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xi

No princípio era o verbo. E o verbo era auxiliar os médicos na tarefa de reabilitar.
Depois, os aqui nominados de diplomados foram se organizando e lutando para 

construir o que a Fisioterapia é hoje. O caminho não foi fácil, como poderá ser visto. Foi 
um caminho construído em conjunto e em várias frentes: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Recife, Brasília e tantas outras capitais onde o fisioterapeuta ia se inserindo.

Esta obra não é somente mais um livro sobre a história da Fisioterapia no Brasil.  
É um documento de suma importância para o resgate da trajetória de nossa profissão. 
Uma obra para não esquecermos os caminhos trilhados por Eugênio Lopez  Sanchez, 
Danilo Vicente Define, Sonia Manso, Sonia Guzman, Ruy Gallard de Menezes, Laurentino 
Pantaleão, Wladimiro Ribeiro de Oliveira, Benedito José Ribeiro Duarte, Suely Marques 
e tantos outros.

Você, caro leitor, poderá observar que, para nós fisioterapeutas, o verbo é, foi e 
continuará sendo lutar.

Primeiro lutamos para que os cursos de Fisioterapia no Brasil tivessem um mesmo 
rumo, uma vez que cada um deles seguia sua própria estrutura de formação. Como o 
leitor poderá ver na presente obra, apesar de passarem a seguir um mesmo rumo, este 
não era o que desejávamos.

Depois, lutamos para que ela fosse considerada uma profissão de nível superior. Uma 
vez com a profissão reconhecida como formação universitária, precisamos lutar contra 
aqueles que queriam, por meio de projetos de lei, alterar o Decreto-lei nº 938/1969, que 
nos reconheceu como profissionais autônomos. Lutamos para que a reserva de mercado 
para os profissionais de saúde já reconhecidos não cerceasse a autonomia conquistada no 
referido Decreto-lei (do senador Nelson Carneiro, deputado Salvador Julianelli, dentre  outros).

Tivemos que lutar para ter um Conselho Federal e para que o currículo mínimo da 
formação em Fisioterapia fosse de fato estruturado para um curso em nível superior 
com a autonomia garantida pelo mencionado Decreto-lei. O leitor poderá perceber que 
durante 19 anos (1964-1983) foram formados fisioterapeutas, profissionais de nível 
superior, porém com formação técnica e que, depois se tornaram professores, ensinando 
os conhecimentos recebidos (técnicos) para novos profissionais (em nível superior).

Prefácio
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xii História da Fisioterapia no Brasil

A partir do reconhecimento legal, houve a necessidade de lutarmos pelo 
reconhecimento formal, ou seja, o reconhecimento pela sociedade, uma vez que éramos, 
quando reconhecidos por algum cidadão brasileiro da época, “o moço da massagem”, 
“o rapaz dos exercícios”, “o enfermeirinho” e tantas outras alcunhas pelas quais nossos 
pacientes e familiares nos chamavam na ocasião histórica do surgimento dessa profissão.

Paralelamente, precisamos também lutar pelo reconhecimento científico, uma 
vez que muitas de nossas manobras, técnicas, estratégias e nossos métodos foram 
desenvolvidos empiricamente e ensinados pelos médicos (primeiros professores dos 
fisioterapeutas). Careciam de evidência científica.

Por exemplo, todos nós aprendemos que, para aplicar ondas curtas, não devemos 
deixar os cabos do equipamento se cruzarem, não devemos deixar os eletrodos 
encostarem diretamente na pele do paciente. Somente após averiguadas as 
recomendações mencionadas é que, então, acionaríamos o aparelho, perguntando 
ainda ao paciente se estava ficando “quentinho”, deixando-o aquecer pelos arbitrários 
20 minutos. Onde está a ciência nisso? Esse é um procedimento técnico, ensinado a 
técnicos com base nas recomendações de quem aplicava. A ciência, portanto, está em 
saber que, de acordo com o tamanho do eletrodo, da quantidade de tecido adiposo do 
paciente, da área a ser tratada, da intensidade X e em um tempo Y, podemos obter, ou 
não, um efeito averiguado em ensaio clínico. Isso se aplica a vários outros dispositivos e 
técnicas por nós empregados inicialmente sem evidência científica.

Além disso, lutamos para abranger outras áreas de atuação e não somente 
aquelas que nos foram ensinadas pelas primeiras escolas de formação. Para isso, 
criamos sociedades especializadas, realizamos eventos científicos para intercâmbio de 
informações, aprovamos cursos de pós-graduação em níveis lato e stricto sensu, criamos 
revistas científicas e publicamos esses novos conhecimentos metodologicamente 
produzidos em revistas de alto impacto mundial.

Depois, o novo desafio foi mostrar que não éramos apenas um profissional na equipe 
de reabilitação, muito menos um profissional restrito ao processo de reabilitação. Foi e 
está sendo preciso desvincular a Fisioterapia de um equivocado sinônimo de reabilitação, 
de modo que é possível ver cada vez mais popularizada a ideia de que reabilitação é um 
processo em que estão envolvidos vários profissionais além do fisioterapeuta, e que 
também atuamos em outros níveis de atenção à saúde para promover, manter, restaurar 
e maximizar estados de saúde.

