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Este trabalho se insere na linha de pesquisa Formação, saberes e 
desenvolvimento profissional do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente as Instituições de Ensino Superior 
buscam novas propostas curriculares no intuito de adequar a formação profissional às 
demandas da sociedade. Perante essa realidade os sujeitos formadores precisam buscar 
subsídios para desenvolver seu ofício tornando-se essencial o repensar de sua prática. 
Nesse sentido, esse trabalho tem como temática as concepções de formação e docência 
dos professores do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Franciscano frente a 
uma proposta de ensino modular. O objetivo da pesquisa é identificar e analisar que 
concepções de formação e de docência os professores do curso de Fisioterapia vêm 
construindo frente ao novo currículo. Possui como referencial metodológico a pesquisa 
qualitativa e tem como instrumentos de pesquisa o diário de campo e as entrevistas 
narrativas semi-estruturadas. Os sujeitos de pesquisa são dez professores do curso de 
Fisioterapia, sendo estes os mais envolvidos na viabilização deste modelo de ensino. A 
interpretação dos resultados deu-se por meio da análise de conteúdo a partir da redução 
gradual do texto qualitativo. Os achados da pesquisa indicam concepções de formação e 
docência que estão entrelaçadas e vêm sendo construídas ao longo da trajetória docente. 
Essas concepções apresentam forte influência do projeto do curso sobre o pensar e o 
fazer docente ao mesmo tempo em que os professores identificam as reuniões 
pedagógicas e a própria prática espaços privilegiados de formação e aprendizagem 
docente.  
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