevistados, permitindo, assim, uma comparação imediata, em geral mediante 

tratamento estatístico. (LÜDKE & ANDRÉ,1986, p.34) 
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A entrevista representa um dos instrumentos básicos para a coleta de 

dados, dentro da perspectiva de pesquisa, sendo uma das principais técnicas de 

trabalho em quase todos os tipos de pesquisa utilizados nas ciências sociais. Ela 

desempenha importante papel, não apenas nas atividades científicas como em 

muitas outras atividades humanas. (LÜDKE & ANDRÉ, 1986) 

Antes do início da coleta de dados, teve-se a preocupação de realizar um 

estudo piloto, com o objetivo de confirmar se os instrumentos utilizados neste 

estudo, no caso as questões do questionário e as perguntas da entrevista, eram 

suficientes para responder o objetivo do estudo. Foi realizado um teste piloto com 

dois profissionais da fisioterapia e pode-se observar que todos os pontos abordados 

nos instrumentos para a coleta de dados eram suficientes para oferecer subsídios 

para responder todas as dúvidas e indagações da pesquisa. 

Para melhorar a captação dos discursos da entrevista, foi solicitada a 

autorização aos participantes para o uso do gravador durante as sessões.  

 

4.2 Participantes e local da pesquisa 

 

Participaram da pesquisa 14 fisioterapeutas que atuam em uma instituição 

na Capital do Estado do Piauí e atendem crianças, jovens e adultos com deficiência 

física, congênita ou adquirida, cujas seqüelas afetem a condição motora do indivíduo 

no setor de reabilitação física da Instituição. 

A Instituição apresenta 100 funcionários no quadro geral, sendo 21 

fisioterapeutas no setor da reabilitação e somente 14 responderam os questionários; 

os outros profissionais não estavam atuando na Instituição devido às férias anuais e 

afastamento por licença médica. 

A coleta de dados foi realizada numa instituição pública em Teresina, 

Capital do Estado do Piauí, que oferece atendimentos multi e interdisciplinares, com 

oferta de vários serviços: arte-reabilitação, enfermagem, especialidades médicas, 

fisioterapia, fonoaudiologia, hidroterapia, musicoterapia, nutrição, odontologia, 

oficina ortopédica, pedagogia, psicologia, reabilitação desportiva, serviço social e 

terapia ocupacional. Presta assistência à pessoa com deficiência, tanto na área de 

saúde como no segmento educacional, permitindo um acompanhamento integrado, 

múltiplo e completo de cada paciente atendido.  
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De acordo com informações acessadas no site da Instituição, em 

novembro de 2009 foram realizados 45.581 atendimentos, somando ao de 2008, 

desde a inauguração, chega-se ao total de 60 mil pessoas com deficiência 

atendidas. 

Baseada na missão, a Instituição promove ações assistenciais e 

atendimento de excelência nas áreas de atenção à saúde e da inclusão social de 

pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais, através da habilitação, da 

reabilitação e da readaptação para o bem-estar e melhoria da qualidade de vida da 

sociedade. 

Devido a esta vasta atuação de profissionais e por ser referência na 

reabilitação das pessoas com deficiência física sem comprometimentos cognitivos 

da região, a instituição tornou-se o local mais adequado para a realização do 

enfoque principal desse estudo.  

A pesquisa ofereceu riscos mínimos aos participantes, que poderiam 

retirar-se do estudo a qualquer momento. Foi garantido sigilo quanto à identidade 

dos participantes, não sendo citados na transcrição do trabalho. 

Os dados foram utilizados apenas para fins de pesquisa científica. Todos 

os participantes assinaram, previamente, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, aceitando participar desse estudo e sua conseqüente publicação. 

 

4.3 Procedimentos  

 

Para o desenvolvimento do estudo, foi realizado um levantamento teórico 

em bases de dados científicos sobre o assunto abordado, com a intenção de 

compreender como os fisioterapeutas lidam com as pessoas com deficiência e sua 

rotina profissional. Houve o contato inicial com o local para a coleta de dados, a fim 

de apresentar as principais propostas e os motivos da escolha do ambiente da 

Instituição para a realização da pesquisa. 

Seguindo os princípios éticos de pesquisa com seres humanos, foi 

encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie o projeto da dissertação com os modelos das Cartas de Informação e 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido à Instituição e aos sujeitos da 

pesquisa. 
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Após o recebimento da Carta de Aprovação do Comitê de Ética, o projeto 

e a Carta de Informação foram anexadas e protocoladas. A carta de informação foi 

enviada à Instituição, anexada e protocolada, para possível autorização dos 

superintendentes da Instituição para a coleta de dados. 

Após o intervalo de um mês, ocorreu o retorno da Instituição autorizando 

a realização da coleta dos dados. O contato com os superintendentes e os 

profissionais aconteceu em meados da segunda semana de fevereiro. O projeto foi 

exposto em forma de reunião, evidenciando os objetivos principais do estudo, com 

os profissionais, no caso os fisioterapeutas, e o coordenador da equipe, em dois 

turnos, pois a Instituição funciona tanto no horário matutino como no vespertino. 

A coleta dos dados aconteceu em duas etapas, sendo que a primeira foi a 

aplicação dos questionários (Apêndice A) e a segunda foi realizada através de 

entrevista semi-estruturada (Apêndice B). Os questionários entregues e respondidos 

continham questões fechadas e abertas, apresentando o perfil dos fisioterapeutas da 

Instituição e os temas a serem desenvolvidos ao longo do estudo. 

Na segunda etapa, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com os 

participantes, que tiveram oportunidade de expor suas representações sobre os 

temas abordados: deficiência física, inclusão social, acessibilidade e expectativas de 

futuro para as pessoas com deficiência física. 

Os questionários serviram para caracterização dos sujeitos da pesquisa, 

que apresentaram oito questões, sendo quatro questões fechadas para assinalar 

com “X” e as outras quatro eram abertas, nas quais os participantes teriam que 

escrever suas respostas. Foi estipulado o prazo de um dia para cada participante 

responder o questionário e devolver para o pesquisador. 

Após a leitura dos questionários, foi agendada uma entrevista semi-

estruturada em horários predeterminados de acordo com o entrevistado, 

individualmente, contendo oito questões referentes à temática do estudo. 

Conforme Apêndice A, na oitava questão os profissionais tinham a 

liberdade de optar por participar ou não da entrevista. Observou-se, na análise do 

questionamento, que apenas quatro fisioterapeutas aceitaram participar. Esse 

número pouco relevante de participantes na entrevista deve-se ao fato de tratar-se 

de uma instituição pública e alguns fisioterapeutas se sentiram observados e 

avaliados em seu desempenho profissional. Acredita-se que o fato de o coordenador 
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estar envolvido pode ter acarretado esse tipo de percepção, apesar de o 

pesquisador deixar claro na reunião inicial a intenção do estudo. 

As entrevistas foram gravadas com auxílio de um gravador digital, com 

duração de 20 minutos cada entrevista e, posteriormente, transcritas exatamente 

como as respostas verbalizadas pelos participantes. 

Os dados dos questionários foram analisados, interpretados e as 

respostas foram transcritas com total sigilo, usando a letra “F” e números para 

nomear os fisioterapeutas que participaram do estudo. As entrevistas foram 

transcritas e categorizadas, de acordo com pontos de semelhanças relatados nas 

respostas dos participantes. 