Precisamos ainda lutar para que as empresas de saúde suplementar reconheçam 
nossos direitos, independentemente de solicitações de atendimento feito por outros 
profissionais, e que nos paguem valores dignos do trabalho realizado.

Necessitamos também lutar para mostrar que já existem evidências científicas robustas 
para o que fazemos: Fisioterapia. Para isso, teremos de conhecer mais profundamente 
os métodos científicos e de tratamento de dados, pois os níveis de evidência de alguns 
de nossos procedimentos ainda são baixos ou não foram sequer explorados, mostrando 
que são necessárias pesquisas bem delineadas e que explorem todo o repertório da 
terapia física para responder às questões de interesse da Fisioterapia.

O leitor, no entanto, deve estar se perguntando: por que tenho que estudar e 
conhecer a história da Fisioterapia e de suas lutas? A resposta você mesmo elaborará 
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Prefácio xiii

mediante a leitura deste intrigante livro. Já dizia o poeta que “precisamos conhecer a 
história para melhor planejar nosso futuro”.

Encerro o honroso convite para escrever este prefácio parabenizando o professor 
Emerson Fachin-Martins pela coragem de se debruçar em livros, dissertações, teses, 
artigos  e documentos, a fim de nos trazer de forma resumida acontecimentos que 
marcaram a trajetória da Fisioterapia no Brasil. Desejo que, ao estudar este livro, todos 
possam planejar seu futuro, contribuindo para o crescimento da Fisioterapia: uma 
concepção continuamente refletida e aprimorada por todos nós.

Prof. Dr. Renato da Costa Teixeira
Professor e fisioterapeuta diplomado na década de 1970
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xv

Conhecer o processo histórico que culminou no que, contemporaneamente, 
denominamos Fisioterapia faz parte do repertório de conteúdos iniciais a serem 
ministrados pelos professores aos estudantes que desejam se tornar fisioterapeutas 
nas universidades brasileiras. Somado a isso, reconhecer os primórdios da Fisioterapia 
nos capacita a valorizar sua existência e nos permite raciocinar sobre suas bases 
epistemológicas.a Estas servirão para a formação de uma identidade profissional bem 
definida, digna do valor social alcançado ao longo dos anos. Entretanto, olhar para o 
passado da Fisioterapia, buscando entender seu presente e projetar seu futuro, não é 
algo muito trivial, e tentarei explicar o que me convenceu a afirmar isso.

Ao contrário de outras profissões da saúde cujos profissionais já teorizaram sua 
atuação em um corpo de conhecimento próprio em busca de identidade profissional, a 
Fisioterapia ainda carece de ser pensada em suas esferas filosófica e existencial. Destaco 
como contraexemplo a Enfermagem, por meio de modelos teóricos e da sistematização da 
assistência de enfermagem – principalmente fundamentada por Wanda Horta. Em suas 
teorias, ela incorporou discussões filosóficas e existenciais na formação do enfermeiro, 
disponibilizando técnicas de observação sistematizadas, que permitem se estabelecer 
o diagnóstico de enfermagem, conferindo não apenas identidade profissional em sua 
prática como também uma base epistemológica da profissão.

Embora no campo da Fisioterapia já disponhamos de uma obra literária cuja 
notoriedade dispensa comentários,b ainda não temos uma obra do porte de “teorias da 
Fisioterapia”, que sistematize o trabalho da Fisioterapia e o diagnóstico fisioterapêutico. 
Sob meu ponto de vista, existe uma carência de bases filosóficas dos fazeres 
fisioterapêuticos, o que sinaliza um grande caminho teórico a ser ainda trilhado pelos 
fisioterapeutas, ao pensar sua prática baseada em evidências – principalmente a partir 
da década de 1990, época em que me tornei fisioterapeuta. Estamos ainda, portanto, 
engatinhando em nossas bases teóricas.

Apresentação 

a Qualidade do que é epistêmico, fundamentado no estudo crítico das premissas, das conclusões, dos métodos 
dos diferentes ramos do conhecimento científico das teorias e das práticas. Por alguns estudiosos, epistemo-
logia é considerada a teoria do conhecimento.
b Refiro-me ao livro dos professores Rebelatto e Botomé, os quais fizeram o primeiro retrato histórico da Fisio-
terapia no Brasil, ao estudarem o objeto de trabalho e a formação dos fisioterapeutas.
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xvi História da Fisioterapia no Brasil

Esclarecida a não trivialidade, já informo que este livro não será ainda uma proposta 
para a finalidade de estabelecer as teorias da Fisioterapia, porém lança o desafio  ao 
reconhecer um período de Fisioterapia Científica e Tecnológica no Brasil. Creio que 
o momento em que escrevo este livro coincide com o que a Fisioterapia começou a 
amadurecer em suas bases teóricas, podendo contar com reflexões e sistematizações 
 capazes  de nos empoderar para trilhar o caminho já percorrido pela Enfermagem. Assim, 
encorajo os fisioterapeutas a teorizar a Fisioterapia e a buscar modelos, sistematizações 
e conjecturas que deem respaldo teórico a nossa profissão.

Ao começar a escrever esta apresentação, lembrei-me de uma conversa que tive, 
no início da minha carreira como docente, com um colega fisioterapeuta e também 
professor, Joemilson Guimarães, quando chegamos a uma conclusão interessante 
a respeito das bases teóricas da Fisioterapia: elas não existiam. Em nossa reflexão, 
tínhamos concluído que a Fisioterapia nascera por demanda, e os fisioterapeutas ainda 
não tinham dedicado parte suficiente de seu tempo e de sua existência para teorizar 
os próprios saberes e fazeres. Ademais, também não haviam fundamentado as bases 
epistêmicas do surgimento da Fisioterapia e sua identidade. Salvo a tentativa quase 
isolada da obra dos professores Rebelatto e Botomé, cuja segunda edição foi publicada 
em 1999, ainda não temos à nossa disposição as teorias da Fisioterapia, e a história 
contada por eles se encerra na década de 1980.

Ao que parece, nós fisioterapeutas ainda predominantemente experimentamos a 
Fisioterapia e pouco a racionalizamos. Assim, teorizá-la por meio do conhecimento que 
já acumulamos ao longo do tempo de sua existência, com um olhar para o passado e 
uma reflexão sobre nossa atual e futura profissão, ainda é um desafio e um marco a ser 
transpassado na história da Fisioterapia no Brasil que aqui objetivo sistematizar.

Assim como muitos colegas que já me antecederam em propor uma obra de cunho 
mais histórico, ao escrever este livro, pretendo também olhar para o passado, como diz 
o título – reforçado no subtítulo pela palavra primórdios. Certamente não o faço com o 
cuidado metodológico que fez o fisioterapeuta e professor Fábio Batalha Monteiro de 
Barros – pessoa que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas cuja 
obra literária admiro e utilizo como parte da minha busca pessoal por conhecer melhor 
a história e o presente da profissão que escolhi exercer há alguns anos.

Também não o faço como poderia ser feito pelo fisioterapeuta e professor Renato 
da Costa Teixeira, que viveu parte da história que será contada nesta obra. Por ter 
vivido o relato histórico e por sua formação e experiência de vida, em desprendimento 
e entusiasmo em compartilhá-los comigo, ele proporcionou-me uma visão mais real 
e concreta do fisioterapeuta, descrita ao relatar como se estabeleceram as escolas de 
formação na década de 1970. Ademais, seu depoimento e seus documentos pessoais 
me ajudaram a trazer mais realidade, vida e ilustração para este livro.

Também fui motivado pela dissertação de mestrado da fisioterapeuta e professora 
Valéria Rodrigues Costa de Oliveira, cuja descrição feita já no capítulo de introdução inspira 
valor e subsídios fundamentais a serem incorporados na formação de fisioterapeutas.  
Nesse sentido, mostra um senso de responsabilidade em prestar a devida atenção a ser 
considerada para a disciplina de Fundamentos de Fisioterapia – ofertada para calouros e 
um tanto desprestigiada perante as disciplinas de caráter mais técnico e prático ao longo 
do fluxo de formação dos fisioterapeutas pelo Brasil.
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Apresentação  xvii

Com esta obra, pretendo delinear e detalhar períodos do processo histórico de 
surgimento e progressão da Fisioterapia no Brasil ao longo da linha do tempo já 
desenhada para a história da humanidade (o periodizar). Estabeleço marcos temporais 
bem definidos que ajudam os estudantes a localizar no tempo-espaço quais foram 
as etapas de evolução da terapia física (os fazeres), culminando na formação de um 
diplomado com exercício profissional garantido por Decreto-lei (o ser profissional). 
Discuto ainda a apropriação do conhecimento fisioterapêutico ou fisioterápico (os 
saberes) que continuamente tem se acumulado e está disponível no cenário da 
Fisioterapia contemporânea.

Também tenho como intenção discorrer, sempre que possível e conveniente, sobre 
evidências (a ciência), desenvolvimento (as tecnologias) e inovação (a transferência 
tecnológica) que nos permitam ultrapassar os limites de uma carreira profissional 
meramente clínico-assistencial, adentrando em campos científicos, tecnológicos, 
políticos e empresariais que nos farão repensar ainda mais a formação e atuação do 
fisioterapeuta contemporâneo.

Nessa lógica, a humanidade acumulou uma quantidade inesgotável de informações que 
nos permitem facilmente caracterizar tudo o que a Fisioterapia já representa e, ainda, o 
que ela pode representar – desde os primeiros indícios que nos possibilitam divagar sobre 
a ideia de que o homem manipulou agentes físicos para aliviar desconfortos até os mais 
recentes artigos científicos (o conhecer) e registros de patente de protótipos apreendidos. 
Quem sabe esta obra incite o pontapé inicial da teoria da Fisioterapia que mencionei?

Ao compor este livro, reuni, de um lado, meu desejo de produzir um material 
introdutório pleno em fonte de informação referenciada facilmente compreendida por 
calouros dos cursos de Fisioterapia; e do outro, minha vivência de 20 anos de dedicação 
ao ensino da Fisioterapia,c minha trajetória de 24 anos de dedicação à pesquisad e minha 
história pessoal na Fisioterapia – já perfazendo 26 anos, desde que comecei a estudar no 
curso de Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), na saudosa turma 
de 1995. Creio que o passar dos anos transforma todo ser humano em um contador de 
histórias, um dos motivos pelos quais fui encorajado a contar a história narrada neste 
livro, marca de meus 23 anos de bacharel em Fisioterapia.