Nesta pesquisa foi dada ênfase à observação dos profissionais com 

experiência no atendimento da pessoa com deficiência, através de questionários e 

discursos, com a finalidade de conhecer as representações sociais acerca da 

inclusão social das pessoas com deficiência física e suas implicações para a 

atuação profissional. 

Os resultados como compromisso serão apresentados à Instituição com a 

presença do grupo de fisioterapeutas, se possível, como forma de devolutiva pelo 

trabalho realizado. Logo após, os resultados e a relevância do estudo serão 

encaminhados à comunidade científica e acadêmica em eventos científicos. 
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V APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 Análises dos questionários 

 

O questionário foi composto de oito questões, sendo que quatro delas 

foram fechadas e as outras quatro abertas. Os dados coletados nos questionários 

foram expressos em porcentagem e apresentados em quadros e gráficos, para 

melhor compreensão dos resultados e para facilitar a visualização e interpretação. 

 

5.1.1 Caracterização dos Participantes 

 

Dos 14 questionários respondidos, referentes ao gênero dos sujeitos da 

pesquisa, 93% são do sexo feminino (13) e 7% (1) do sexo masculino, sendo 86% 

(12) dos participantes com faixa etária entre 25 a 35 anos e 14% (2) dos 

participantes com faixa etária entre 36 a 45 anos. No que se refere ao tempo de 

formação 100% (14) dos participantes que atuam na Instituição tem mais de dois 

anos de formação. 

 

5.1.2 Instituição da graduação 

 

Em relação às instituições de graduação, nota-se que o percentual foi o 

mesmo entre os entrevistados, correspondendo 50% em instituição pública e os 

outros 50% em instituição privada. 

As instituições estão investindo nas disciplinas voltadas para o contexto 

social, graduando profissionais interessados nas questões de saúde coletiva e 

políticas públicas, saindo, assim, do contexto curativo e da reabilitação, focando com 

grande ênfase nos aspectos sociais. (Figura 1) 
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Fonte: Pesquisa direta 

Figura 1: Instituição da graduação 

 

5.1.3. Intervenções Fisioterapêuticas com Pessoas com Deficiência Física 

 

Fonte: Pesquisa direta 

Figura 2: Tempo da realização de intervenções fisioterapêuticas com pessoas com deficiência física 

 

Diante da questão relacionada ao tempo de intervenções que os 

fisioterapeutas realizam com as pessoas com deficiência física, 93% dos 

participantes realizaram há mais de dois anos e 7% realizaram há menos de dois 

anos. 
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À luz desse dado, pode-se perceber que os profissionais da fisioterapia 

atendem as pessoas com deficiência por mais de dois anos, refletindo um tempo 

razoável para demonstrar segurança na forma de atendimento, priorizando a 

funcionalidade, independência e os aspectos sociais desses indivíduos, através da 

reabilitação. 

De acordo com Gomes (2005), a reabilitação tem como objetivo, não 

somente capacitar as pessoas com deficiência para se adequarem ao seu ambiente, 

mas também intervir na comunidade, família e sociedade para facilitar sua 

integração social. 

O fisioterapeuta envolvido no processo de reabilitação tem se 

apresentado preocupado com as questões que envolvem a integração social e uma 

inclusão adequada que beneficie a melhoria da qualidade de vida das pessoas com 

deficiência. Desta forma, necessitam conhecer as legislações e as políticas públicas 

voltadas para as pessoas com deficiência na sociedade, a fim de estabelecer um 

atendimento não de aspecto assistencialista e sim informativo de direitos. 

 

5.1.4. Cursos de capacitação: 

 

Fonte: Pesquisa direta 

Figura 3: Capacitação dos fisioterapeutas para atender pessoas com deficiência física 

  

Quanto à questão referente à realização de curso e capacitação dos 

profissionais para atender pessoas com deficiência física, 93% (13) responderam 
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sim, afirmando ter realizado cursos e capacitações profissionalizantes e 7% (1) que 

não realizou, tornando esses profissionais capacitados para realizar atendimentos 

junto à pessoa com deficiência física. 

Quando se fala em capacitação e especialização dos profissionais da 

área da saúde, pode-se fazer correlação com os professores que atuam com 

crianças com necessidades de educação especial. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira (LDB 9394/96) aborda as diferenças de definições entre 

professores capacitados e especializados para atenderem às necessidades 

educacionais especiais. Define professor capacitado como profissional capaz de 

atender às especificidades dos alunos e professores especializados como 

educadores que, além de atender à especificidade do aluno, deverá ser um agente 

mobilizador no processo de inclusão com maior autonomia para adaptar o currículo e 

apoiar os professores de classe comum. 

Diante dessas considerações, podem-se usar as definições de acordo 

com as dos professores para classificar os profissionais da área da saúde como 

capacitados, sendo aqueles voltados mais para o aspecto assistencial, isto é, 

preocupados com as representações de saúde e doença na deficiência física; e os 

profissionais especializados são aqueles voltados para atenção e promoção da 

saúde, a fim de melhorar a qualidade de vida e as adaptações adequadas no 

contexto social para uma inclusão eficaz. 
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5.1.5. Participação na Entrevista 

 
Fonte: Pesquisa direta 

Figura 4: Decisão de participar de entrevista pessoal sobre o tema representações sociais dos 

fisioterapeutas e pessoas com deficiências 

Dos 14 participantes que responderam ao questionário, 71% (10) 

responderam que não queriam participar da segunda etapa do estudo que, no caso, 

seria uma entrevista, e 29% (4) responderam sim, aceitando participar da entrevista. 

Deve-se considerar que a pequena parcela de aceitação para participação 

da entrevista, pode estar relacionada à dificuldade dos entrevistados em lidar com o 

tema do estudo e, pelo fato de a instituição ser de caráter público, alguns 

profissionais se sentiram ameaçados profissionalmente. 

 

5.1.6 Análise das questões abertas do questionário 

 

As respostas subjetivas do questionário foram analisadas qualitativamente 

e transcritas, correspondendo às questões 3, 6 e 7. Cada participante respondeu as 

questões de acordo com suas experiências vividas e aspectos teóricos baseados na 

atuação profissional. 

Os fisioterapeutas, quando questionados sobre a terceira questão, que se 

refere à formação acadêmica, levando em consideração a existência de disciplinas 

específicas que enfatizaram a deficiência, tanto no âmbito social quanto da 

legislação, responderam da seguinte forma: 
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Durante a formação acadêmica, você teve disciplinas específicas que 

enfatizaram a deficiência, tanto no âmbito social quanto da legislação das pessoas 

com deficiência física? Cite. 

 

F1 Sim. Fisioterapia comunitária, saúde pública, ambulatório didático I/II e 

epidemiologia 

F2/F5/F6/F8 

F9/F10/F12/F13 

Responderam “não”, referindo que na formação acadêmica não tiveram 

disciplinas específicas enfatizando a deficiência 

F3 Sim. Saúde pública, ética e fisioterapia comunitária 

F4 Não respondeu a questão 

F7 Sim, fisioterapia comunitária e saúde pública 

F11 Sim. Fisioterapia comunitária (I e II) e saúde pública 

F14 Ambulatório Didático; Saúde Pública; Ética e Deontologia; e Fisioterapia 

Comunitária 

Fonte: Pesquisa direta 

Quadro 1: Disciplinas específicas com ênfase na deficiência na graduação 

 

Observa-se que a maioria dos profissionais não teve disciplinas 

específicas na graduação que abordaram a deficiência na forma de conceituação e 

atuação nas políticas públicas. Já uma parcela correspondendo a seis profissionais 

dos quatorze entrevistados responderam que tiveram disciplinas que abordaram a 

deficiência em vários aspectos. As disciplinas Saúde Pública, Ética e Fisioterapia 

Comunitária foram as mais relatadas, isso se deve ao fato dessas disciplinas 

estarem diretamente ligadas aos aspectos sociais e, através da atuação destas, leva 

a uma melhoria na qualidade de vida da população.  

A fisioterapia tem um papel fundamental na reabilitação, porém, uma 

formação acadêmica voltada para a promoção e prevenção de saúde também é de 

grande valia, pois forma profissionais com aspectos críticos, sobre as políticas 

públicas, conceitos adotados e estabelecidos na sociedade. 

A partir de 2002, foram aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Graduação em Fisioterapia, nas quais os conteúdos curriculares 

podem ser diversificados, desde que assegurem o equilíbrio de conhecimento nas 

diferentes áreas, níveis de atuação e recursos terapêuticos, a fim de assegurar a 

formação generalista. (BRASIL, 2002)  
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A sexta questão faz referência ao conhecimento do profissional 

fisioterapeuta sobre as legislações relacionadas à inclusão social: no mercado de 

trabalho, escolar e acessibilidade. Nesse questionamento, houve a necessidade do 

profissional citar algum documento ligado ao assunto proposto nesta questão e as 

respostas foram as seguintes: 

Você conhece as legislações relacionadas à inclusão social: no mercado 

de trabalho e escolar e acessibilidade? Pode citar algum documento? 

 

F1 Sim, porém apenas de forma teórica, não saberia citar nenhuma lei 

específica. Sei relatar os direitos, mas não sei as leis 

F2 Responderam apenas “sim”, mas não citaram nenhuma lei 

F3 Pouco. Lei da inclusão 2004 

F4 A lei 7.853 – Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Lei 8.213 – De 

Cotas para Deficientes e Pessoas com Deficiência 

F5 Conheço a Lei da Acessibilidade (Lei 10.098/00) 

F6 A lei 7.853 – Integração dzza Pessoa Portadora de Deficiência. Lei de cotas 

para deficientes e pessoas com deficiência (8.213) 

F7 Não conheço bem. Sei da existência de uma política nacional para a pessoa 

portadora de deficiência que garante suporte escolar e acessibilidade e 

inclusão profissional 

F8/F9/F12/F13 Respondeu “não” 

F10 Sim. Já li sobre o tema, mais não recordo agora nenhum item específico 

para descrever 

F11 Especificamente não sei, mas sei da existência de uma legislação sobre a 

política nacional para a inclusão da pessoa portadora de deficiência, tanto 

na escola (educação), quanto no âmbito profissional e de acessibilidade 

F14 Conheço um pouco. Lei de inclusão social de 2004, na qual é determinada 

que as empresas com mais de 100 funcionários devem ocupar 2% a 5% das 

vagas com deficientes; Lei de diretrizes e bases da educação nacional que 

aponta o direito das pessoas com deficiência à educação, preferencialmente 

dentro do sistema qual de ensino, e que esse sistema deve assegurar 

recursos e organização específicos para atender às necessidades desses 

deficientes 

Fonte: Pesquisa direta 

Quadro 2: conhecimento das legislações relacionadas à inclusão social no mercado de trabalho e escolar e 

acessibilidade 
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Observa-se neste questionamento que alguns profissionais sabem da 

existência de leis que dão direitos aos deficientes. Foram citadas algumas leis, 

dentre elas a Lei nº. 8.213, de 24 de julho de 1991, a Lei nº. 7.853, de 24 de outubro 

de 1989, a Lei nº. 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e outra que é citada em 

alguns questionários faz referência à Lei nº. 11.044, de dezembro de 2004. 

A Lei  nº. 8.213, de 24 de julho de 1991, dispõe sobre os planos de 

benefício da previdência privada e dá outras providências à contratação de 

portadores de necessidades especiais. O art. 93 determina que a empresa com 100 

ou mais funcionários está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com 

beneficiários reabilitados, ou pessoas portadoras de deficiência, na seguinte 

proporção: 

 

- até 200 funcionários     2% 

- de 201 a 500 funcionários    3% 

- de 501 a 1000 funcionários    4% 

- de 1001 funcionários em diante    5% 

 

A barreira social, que as pessoas com deficiência têm sido obrigadas a 

superar para conseguir um espaço no mercado de trabalho, importa considerar que 

as discussões não se encerram. Entre as propostas atuais que têm sido 

desenvolvidas, vale atentar, entre elas: 1) fiscalizar as empresas com rigor e punir 

imediatamente, com multa, as que não estiverem cumprindo a lei; 2) conceder às 

empresas um período de adequação e ajuste interno para que possam cumprir a lei, 

o que implica em futura punição com multa para aquelas que não se ajustarem; 3) 

transferir do setor empresarial privado para as instituições, a obrigatoriedade 

exclusiva de empregar portadores de deficiência (deslocando o seu trabalho para 

dentro da instituição que seria terceirizada pela empresa); 4) transferir, de uma 

empresa para outra, a obrigatoriedade exclusiva de empregá-los (deslocando o seu 

trabalho para a empresa terceirizada); 5) criar um fundo que concentraria recursos 

financeiros das empresas que não pudessem contratar e que seriam destinados 

para a adequação arquitetônica dos edifícios e para a habilitação e reabilitação 

profissional; 6) contratar uma parte da cota estipulada em lei e financiar (por meio 

das fundações empresariais e do Terceiro Setor) projetos comunitários de 
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assistência a portadores de deficiência e de educação profissional. 

(http://www.adote.org/adote/index) 

Em 1999, o Governo Federal editou o Decreto nº. 3.298, no qual 

regulamenta a Lei nº. 7.853, de 24 de outubro de 1989, cujo objetivo é garantir às 

pessoas portadoras de deficiência possibilidades de inclusão em todas as esferas da 

vida social. (BRASIL, 1999) 

Outra lei citada refere à Lei nº. 10.098, de 19 de Dezembro de 2004, que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade por 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. (BRASIL, 2004) 

Diante dessas citações das leis no questionário, percebe-se ainda que 

alguns profissionais desconhecem a legislação e, muitas vezes, sabem os números, 

mas mostram insegurança no embasamento teórico que elas trazem na aplicação, 

enquanto outros ouviram falar no ambiente de trabalho, não tendo informações 

seguras e suficientes para esclarecimento da população. 

A sétima questão faz referência se os fisioterapeutas consideram a 

fisioterapia importante no processo de inclusão social da pessoa com deficiência 

física. Os fisioterapeutas transcreveram as seguintes justificativas: 

Considera a Fisioterapia importante no processo de inclusão social da 

pessoa com deficiência física? Justifique. 