Ao olhar para meu passado e o da Fisioterapia, hoje me sinto inspirado a produzir 
algo que possa contribuir para a formação dos futuros fisioterapeutas que, assim como 
fiz no passado, atualmente abraçam a Fisioterapia como profissão e estão ingressando 
em cursos da área pelo Brasil. Desejo que você, leitor, aproveite cada linha estruturada 
pelos capítulos deste livro como se fosse uma busca para reconhecer as origens e o 
paralelo destas com a contemporaneidade da Fisioterapia no país.

Com uma dor enorme no coração, encerro minha apresentação, prestando homenagem 
póstuma ao professor Darlei Lazaro Baldi, também fisioterapeuta e amigo, a quem serei 
eternamente grato por me ensinar que, enquanto fisioterapeuta, posso orientar e guiar 
minhas mãos para aliviar a dor e o desconforto dos que sofrem. Em nosso último encontro, 

c Em 2001, assinei meu primeiro contrato como professor, no Centro Universitário Sant’Anna, na zona norte 
de São Paulo, capital.
d Em 1997, ingressei no Programa de Iniciação Científica sob a orientação da querida professora Keiko Okino 
Nonaka.
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quando ainda nos aglomerávamos no Congresso Brasileiro de Ensino em Fisiote rapia, 
lembro-me de seu entusiasmo com as inovações no ensino da Fisioterapia. Querido 
professor, lamento não poder usar minhas mãos para aliviar a dor que todos nós sentimos 
por você se juntar às mais de 500 mil pessoas cujas vidas foram ceifadas pela COVID-19 
no Brasil.

Prof. Dr. Emerson Fachin-Martins
Professor, pesquisador e fisioterapeuta formado na década de 1990
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Parte I
Estruturação da Fisioterapia no Brasil
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3

Observei ao longo da história da humanidade que a prestação de um serviço 
especializado sempre antecede o surgimento de um profissional. Para mim, o prin-
cipal exemplo histórico do que afirmo foi o surgimento do comércio, que antecedeu 
o comerciante (burguesia), mudando toda a ordem mundial e abrindo espaço no 
tempo para o surgimento do capitalismo.1 

Para o surgimento do fisioterapeuta parece não ter sido diferente, conclusão 
alcançada ao buscar os indícios que serão relatados neste capítulo. Confirmamos 
que os procedimentos fisioterapêuticos, mencionados neste livro como terapia 
física, surgiram bem antes de uma pessoa especializada na sua aplicação. Em parti-
cular no Brasil, a Medicina Física e de Reabilitação deu início a um movimento que 
culminou na regulamentação da formação de um diplomado em Fisioterapia – ante-
cedendo até mesmo a regulamentação do profissional fisioterapeuta.2,3 

Fundamentados nessa constatação e com base nos marcos temporais dos 
documentos oficiais reguladores da Fisioterapia no Brasil, podemos propor uma 
periodização bastante precisa, considerando as datas registradas em documentos 
empregados para periodizar essa história. Portanto, esperamos favorecer a com-
preensão do seu surgimento e da evolução do papel social da Fisioterapia na nossa 
nação ao apontar as relações entre micro e macromanifestações do que passou a 
ser reconhecido como Fisioterapia nos diferentes momentos da história do Brasil 
sistematizada em períodos.4

Para que possamos visualizar a progressão de eventos e fatos que originaram 
a Fisioterapia como a conhecemos atualmente – desde seu surgimento no Brasil e 
como parte de outros eventos históricos no mundo que contribuíram para definir a 
história da nossa nação –, nada melhor que inserir a história da Fisioterapia no Brasil,  
que será estudada neste livro, na linha do tempo que estabelece os grandes perío-
dos da história da humanidade (Figura 1.1).

Perceba que muito aconteceu no mundo e no Brasil até o momento que identi-
ficamos os primórdios de atividades formadoras de um conjunto de procedimentos 
conhecidos como Terapia Física ou Fisioterapia. Constate também que a Fisioterapia 
que estamos mencionando no início desse período era um mero conjunto de ações 

Capítulo 1

Como Periodizar a 
Fisioterapia no Brasil

FACHIN.indb   3 07/10/2021   15:44:23



4 História da Fisioterapia no Brasil

Figura 1.1. História da Fisioterapia no Brasil inserida na linha do tempo da história da huma-
nidade. Na base dessa representação, indicamos a reta (que é infinita progressiva e regres-
sivamente) do tempo, com destaque para os anos que constituem marcos temporais que 
delimitaram os grandes períodos históricos da humanidade. Sobrepostas em direção ao topo 
desta ilustração, definimos semirretas, a começar pela semirreta regressiva que representa a 
fase da pré-história (anterior ao surgimento da escrita) e a semirreta progressiva que indica 
a história da humanidade desvendada a partir de relatos escritos. Projetada mais superior-
mente, está a semirreta com os grandes períodos históricos. Em seguida, uma semirreta 
 indicando a periodização da história brasileira, com alguns marcos temporais relevantes que 
influenciaram a história da Fisioterapia no Brasil. Ela está indicada no topo, com destaque na 
cor verde. No corpo da ilustração, encontra-se também um conteúdo informativo que destaca 
as principais características da humanidade em cada período ao longo do tempo. 
Fonte: Desenvolvida pela autoria.

terapêuticas. Assim, o marco do surgimento da Fisioterapia no Brasil é definido por 
fazeres, por técnicas e métodos terapêuticos vinculados ao exercício profissional da 
medicina em um contexto de reabilitação.

Nos capítulos que se seguem, detalharemos bem esse surgimento e seus contex-
tos, uma vez que a intenção primordial é periodizar a história da Fisioterapia no Brasil 
segundo a lógica de periodização da história da humanidade. Sob meu ponto de vista, 
essa estrutura permite compartimentalizar cenários históricos com bastante precisão, 
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Como Periodizar a Fisioterapia no Brasil 5

de maneira a contribuir com o propósito da compreensão facilitada dos eventos e 
acontecimentos que influenciaram o surgimento e maturação da Fisioterapia no Brasil.

Os primeiros indícios de serviços de reabilitação que claramente incorporavam tera-
pia física como opção de tratamento indicam que a Fisioterapia começou a aparecer no 
Brasil no início do século XXa (mais precisamente, podemos adotar o ano de 1919), ante-
cedendo o período histórico brasileiro que conhecemos como Era Vargas (Figura 1.1).5 

No período em questão, todos os procedimentos de cura não odontológicos ou 
veterinários eram exercidos pelos médicos ou ficavam sob sua responsabilidade téc-
nica. Para trabalhar, as pessoas delegadas à aplicação da terapia física tinham como 
única exigência o registro no Departamento Nacional de Saúde Pública.3 Elas passa-
ram a ser formadas por escolas que emitiam diplomas de formação técnica, mesmo 
que sem regulamentação para o exercício profissional, e por conseguinte, são deno-
minadas diplomadas neste capítulo. Assim, estes “diplomados” constituíam uma 
mão de obra invisível, visto que ainda não dispunham de formação regulamentada, 
normativas profissionais ou ainda direitos trabalhistas. A propósito, os direitos tra-
balhistas de qualquer trabalhador foram aquisições bem posteriores a esse período, 
dentro da mencionada Era Vargas.

Conforme relatou o professor Barros em seu livro – no capítulo que retrata as 
disputas profissionais pelo controle das atividades de reabilitação –, já em 1932,  
o Poder Legislativo começou a criar normas para regimentar as atividades profis-
sionais distintas no campo da saúde. Outrora, somente eram ocupadas pelas três 
profissões supracitadas (Medicina, Odontologia e Medicina Veterinária), as únicas 
reconhecidas (visíveis) nesse período.3

Veremos em breve que, apenas a partir de 1963, por meio do Parecer  
nº 338/1963 do Conselho Federal de Educação,6 uma comissão de peritos nomea dos  
pelo governo federal emitiu suas apreciações sobre como o fisioterapeuta,b ainda 
desconhecido pela quase totalidade da sociedade, deveria ser formado. Esse 
do cumento subsidiou a publicação da Portaria Ministerial nº 511/1964, que fixou os 
parâmetros mínimos de conteúdo e duração para o curso de formação em Fisiotera-
pia. Esse Parecer, bem como a referida Portaria não constituíam ainda do cumentos 
reguladores do exercício profissional, porém já configuravam documentos regu-
latórios da formação de um diplomado cuja profissão seria regulamentada pos-
teriormente – ainda que seu exercício não tivesse sido mencionado na Portaria. 
Especificamente no Parecer, alguns trechos apontavam recomendações restritivas 
da autonomia do diplomado em surgimento.6 

Embora ainda não houvesse qualquer documento especificamente publicado para 
regulamentar o exercício trabalhista desse diplomado – visto que o Parecer em ques-
tão gerou uma Portaria que tratava da formação em Fisioterapia e não do exercício 
profissional –, relatos no Parecer nº 338/1963 revelam primícias do que as pessoas 
envolvidas com as discussões de formação em saúde esperavam do então diplomado. 

a Cada século é contado a partir dos 100 anos primeiros completos, ou seja, o primeiro século corresponde ao 
período de 1 a 100 anos. Assim, o século II corresponde ao período de 101 a 200 anos. Pela mesma lógica, o 
século XX corresponde ao período de 1901 a 2000.
b Talvez não fosse este o nome dado a este profissional na época, motivo pelo qual o chamaremos a partir 
daqui de diplomado.
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6 História da Fisioterapia no Brasil

Uma iniciativa formada pelos próprios diplomados em Fisioterapia e pelas esco-
las de formação da época já havia mobilizado algumas lideranças, que enviaram ao 
Congresso Nacional, no ano de 1958, um projeto de lei, na tentativa de regulamen-
tar a profissão. No entanto, este seria arquivado, e os detalhes de como isso ocorreu 
serão mais bem descritos em capítulos posteriores deste livro. Por ora, é importante 
compreender que o contexto citado abriu caminho para uma sequência de even-
tos e acontecimentos essenciais para a regulamentação do exercício profissional, a 
acontecer seis anos mais tarde, em 1969.