 

F1 Sim. A fisioterapia deve trabalhar sempre buscando a independência do paciente e 

incentivando a busca pelos seus diretos 

F2 Sim, a fisioterapia ajuda na adaptação, principalmente motora da pessoa com deficiência na 

sociedade 

F3 Sim, pois através da fisioterapia reabilitamos esses pacientes para voltar à sociedade 

respeitando suas limitações e voltando a ter uma vida normal 

F4 A fisioterapia tem grande importância nesse processo de inclusão social a partir do 

momento em que atua no processo de reabilitação da pessoa com deficiência 

proporcionando avanços no quadro motor tornando-se mais independente na realização de 

suas atividades funcionais 

F5 Sim, acredito que a reabilitação de pessoas com deficiência física promove à auto-

confiança e ressocialização, através da exploração e descoberta dos potenciais físicos dos 

pacientes 

F6 Sim. Acredito que através da inclusão as pessoas deficientes percebem sua importância na 

sociedade, sentindo-se útil e as pessoas ditas normais aprendem a conviver com as 
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diferenças 

F7 Com certeza. Através da fisioterapia a pessoa portadora de deficiência pode torna-se mais 

independente para realização de suas atividades pessoais, sociais, esportivas e 

profissionais, além de ter contato social com outras pessoas com sua mesma patologia 

F8 Sim, pois a reabilitação na fisioterapia é o primeiro passo para ganho das habilidades 

funcionais para facilitar a inclusão social 

F9 Sim. Facilita o desenvolvimento motor normal e consequentemente a inclusão 

F10 Sim. A fisioterapia é fundamental por possibilitar ao paciente melhor locomoção e 

independência dentro de suas limitações, favorecendo o processo de inclusão 

F11 Sem dúvida. A fisioterapia tem papel fundamental no processo de acessibilidade. 

Reabilitamos e tentamos integrar ou reintegrar o portador de deficiência na sociedade, 

tentando adaptá-lo da melhor maneira possível para enfrentar as dificuldades do dia-a-dia 

F12 Sim, pois através da fisioterapia a pessoa com deficiência física aprende a utilizar suas 

potencialidades, adaptando-se às dificuldades, seja através de auxílios para locomoção ou 

movimentando-se utilizando músculos e posturas não acometidas, além do apoio e 

incentivos às novas atividades 

F13 “Sim”, o paciente aceita sua condição física e aprende a viver da melhor maneira, 

conquistando sua ilimitada independência 

F14 “Sim, pois o fisioterapeuta irá ajudar o paciente a usar plenamente toda sua capacidade, a 

assumir ou reassumir sua vida adaptando-se a sua situação, pois ele irá ajudar a pessoa 

com deficiência a reduzir suas incapacidades e desenvolver suas potencialidades para que 

essa pessoa torne-se o mais independente possível 

Fonte: Pesquisa direta 

Quadro 3: Importância da fisioterapia na inclusão social 

 

Observa-se, nos relatos dos fisioterapeutas, ênfase na importância da 

reabilitação como forma de proporcionar possibilidades para os deficientes físicos 

aprimorarem suas capacidades, a fim de promover uma ressocialização, sendo 

ponto primordial para uma inclusão social de forma efetiva e eficaz. 

Referem ainda a reabilitação como ponto principal para os ganhos 

funcionais dos segmentos corporais, tornando as pessoas com deficiência física 

capacitadas para enfrentar as dificuldades impostas no convívio social e buscando 

possibilidades para o desenvolvimento de atividades mais complexas que ajudam na 

inclusão como, por exemplo, no mercado de trabalho.  

A Fisioterapia como campo de saber na saúde amplia o seu objeto de 

estudo no que diz respeito à prevenção, tratamento e reabilitação para, assim, 

promover o bem-estar individual e coletivo do ser humano, capaz de prevenir e tratar 
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os distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo 

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

exercendo, assim, um papel importante na reabilitação do paciente e na sua 

reinserção no convívio social. (MAGALHÃES & SOUSA, 2004) 

Mazzotta (1993, p. 22), quando faz referência sobre a reabilitação da 

pessoa com deficiência, diz: 

 

O processo de tratamento de pessoas portadoras de deficiências que, 
mediante o desenvolvimento de programação terapêutica específica de 
natureza médico-psicossocial, visa a melhoria de suas condições físicas, 
psíquicas e sociais. 
 
 

5. 2 Análise das entrevistas 

 

As entrevistas foram analisadas a partir de categorias elaboradas para 

esse estudo. Essas categorias surgiram após leituras das respostas dos 

entrevistados por análises de conteúdos. 

De acordo com Bardin (2003, p. 42), análise de conteúdo é: 

 

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

 

A maioria dos procedimentos de análise organiza-se, no entanto, em redor 

de um processo de categorização. A categorização é uma operação de classificação 

de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento, tendo como primeiro objetivo fornecer, por condensação, uma 

representação dos dados brutos. (BARDIN, 2003, p.117) 

Os fisioterapeutas foram identificados no texto pela denominação 

Fisioterapeuta 1 (F1), Fisioterapeuta 2 (F2), Fisioterapeuta 3 (F3) e Fisioterapeuta 4 

(F4), preservando o sigilo, conforme a Carta de Informação do sujeito da pesquisa. 

As transcrições das falas seguem literalmente o modo como cada 

entrevistado se expressou, não sendo realizado nenhum tipo de correção gramatical. 
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Categoria 1: Deficiência física (Questão 1) Sub-categorias: 

• Deficiência no aspecto 

fisiológico 

• Deficiência no aspecto social 

Categoria 2: Conceituação da deficiência (Questão 2) Sub-categorias: 

• Formação acadêmica 

• Atuação profissional 

Categoria 3: Inclusão e Acessibilidade (Questões 3, 4 e 5)  ____________________ 

Categoria 4: Reabilitação fisioterapêutica (Questão 6) ____________________ 

Categoria 5: Perspectiva de futuro para os deficientes físicos 

(Questão 7) 

____________________ 

Categoria 6: Dificuldade na atuação profissional (Questão 8) ____________________ 

Fonte: Pesquisa direta 

Quadro 4: Categorias elaboradas para análise dos resultados 

 

5.2.1 Categoria 1: Deficiência física 

 

Esta categoria corresponde à questão 1, que tem o papel de conhecer a 

definição de deficiência, e dela foram criadas duas sub-categorias, que serão 

analisadas separadamente. 

Deficiência no aspecto fisiológico: observou-se que alguns 

fisioterapeutas levaram em consideração os aspectos fisiológicos para definir a 

deficiência, destacando, nas suas respostas, alterações dos sistemas corporais que 

levam a limitações e desvios da normalidade. 

“Quando há dificuldade em qualquer dos sistemas pode ser motor, 

auditivo, mental, ou seja, dificuldade de manter o fisiológico” (F2).  

“Deficiência, pra mim, é algo que deveria estar nos padrões [...] dentro 

dos padrões normais e que por algum motivo não consegue funcionar dentro da 

normalidade [...]” (F3). 

O Manual de Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades 

e Desvantagens (Handicaps) – CIDID-1, leva em consideração, não somente os 

aspectos fisiológicos, mas, também, os aspectos psicológicos e/ou anatômicos como 

definição da deficiência. O CIDID-1 define deficiência, no domínio da saúde, como 

qualquer perda ou anormalidade da estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 

anatômica. (OMS, 1989) 
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Conforme o Decreto nº. 3.298, de dezembro de 1999, que regulamenta a 

Lei nº. 7.853, de 21 de outubro de 1989, é definida deficiência como toda perda ou 

anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que 

gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado 

normal para o ser humano. (BRASIL, 1999)  

Observa-se, nesse decreto, que a conceituação de deficiência é descrita 

de maneira mais abrangente, levando em consideração os fatores limitantes 

advindos de alterações na estrutura e funções corporais, gerando incapacidades 

para os deficientes. 

Deficiência no aspecto social: observou-se, nesta sub-categoria, que os 

fisioterapeutas estavam preocupados nos aspectos sociais e nas desvantagens que 

essa pessoa com deficiência pode encontrar no convívio social, não expressaram  

verbalmente os pontos que geram essa deficiência, mas sim, as consequências 

destes. Definiram deficiência como impedimento de realizar atividades sociais 

devido às limitações funcionais. 