Interessante também foi constatar que a regulamentação da formação e do exer-
cício profissional do fisioterapeuta sempre aconteceu em paralelo com a do tera-
peuta ocupacional. Inclusive, na maioria das vezes, as regulamentações de ambas as 
formações e profissões estiveram presentes nos mesmos documentos para os dois 
tipos de diplomados. Na ocasião dessas regulamentações, o diplomado de Fisiote-
rapia se incumbia da terapia física, enquanto o de Terapia Ocupacional, da terapia 
mental; ainda que essa incumbência não represente mais as habilidades e compe-
tências de que esses dois profissionais disponham para intervir.

Diante dos fatos e acontecimentos descritos até então, imaginemos o cenário 
que se formou neste período – um momento em que existiam escolas de formação 
em Fisioterapia diplomando terapeutas. Em adição, a sociedade recebia terapeutas 
perante a inexistência da regulamentação específica para o exercício profissional 
desse diplomado que pudesse ser devidamente respaldado por lei.

Nos capítulos que descreverão em detalhes os períodos aqui considerados 
para compartimentalizar a história da Fisioterapia no Brasil, algumas informações 
de momentos históricos serão mencionadas para fornecer elementos de reflexão 
sobre modelos que influenciaram a concepção do que reconhecemos como Fisio-
terapia, bem contextualizados no espaço-tempo e no cenário histórico e social de 
cada perío do considerado. Em particular, na época do surgimento das primeiras ati-
vidades identificadas como aplicação de terapia física,5 o Brasil partia da Primeira 
República (ou República Velha), conhecida pela Política do Café com Leite, para viver 
a Era Vargas (Figura 1.1) – avançando no que diz respeito a conquistas trabalhistas.7 
Na sequência, a ditadura militar e, posteriormente, a redemocratização iniciada em 
1989, implantada pela Constituição Federal de 1988, também mudaram o modelo 
liberalista para um modelo democrata-social de saúde.8

Movimentos presentes em cada um dos fatos citados encadearam mudanças no 
modelo de atenção à saúde, antes visto como um produto (bem de mercado), para 
um modelo entendido como direito civil e dever do Estado. Iniciou-se, então, um pro-
cesso de transição da atenção em especialidades dentro de um modelo hegemônico 
de assistência para a perspectiva da integralidade, abrindo espaço para a proposição 
de um modelo contra-hegemônico.1 Para um aprofundamento sobre esses modelos 
e uma análise comparativa de como a transição de um ao outro repercutiu na histó-
ria da Fisioterapia no Brasil, discutiremos no Capítulo 4 as influências dos modelos 
de formação e de atenção em saúde que marcaram o período estudado. Entretanto, 
continuemos aqui somente com o objetivo de periodizar a história de nossa profissão.

Uma vez introduzida a forma de prestação de serviços de saúde no modelo hege-
mônico (procedimentos comercializáveis), fica mais fácil e coerente compreender  
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o surgimento de uma Fisioterapia mais procedimental, composta por um conjunto de 
técnicas e métodos (terapia física), oferecidos como um produto (bem de mercado) 
por empreendedores da saúde (profissionais liberais, hospitais ou serviços médicos) 
ou por instituições filantrópicas (Santa Casa e outras). Esse é o motivo de definirmos 
neste livro o primeiro período da Fisioterapia no Brasil como Fisioterapia Procedi-
mental – cujas características e detalhamentos serão descritos em capítulo próprio.

Como antecipado, a falta de regulamentação do exercício profissional do diplo-
mado em Fisioterapia durou até 1969, quando um evento muito particular – a ser 
discutido no Capítulo 5 – mudou o período considerado procedimental para um 
período em que o fisioterapeuta começou a existir no cenário de profissões, visto 
que passou a haver uma pessoa especializada na aplicação do procedimento (tera-
pia física). Iniciou-se o que chamaremos de Fisioterapia Profissional, o segundo 
perío do da história da Fisioterapia no Brasil. 

Ao fim da década de 1970, a sociedade brasileira passou a presenciar a transição 
de uma aplicação da terapia física por diplomados sem respaldo na lei para a execu-
ção de atividades por diplomados com ações regulamentadas e de ato privativo da 
categoria de trabalhadores emergentes, oriundos das escolas de formação já regula-
mentadas – aspecto importante para um momento histórico em que procedimentos 
de saúde eram ainda considerados bens de mercado (modelo neoliberalista).

Notem que o texto introdutório deste capítulo nos permite estabelecer um marco 
inicial da história da Fisioterapia na transição da Primeira República (Política do Café 
com Leite) para a Era Vargas (Figura 1.2). Como mencionado, não coincidentemente, 
esse foi o período em que as leis trabalhistas estavam em implementação e, consequen-
temente, as disputas trabalhistas estavam em pauta não apenas no campo da saúde.

Antes de existir terapia física vinculada aos serviços de reabilitação, havia outras 
atividades que poderiam ser reconhecidas como formas de Fisioterapia. Contudo, 
neste livro, convencionamos que o surgimento da Fisioterapia no Brasil se deu pela 
incorporação de um conjunto de procedimentos terapêuticos (terapia física) realiza-
dos por um potencial trabalhador que não era o médico – considerando os contex-
tos do processo de reabilitação e o início do momento em que encontramos indícios 
documentais da fundação de instituições e serviços relacionados com essa prática.

Em um artigo sobre a história e origem da Fisioterapia, publicado em 1994, os 
professores Amélia Pasqual Marques e Eugênio Lopes Sanches5 apontaram dois 
 indícios documentais desse começo da Fisioterapia no Brasil na transição citada e 
indicada na Figura 1.2. Foram eles: 

i. A fundação do Departamento de Eletricidade Médica pelo professor Raphael de  
Barros, em 1919, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

ii. A implementação do serviço de Fisioterapia do Instituto do Raium Arnaldo 
Vieira de Carvalho no Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo, em 1929.

Por meio dos acontecimentos citados, conseguimos, então, convencionar um 
ponto de partida que represente o primeiro indício documental de comprovação da 
prática que envolve a terapia física. Entretanto, somente estabelecer onde começa 
não é suficiente para periodizar de forma que possamos compreender a evolução 
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8 História da Fisioterapia no Brasil

histórica e o significado que a Fisioterapia passou a representar na sociedade brasi-
leira – muito menos afirmar que, antes desse marco, não houvesse atividades iden-
tificadas como terapia física.

Para a lógica de periodização pensada neste livro, sistematizou-se um racional pela 
analogia em que se considera o surgimento da escrita um marco temporal para a histó-
ria da humanidade. No contexto da análise histórica da humanidade, a escrita demarca 
a separação entre a história e a pré-história, por permitir, a partir de então, o registro 
escrito dos acontecimentos. Ou seja, delimita um ponto, mas não significa que antes 
de a escrita existir não houvesse história; esta somente não era registrada pela escrita.

Apoiados no raciocínio viabilizado pela analogia descrita, refletimos sobre a 
seguinte lógica: antes do documento que registra a fundação do Departamento de 
Eletricidade Médica, que institucionalizou o uso da eletricidade como modalidade 
terapêutica (terapia física), não existia um indício documental do marco temporal 
inicial de quando o uso de agentes físicos com finalidade terapêutica fora introdu-
zido na prática médica; isso não significa que a prática em si não existisse antes 
disso, mas definiu um início a ser considerado em um sistema de periodização.

Pelo motivo supracitado, por mais que seja conveniente estabelecer o ano de 
1919 como o início da história da Fisioterapia no Brasil – e assim o fizemos neste 
livro –, vamos também propor uma origem que considere um ponto de partida no 

Figura 1.2. Recorte na linha do tempo da história do Brasil em que a história da Fisioterapia 
foi delineada neste livro por um marco temporal documentado, destacando 1919 como o ano 
oficial de surgimento: primeiro indício documental de aplicação da terapia física. 
Fonte: Desenvolvida pela autoria.
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passado para o presente, bem como uma reflexão sobre a Fisioterapia enquanto 
procedimento (terapia física) de um ponto regredindo ao passado e sobre a Fisiote-
rapia enquanto caminhando para uma atividade profissional (fisioterapeuta) desse 
ponto e progredindo ao presente. Analisemos, então, a Figura 1.3.

Notem que a origem em 1919, no modelo de periodização proposto, perma-
nece como o ano histórico do surgimento da Fisioterapia no Brasil. Contudo, intro-
duzimos também um ano de origem semânticac da Fisioterapia – o ano de 1964 –, 
quando foi publicada a Portaria Ministerial MEC nº 511/1964,9 orientada pelo Pare-
cer CFE nº 388/1963.6 

c Ciência que estuda a evolução do significado das palavras, signos e símbolos que estão a serviço da comuni-
cação; semiologia. (Fonte: http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=semantica.)

Figura 1.3. Linha do tempo da história da Fisioterapia em seu recorte dentro da história do 
Brasil, com a proposição de uma periodização com duas origens: uma na fundação do Instituto 
de Eletricidade Médica em 1919 (origem do surgimento) e outra na Portaria nº 511/1964 (ori-
gem semântica).
Fonte: Desenvolvida pela autoria.
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10 História da Fisioterapia no Brasil

Em 1964, por ato regulatório, a palavra Fisioterapia deixa de expressar somente 
o significado de procedimento (a terapia física) e passa a também expressar o signi-
ficado de formação de um profissional (o fisioterapeuta), ainda que esta profissão 
não tenha sido regulamentada em nível trabalhista até o ano de 1969.10

Considerando a origem semântica no ano de 1964, podemos, então, delimitar o 
fim do primeiro período da história da Fisioterapia no Brasil: o período da Fisiotera-
pia Procedimental. A Figura 1.3 nos permite analisar que o ponto de origem semân-
tico põe fim a um período em que a Fisioterapia expressava somente a terapia física 
e dá início a um segundo período em que a Fisioterapia também expressa signifi-
cado de profissão, independentemente de regulamentação.

O segundo período (Fisioterapia Profissional) parte de um marco bem definido 
nesse modelo de periodização. Esse período, porém, constitui um fim do período 
anterior? Qual seria o marco temporal para delimitar o fim de um período e o início 
de outro? Não se estenderia o período da Fisioterapia Procedimental ao Profissio-
nal, e ambos estariam presentes até os dias de hoje?

Essas indagações demandam uma reflexão mais aprofundada, e, partindo do 
pressuposto de que, do ponto de vista semântico, a palavra Fisioterapia incorpo-
rou o significado profissional sem perder o procedimental, podemos convencionar 
que o limite do segundo período não seria um fim propriamente dito, mas, sim,  
a incorporação de um novo significado à Fisioterapia – um momento de mudança 
de status.  Dessa maneira, ao longo dos períodos da Fisioterapia aqui sistematizados, 
não teríamos  fins, mas, sim, transições pela incorporação semântica do que a Fisio-
terapia passa a representar a partir de então. 