“Deficiência pode ser no aspecto não somente físico, mas no aspecto 

moral e tudo aquilo que impede que o indivíduo não desenvolva todas suas 

potencialidades que viva da melhor forma possível” (F1). 

“É uma limitação que uma pessoa tem, seja ela física, mental, enfim, 

qualquer deficiência, qualquer limitação que a pessoa tem que impede ou limita 

realizar suas atividades diárias e sociais” (F4). 

No caso das respostas dos fisioterapeutas categorizados nessa questão, 

eles vêem as pessoas com deficiência limitadas para realizar algumas funções que 

seriam normais para os que não apresentam deficiências. Percebe-se, portanto, que 

as representações da deficiência baseiam-se em modelos biológicos e sociais, não 

excluindo um do outro.  

Devido aos padrões de didática, separaram-se os aspectos fisiológicos 

dos sociais, mas, na prática, isso não pode acontecer, pois se forma um 

encadeamento de idéias quando se fala em deficiência, lembrando primeiro do 

comprometimento das funções fisiológicas e anatômicas e, em seguida, percebem-

se as limitações, incapacidades e desvantagens no contexto social. Diante disso, 

esses dois aspectos estão interligados. 
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Segundo Nascimento (2003), “a maioria das deficiências altera a vida em 

todos os níveis, além de impor a possibilidade de abreviar a vida ou limitar atividades 

da vida normal”. 

Mazzotta (1993) aborda a deficiência como as variações consideradas 

prejudiciais em relação ao modo como a pessoa interage com seu ambiente. Por 

outro lado, em um sentido mais restrito, consideram-se deficiências os impedimentos 

visuais, auditivos, mentais e motores.  

 

5.2.2 Categoria 2: Conceituação da deficiência 

 

Esta categoria abrange a questão 2, sendo ainda dividida em duas sub-

categorias, analisadas a seguir: 

Formação acadêmica: observou-se que a maioria dos entrevistados 

respondeu que não tiveram disciplinas específicas que abordaram a conceituação 

da deficiência de forma bem clara e direta. Somente um dos entrevistados afirmou 

que durante a graduação a palavra deficiência foi trabalhada de maneira forte por 

um professor nesse processo. Constatou-se que os profissionais têm uma idéia de 

deficiência que parte do princípio do senso comum. 

“Na formação acadêmica não tive nada de deficiência de forma 

específica, só de maneira geral”. (F1). 

“Não tive disciplinas específicas, no início do curso tiveram disciplinas que 

focavam de maneira geral, mas nada relacionada à legislação”. (F2). 

“[...] a palavra deficiência não foi enfatizada de forma muito forte [...] não 

sei exatamente como saí da graduação com esse conceito de deficiência [...]”. (F3). 

“[...] na parte acadêmica vi muito a deficiência física [...] tive um professor 

que trabalhava muito nessa parte de inclusão social e das políticas públicas [...]”. 

(F4). 

Os cursos de graduação têm um importante papel na construção do 

senso crítico diante dos fatores fisiológicos que influenciam no contexto social. 

Deve-se dar uma importância à saúde de forma preventiva e formadora de opinião, 

claro, sem deixar de lado a saúde curativa e reabilitadora. 

De acordo com Ribeiro (2005), 
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Há necessidade de mudanças na formação dos profissionais da área da 
saúde e sua adequação a um modelo assistencial, visando à humanização 
do atendimento, a integralidade do ser humano, a promoção da saúde e a 
necessidade da interlocução com outros saberes. 

 

A reabilitação tem uma abordagem fundamental para ganhos funcionais 

dos pacientes, gerando uma série de fatores positivos para a ressocialização desse 

individuo, mas discutir sobre essa ótica nos tramites legais. Observa-se que vários 

profissionais não têm um conhecimento claro sobre a legislação e políticas públicas 

e a conceituação de deficiência ainda não está bem firmada no seu pensamento. 

A estrutura da formação acadêmica em fisioterapia não favorece uma 

aproximação com a realidade social da população pobre com o conhecimento 

concreto acerca do adoecimento e das estratégias que adotam para enfrentar seus 

problemas, existindo, dessa forma, um despreparo para realização de 

procedimentos voltados para a realidade social. (RIBEIRO, 2005) 

Conhecer de forma teórica o objeto de estudo a ser trabalhado no caso 

desta pesquisa, a deficiência torna mais claro o papel do fisioterapeuta, voltado para 

a área da reabilitação como um instrumento dissipador de informações legais que 

beneficie uma inclusão social eficiente com menos limitações impostas pelo contexto 

social. 

Atuação profissional: verificou-se, nas respostas dos entrevistados, uma 

segurança no atendimento e nos aspectos da inclusão social no decorrer da atuação 

profissional. Todos responderam que a visão sobre a deficiência mudou, e passaram 

a ser críticos em relação às políticas públicas adotadas. Um dos pontos principais 

para abranger a conceituação deve-se à troca de informações com as pessoas com 

deficiência atendidas no centro de reabilitação. 

“Na vida profissional comecei a ter contato com as informações que vêm 

dos próprios pacientes que lutam por seus direitos dentro da sociedade”. (F2) 

“[...] com a experiência pude ver de forma forte as diferenças entre as 

deficiências e o que essas deficiências causam na forma física e psicológica [...]”. 

(F3) 

“[...] quando você passa a trabalhar [...] você vê realmente o que é a 

deficiência, as limitações que esse paciente tem [...]”. (F4) 
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Diante dessas respostas, observa-se que a representação da deficiência 

mudou, de acordo com a vivência profissional e através de informações das pessoas 

com deficiência. 

Segundo Moscovici (2005), “o processo de representação social vem da 

influência da comunicação, que ilustra as representações de maneira voltada para o 

senso comum e introduzida no cotidiano”. 

Levando em consideração as respostas dos entrevistados, as 

representações da deficiência partem do princípio do senso comum, formado a partir 

das informações da realidade no cotidiano, fornecidas pelas pessoas com 

deficiência e interpretadas subjetivamente pelos profissionais que expressam seus 

pensamentos na forma de conceitos e idéias sobre os assuntos abordados. 

 

5.2.3 Categoria 3: Inclusão e acessibilidade 

 

Esta categoria abrange as questões 3, 4 e 5, que abordam os aspectos 

sobre inclusão social e acessibilidade das pessoas com deficiência física. 

Quando abordados sobre a inclusão social das pessoas com deficiência, 

os entrevistados tiveram a preocupação de evidenciar pontos em comum, como a 

inserção desse indivíduo no âmbito social, garantindo acesso ao mercado de 

trabalho e lazer. Todos os profissionais responderam de maneira bastante incisiva, 

evidenciando a socialização e o engajamento da população como ponto de partida 

para uma inclusão satisfatória. 

“Forma de reinserir o indivíduo portador de deficiência na sociedade. 

Proporcionando formas de trabalhar, estudar, lazer e outras atividades”. (F1) 

“Inserir o indivíduo na sociedade não somente no convívio social, mas 

inserir fazendo com que ele seja útil na sociedade”. (F2) 

“[...] forma de criar meios, leis, formas e estrutura físicas que facilitem a 

socialização do indivíduo por algum motivo tenha uma deficiência”. (F3) 

“Inclusão social é a colocação das pessoas com deficiência na sociedade, 

no trabalho, nas atividades esportivas, já que eles têm uma dificuldade pra isso [...]”. 

(F4) 

Ao analisar o ponto de vista dos profissionais sobre inclusão social, 

percebe-se a preocupação em destacar palavras chaves como trabalho, lazer e 
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acesso, pois, na conceituação de inclusão social, essas palavras são fundamentais 

para que se possa entender a plenitude e a importância da inclusão para as pessoas 

com deficiência. 

De acordo com Mazzotta (1992), “a inclusão, como um princípio 

orientador das políticas públicas, que se refere à não segregação dos portadores de 

deficiência e entendem a integração como uma ampliação da participação dos 

indivíduos nas várias situações comuns de vida”.  

A inclusão é a base da vida social entre duas pessoas que se propõem a, 

ou têm que conviver, já que, muitas vezes, o convívio não depende apenas da 

vontade individual. E conviver implica a presença de duas ou mais pessoas. 

(MAZZOTTA, 2002, p.10) 

A inclusão da pessoa com deficiência parece ser alvo de muitos debates, 

devido às legislações existirem, mas, na realidade, podem-se observar inúmeros 

desafios e dificuldades. A inclusão deve partir de um processo de coletividade dos 

agentes sociais, o qual torna esse convívio mais inclusivo, visando acessos às 

oportunidades de ser e estar na sociedade de forma atuante. 

De acordo com os argumentos, Mazzotta (2006) descreve que a 

acessibilidade deve ser interpretada como elemento indispensável para a inclusão 

social de todas as pessoas, que devem ter acesso aos espaços públicos e privados. 

Os entrevistados, quando questionados sobre a relação entre inclusão e 

acessibilidade, responderam da seguinte maneira: 

“[...] diretamente relacionado para haver inclusão, deve-se ter 

acessibilidade [...]”. (F2) 

“Totalmente, um está totalmente vinculado ao outro. Para que uma pessoa 

com deficiência possa desenvolver suas potencialidades é necessário que a 

acessibilidade ocorra de maneira eficaz”. (F3) 

“Elas têm que andar juntas, não adianta você ter acessibilidade, se não 

tem inclusão social. Acessibilidade é favorecer um melhor ir e vir da pessoa com 

deficiência na sociedade, mas se a sociedade não estiver engajada, não adiante 

nada”. (F4) 

Os entrevistados responderam que a inclusão social está diretamente 

relacionada com acessibilidade, o que vem ao encontro com a afirmação de 



57 

Mazzotta (2006), quando se expressa afirmando que a acessibilidade é fundamental 

para a inclusão social. 

Diante disso, para que haja melhoria no acesso a bens e serviços para as 

pessoas com deficiências, é necessário que o Estado e a sociedade estejam 

dispostos a melhorar o processo de construção, revisão e firmamento das leis e 

políticas públicas adotadas. Só assim esses indivíduos podem ser incluídos, 

respeitando seus direitos e suas singularidades. 

 

5.2.4 Categoria 4: Reabilitação fisioterapêutica 

 

Essa categoria (questão 6) destaca a importância do fisioterapeuta e seu 

papel no processo de reabilitação da pessoa com deficiência física. 

“Papel do fisioterapeuta é fundamental e essencial, porque, através das 

nossas condutas, [...] estimulando as potencialidades [...] para que possam se 

locomover e ter maior independência, mesmo com suas limitações”. (F1) 

“A reabilitação da pessoa com deficiência deve ser multidisciplinar [...] o 

fisioterapeuta, através de seu trabalho, proporciona ganhos de habilidades 

funcionais, o que tornam os pacientes realmente reabilitados, mesmo com suas 

dificuldades”. (F2) 

“O fisioterapeuta é primordial, lógico, uma equipe completa é que faz 

realmente a verdadeira inclusão social. [...] o fisioterapeuta é importante, sim, 

fundamental também, mas uma equipe multidisciplinar é muito mais importante”. 

(F3) 

“Além de reabilitar esse paciente, trabalhamos de acordo com as 

limitações e possibilidades. Então, já é uma grande contribuição, mesmo que ele 

seja cadeirante e tenha que aprender a conviver com essa condição”. (F4) 

Os fisioterapeutas ressaltaram, nos relatos, a importância da fisioterapia 

para o processo de reabilitação da pessoa com deficiência e afirmaram que, através 

de suas condutas, podem-se ganhar algumas funcionalidades, a fim de 

desempenhar papéis na sociedade de forma satisfatória e com mínimas limitações 

possíveis. 

Alguns entrevistados deixaram claro que o papel do fisioterapeuta é 

fundamental, mas uma equipe multidisciplinar é mais importante para desenvolver 
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um trabalho eficiente, melhorando a qualidade de vida e a socialização da pessoa 

com deficiência. 

Diante da Resolução de 18 de agosto de 2006, do CREFITO-3, na 

definição da fisioterapia, quando descreve que “é uma ciência aplicada, tendo como 

estudo o movimento humano em todas as suas formas de expressão e 

potencialidades quanto nas alterações patológicas e nas repercussões psíquicas e 

orgânicas [...]”. 

Os entrevistados levaram em consideração essa definição, pois 

ressaltaram como foco principal do seu trabalho o movimento humano e o 

aprimoramento das suas potencialidades. 

Os profissionais não citaram, nas suas colocações, a importância de se 

conhecer as peculiaridades legais no aspecto da deficiência, pois o fisioterapeuta, no 

processo de reabilitação, é o profissional da área da saúde que mais tem contato 

com a pessoa com deficiência e, muitas vezes, é questionado por seus pacientes, 

quando e onde recorrer por seus direitos. Com isso, torna-se importante conhecer as 

legislações e as políticas públicas estabelecidas, com a finalidade de construir uma 

relevância crítica sobre os assuntos relacionados à deficiência, como inclusão social, 

as questões da acessibilidade, inclusão no mercado de trabalho e outros. 

 

 

 

5.2.5 Categoria 5: Perspectiva de futuro para os deficientes físicos 

 

Essa categoria corresponde à questão 7, na qual os entrevistados relatam 

sobre as perspectivas de futuro para os deficientes físicos relacionados à inclusão 

social. 

“Eu acho que, tanto o serviço público como o privado, aos pouco vão 

percebendo as pessoas com alguma deficiência física; eles possuem certas 

habilidades que podem ser eficientes em determinados ambientes de trabalho [...]”. 

(F2) 

“A minha perspectiva de futuro é que isso se torne algo tão comum, ver as 

pessoas como deficiência em todos os ambientes, principalmente no mercado de 
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trabalho, e que, no futuro, não vamos nem perceber as dificuldades das pessoas em 

ter acesso em diversos setores e serviços”. (F3) 

“[...] aqui no centro de reabilitação, essa parte da inclusão é muito forte 

[...] trabalhamos junto com a pedagogia, para melhor adaptação dessas crianças na 

escola, e isso faz com que a inclusão escolar ocorra de maneira eficaz [...] no 

aspecto social e ai se engloba o mercado de trabalho, que também é um aspecto 

mais complexo que não está no nosso âmbito ainda”. (F4) 

Ao analisar as respostas dadas a esta questão vê-se que os entrevistados 

percebem a perspectiva de futuro das pessoas com deficiência de forma positiva na 

inclusão social, evidenciando a inserção no mercado de trabalho e no aspecto 

educacional, reconhecendo que a vida da pessoa com deficiência é cheia de 

desafios e obstáculos a serem vencidos e que a fisioterapia vem contribuindo de 

maneira eficiente para que ocorra um processo inclusivo de maneira mais eficaz e 

que venha a beneficiar os anseios destes. 

O pensar sobre a perspectiva de futuro da pessoa com deficiência vem ao 

encontro ao ponto de vista estrutural da teoria das representações sociais abordada 

por Moscovici (2005), tratando as três categorias das representações como sendo 

noções de representações ou informações, subjetividade e produção ou atitude. 

Percebe-se que, de acordo com as categorias das representações, os 

conceitos e idéias sobre a deficiência e a perspectiva de futuro tornam-se claras 

para os profissionais que atuam na reabilitação. Isso ocorre da seguinte maneira: a 

primeira categoria é as noções de representações e é a partir desta que se buscam 

todas as informações que se pretende estudar; a segunda é a subjetividade, que 

compreende à organização das informações e criação de idéias; e a última categoria 

é a produção e atitudes que, a partir disso, podem realizar ações sobre assuntos do 

convívio social. 

 

5.2.6 Categoria 6: Dificuldade na atuação profissional 

 

Essa categoria abrange a questão 8, na qual os profissionais relataram 

suas dificuldades no trato da pessoa com deficiência. 

As repostas dos entrevistados foram parecidas, nas quais ressaltaram a 

fase de negação e inconformismo dos pais diante da deficiência, o que tem 
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representado uma série de dificuldades para o trabalho da reabilitação, de maneira 

integrada e eficaz entre terapeuta e paciente. Sabe-se que a carga negativa 

psicológica de um indivíduo que adquiriu uma deficiência é bem mais complexa do 

que aquele que já nasceu com ela, pois, na adquirida, pode-se perceber um conflito 

entre as atividades que realizava antes da deficiência e o que não pode mais realizar 

diante desse novo quadro. 

“[...] os pais aceitarem que o filho tem uma deficiência [...] você mostra as 

limitações e as possibilidades e eles não aceitam”. (F1) 

“As dificuldades são mais relacionadas com as questões psicológicas de 

aceitação dos pais, que cobram de si mesmos e de nós profissionais. Sabemos que 

algumas deficiências não têm como voltar à vida anterior e isso causa revolta nos 

pais [...]”. (F3) 

“[...] a aceitação dos pais diante de uma deficiência também é uma das 

principais dificuldades, mas depois, com o passar do tempo, vão trabalhando o 

aspecto psicológico e também começam a reconhecer as possibilidades dos seus 

filhos que apresentam alguma deficiência” [...]. (F4) 

A situação de incapacidade adquirida pode desafiar alguns dos 

pressupostos básicos sobre o próprio sujeito e o mundo em geral. Os aspectos 

psicológicos envolvidos podem ser múltiplos, capazes, no seu extremo, de 

desencadear reações verdadeiramente catastróficas. As perdas inerentes à 

deficiência, independentemente da sua maior ou menor gravidade, podem gerar 

respostas emocionais mais ou menos previsíveis, certamente sujeitas a uma 

importante variabilidade individual. (OLIVEIRA, 2000, p. 438) 

A aceitação e o inconformismo dos pais na fase inicial foram bastante 

evidenciados nas respostas, pois os entrevistados trabalham no setor de reabilitação 

infantil. Outras dificuldades foram abordadas, como a não aceitação do processo de 

alta do serviço de reabilitação. Alguns pais acham que os filhos têm possibilidades 

de desenvolver mais habilidades, porém o profissional não vê mais recursos para 

desenvolver, devido ao quadro da própria doença. 

A família tem um papel fundamental para o desenvolvimento da criança. É 

importante que os pais compreendam seus sentimentos especiais em relação aos 

filhos e sua deficiência, e os sentimentos próprios, enquanto seres humanos, pois a 
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família possui um papel decisivo na integração ou não da criança com deficiência no 

âmbito social. (GLAT, 1996) 

O fisioterapeuta tem a responsabilidade de oferecer esclarecimentos para 

os pais sobre a doença que gerou a deficiência e aprofundar informações, de forma 

clara, evidenciando as possibilidades de desenvolvimento motor e cognitivo, 

garantindo, assim, uma trajetória de vida social para as pessoas com deficiências 

com menos impactos e desigualdades. 
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VI CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo procurou verificar e analisar como os fisioterapeutas 

conceituam a deficiência, através de informações adquiridas na sua formação 

acadêmica e atuação profissional, e o quanto esse pensar influencia nas suas 

condutas fisioterapêuticas, levando-os a planejar atitudes fundamentadas, para 

melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência e suas perspectivas de 

futuro.  

A conceituação da deficiência neste estudo foi analisada à luz da Teoria 

das Representações Sociais de Moscovici. Através da análise dos dados coletados 

pode-se concluir que as representações sociais dos participantes da pesquisa, 

acerca da deficiência física, estão relacionadas aos aspectos fisiológicos/biológicos 

e sociais.  

Observou-se que os fisioterapeutas representam a deficiência no âmbito 

fisiológico, evidenciando as alterações motoras, isto é, o quadro patológico que a 

própria deficiência apresenta como determinante para as limitações e incapacidades. 

Devido a esse aspecto, a rotina profissional e a mecanização das condutas, levam o 

profissional a trabalhar na relação com seu paciente o binômio saúde/doença, por 

considerar que a deficiência está mais voltada para o fator assistencial do que para a 

promoção da qualidade de vida dessas pessoas. 

Já na representação da deficiência, no aspecto social, os profissionais 

abordaram que o ambiente em que vivem pode influenciar na qualidade de vida das 

pessoas com deficiência, devido às desvantagens que essas enfrentam diante de 

um contexto social e urbano pouco preparado para atender seus anseios, incluindo-

se as questões socioeconômicas do histórico de cada paciente. 

Diante disso, observou-se que o profissional da fisioterapia, por ter uma 

relação mais próxima da pessoa com deficiência, devido ao processo de 

reabilitação, deve tomar conhecimento das legislações e políticas públicas adotadas, 

a fim de desenvolver seu aspecto crítico sobre a inclusão social, atender e sanar as 

dúvidas dos seus pacientes, criando estratégias voltadas para a promoção da saúde 

e melhoria na ressocialização das pessoas com deficiência. 

Porém, quando questionados sobre as legislações existentes e adotadas 

para a pessoa com deficiência, os profissionais mostraram insegurança, não 
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apresentando embasamentos teóricos suficientes, necessitando de mais 

informações e conhecimento profissional para desempenhar melhor seu papel diante 

da solicitação dos pacientes e seus familiares. Desenvolver uma visão humanizada 

voltada para os direitos dos seus pacientes na inclusão social e perspectiva de futuro 

promissor é de grande importância para o aprimoramento do senso crítico do 

profissional. 

Quando questionados sobre a importância da fisioterapia, observou-se, 

que os profissionais priorizaram suas condutas como essenciais no processo de 

reabilitação levando em consideração que estes têm um papel fundamental de 

oferecer subsídios e estratégias para uma inserção funcional com menos limitações 

no contexto social. Porém, abordaram a importância de uma equipe inter e/ou 

multidisciplinar para que os anseios e expectativas das pessoas com deficiência 

sejam atendidos. 

Não podemos esquecer que as técnicas fisioterápicas propiciam um 

estabelecimento de vinculo entre terapeuta/paciente, dada à proximidade física e do 

toque. A confiança depositada no terapeuta torna-se importante para que o paciente 

desenvolva e se aproprie de condutas funcionais que serão primordiais para a sua 

melhora da qualidade de vida. Pela frequência, as terapias e reconhecimento de 

suas evoluções funcionais, torna-se natural que o paciente questione seu 

fisioterapeuta de suas possibilidades de autonomia para realizar seus sonhos, tais 

como: trabalhar, constituir família, lazer etc. 

Um ponto relevante e abordado nesse estudo foi destacado pelos 

profissionais entrevistados, quando questionados sobre a dificuldade na atuação 

profissional, responderam que o maior obstáculo é a fase de negação e 

inconformismo dos pais diante da deficiência dos seus filhos, dificultando assim, a 

interação terapeuta/pais e a colaboração dos mesmos no processo de reabilitação. 

 A família tem um papel fundamental na socialização e na trajetória do 

avanço da reabilitação, pois as crianças, jovens e adultos com deficiência física, 

buscam apoio, compreensão no curso da vida, diante das limitações. O contexto 

familiar deve fornecer acolhimento e segurança para superarmos os nossos medos e 

prospectando possibilidades de futuro, criando forças conjuntas para enfrentar as 

desvantagens imposta pelo contexto social.  
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Ampliando a atuação profissional dos fisioterapeutas, através da formação 

incluindo em seus conteúdos disciplinares, matérias com conteúdos informativos 

sobre as deficiências e ações sociais pertinentes, estaremos contribuindo para a 

qualidade de vidas das pessoas com deficiência e suas famílias.  

Esse estudo atingiu os objetivos propostos e seu conteúdo evidencia a 

complexidade e a abrangência do tema, sendo impossível esgotá-lo em suas 

dimensões, levantando indicadores que possibilitam a continuidade das pesquisas, a 

fim de desenvolver oportunidades de ensino e aprendizado para todos. 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO 

IDENTIFICAÇÃO: 

IDADE:__________________                SEXO:______________________ 

1)  Tempo de formado? 

(   ) menos de 2 anos   (   ) mais de 2 anos 

 

2) Instituição da graduação: ________________________      

Período:_________     __________ 

3) Durante a formação acadêmica você teve disciplinas específicas que 

enfatizaram a deficiência tanto no âmbito social e da legislação das pessoas 

com deficiência física? Cite. 

 
4) Há quanto tempo você realiza intervenções fisioterapêuticas com pessoas 

com deficiência física? 

(   ) menos de 2 anos   (   ) mais de 2 anos  

5) Você fez curso ou capacitação para atender pessoas com deficiência física? 

(   ) Sim    (   ) Não 

6) Você conhece as legislações relacionadas a inclusão social: no mercado de 

trabalho e escolar e acessibilidade? Pode citar algum documento? 

 

7) Considera a Fisioterapia importante no processo de inclusão social da pessoa 

com deficiência física? Justifique. 

 
8) Você gostaria de participar de uma entrevista pessoal para abordagem do 

tema: representações sociais dos fisioterapeutas e pessoas com deficiências. 

(   ) Sim    (   ) Não 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1) O que é deficiência para você? 

2) Como foi trabalhada a conceituação da deficiência na sua formação 

acadêmica e o que mudou depois da sua atuação profissional? 

3) O que você entende por inclusão social?  

4) Na sua opinião existe relação entre acessibilidade e inclusão social? 

5)  Você considera sua cidade, seja em locais públicos ou privados adaptados 

para atender as necessidades das pessoas com deficiência física? 

6)  Para você qual a importância do fisioterapeuta e o seu papel no processo de 

reabilitação para pessoas com deficiência física? 

7) Qual sua perspectiva de futuro para as pessoas com deficiência física 

relacionadas à inclusão social? 

8) Cite quais as dificuldades, reconhecidas em você no trato com a pessoa com 

deficiência. 
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ANEXO I 

CARTA DE INTENÇÕES À INSTITUIÇÃO 

Venho através desta solicitar o vosso consentimento para a realização da 
pesquisa intitulada: “Fisioterapeutas no Atendimento à Pessoa com Deficiência 
Física em Reabilitação: Representações Sociais e Perspectivas de Futuro na 
Inclusão Social”. Trata-se de uma Dissertação para conclusão de Curso de Mestrado 
em Distúrbio do Desenvolvimento, desenvolvida pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie sob orientação e supervisão da Profa. Dra. Beatriz Regina Pereira Saeta. 

Este estudo tem como objetivos: Analisar as representações sociais de um grupo 
de fisioterapeutas sobre a inclusão social das pessoas com deficiência física e suas 
implicações na atuação profissional. A identidade dos participantes, neste caso dos 
fisioterapeutas será mantida em sigilo e com os dados obtidos será oferecida uma 
devolutiva para a instituição e estes, serão utilizados apenas para fins de pesquisas 
científicas. Entende-se assim que poderemos trazer benefícios ao trabalho já 
desenvolvido com excelência no Estado do Piauí. 

Sendo assim, pede deferimento, 
 

___________________________           __________________________       
 
Eduardo Marinho Cavalcante Lima                 Profa. Dra. Beatriz Regina Pereira Saeta 
Mestrando em Distúrbio do                             Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Desenvolvimento                               (11) 2114- 8694 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o(a) senhor(a) 
____________________________________, representante da Instituição, após a 
leitura da Carta de Informação à Instituição, ciente dos procedimentos propostos, 
não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de concordância quanto à realização 
da pesquisa. Fica claro que a Instituição, através de seu representante legal, pode, a 
qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e 
deixar de participar do estudo alvo da pesquisa. 
 
Teresina,....... de .............................. de .................. 
 
______________________________________ 
Assinatura do representante legal da Instituição 
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ANEXO 2 
 

CARTA DE INTENÇÕES AOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 
 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar da Pesquisa: “Fisioterapeutas 
no Atendimento à Pessoa com Deficiência Física em Reabilitação: Representações 
Sociais e Perspectivas de Futuro na Inclusão Social”, de responsabilidade do 
pesquisador Eduardo Marinho Cavalcante Lima, sob orientação da Profa. Dra. 
Beatriz Regina Pereira Saeta, do Programa de Mestrado Distúrbio do 
Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

Este estudo tem como objetivos: Analisar as representações sociais de um grupo 
de fisioterapeutas sobre a inclusão social das pessoas com deficiência física e suas 
implicações na atuação profissional.  

 Esclarecemos que esse estudo não fornece nenhum risco à pessoa que 
responde ao questionário e a entrevista e nenhum gasto econômico e que as 
informações declaradas serão mantidas no mais absoluto sigilo, sob as penas da 
Lei. Aos participantes cabe o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, 
sem prejuízo algum. 

Entende-se assim que poderemos trazer benefícios ao trabalho já 
desenvolvido com excelência no Estado do Piauí.  

 
___________________________           __________________________       
 
Eduardo Marinho Cavalcante Lima                 Profa. Dra. Beatriz Regina Pereira Saeta 
Mestrando em Distúrbio do                             Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Desenvolvimento                               (11) 2114- 8694 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Eu,_________________________________________________, 
RG:______________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, 
como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Fica claro que o participante pode, a qualquer momento, retirar seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar da pesquisa, e 
fica ciente que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, guardada 
por força  

do sigilo profissional. 
 

Teresina,_____de____________de______ 
 
___________________________           __________________________       
Nome e assinatura do participante                 Eduardo Marinho Cavalcante Lima                  
                                                                        Mestrando em Distúrbio do                              
                                                                        Desenvolvimento. UPM                               