No tocante ao período da Fisioterapia Profissional, qual seria um novo aspecto 
semântico a ser incorporado a seu significado já duplo (procedimento-profissão) 
para marcar a transição do período da Fisioterapia até então: Profissional? E quando, 
enquanto marco temporal?

Antes de propor o próximo marco temporal, com base em uma nova incorpora-
ção semântica do que expressa a Fisioterapia – momento esse que não delimita o 
fim do período da Fisioterapia Profissional, mas, sim, o início de transição para um 
novo período –, identificamos acontecimentos e publicações de documentos oficiais 
que se seguiram nos anos de 1969, 1975, 1983 e 2002. Os anos em questão per-
mitem delimitar fases dentro do período da Fisioterapia Profissional que, além de 
promover uma evolução da formação e do exercício profissional do fisioterapeuta, 
prepara a Fisioterapia para esse terceiro período histórico no Brasil. Todos os anos 
citados contribuíram para o aprimoramento do significado profissional incorporado 
à Fisioterapia. Por conseguinte, não são pontos de finalização (transição) para um 
novo significado, mas, sim, pontos de aprimoramento e refinamento incorporados 
à profissão-procedimento. 

Definidas essas fases, conforme proposto, antes de finalizar nosso modelo de 
periodização da história da Fisioterapia no Brasil, precisamos responder às indaga-
ções levantadas e definir o marco temporal que incorporou um terceiro significado 
no que expressa a Fisioterapia. Resgatando o que já foi refletido sob a perspectiva 
 semântica, com o refinamento profissional e, principalmente, com o aumento na 
busca de capacitação acadêmica e científica pelos fisioterapeutas – cada vez mais 
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engajados na busca de formação em cursos de pós-graduação stricto sensu (mes-
trado e doutorado) –, presenciamos, em paralelo às fases de aprimoramento na 
formação de fisioterapeutas, um desenvolvimento exponencial do conhecimento 
fisioterápico e do surgimento de uma classe de fisioterapeutas pesquisadores.11

Com os inúmeros fisioterapeutas, impulsionados pelas oportunidades de trabalho 
na docência oferecidas por faculdades, centros universitários e universidades, surge 
a massa de profissionais interessados na pesquisa e engajados na defesa de disserta-
ções e de teses em programas de mestrados e doutorados.11,12 Consolida-se, então, 
uma sistematização de conhecimentos adquiridos em distintas áreas das ciên cias 
para formar uma gama de conhecimentos e uma base teórica de que hoje podemos 
nos apropriar e considerar próprios da Fisioterapia – o que denomina remos conhe-
cimento fisioterápico.d Essa apropriação e produção de conhecimento em outras 
ciências – que resultam em um consequente acúmulo de conhecimento fisioterápico –  
é o fato que vou convencionar para demarcar a incorporação de um novo significado 
no que expressa a Fisioterapia – nesse modelo de periodização –, pautada até então 
no binômio procedimento-profissão. Com essa convenção, a Fisioterapia passa tam-
bém a expressar o significado de ciência, criando um marco temporal de incorporação 
do novo significado, o momento da Fisioterapia Baseada em Evidências. Eis o marco 
temporal que procurávamos! Nesse sentido, a reflexão se materializa na definição de 
quais acontecimentos e de que ano um marco temporal para a transição do período 
da Fisioterapia Profissional para o período da Fisioterapia Científica e, ouso dizer, 
também Tecnológica será estabelecido.

Escolhi o ano de 1996 para demarcar o período da Fisioterapia Científica e Tecno-
lógica proposta neste livro, considerando a criação, no Brasil, do primeiro e genuíno 
programa de pós-graduação em Fisioterapia. Naquele ano, um conjunto de docen-
tes e pesquisadores doutores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) teve 
sua proposta de programa de mestrado em Fisioterapia recomendada pela Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), mais precisamente 
em 19 de dezembro de 1996. Em particular, em meu segundo ano de faculdade 
como estudante de Fisioterapia. 

No objetivo da proposta apresentada à Capes, o programa pretendia oferecer 
condições acadêmicas necessárias para que o fisioterapeuta adquirisse um reper-
tório teórico e metodológico, tornando-se apto a exercer as atividades de docente 
em nível universitário e iniciá-lo na carreira de pesquisador. Assim como os demais 
períodos delimitados neste capítulo, o período da Fisioterapia Científica e Tecnológica 
será detalhado em um capítulo exclusivo. A história da Fisioterapia no Brasil, agora 
devidamente sistematizada em três períodos neste livro, nos revela uma rápida e pro-
missora evolução. Se considerarmos o marco de surgimento da Fisioterapia no Brasil 
em 1919, já completamos um século de existência da Fisioterapia no Brasil, expres-
sando, então, um trinômio de significados: procedimento-profissão-ciência/tecnologia. 

d Optei por não qualificar o conhecimento como fisioterapêutico, escolhendo o qualificador fisioterápico, para 
diminuir a ênfase do aspecto procedimental que o termo terapêutico carrega. Quanto à ciência, o conheci-
mento produzido não é somente em estudos do efeito terapêutico (relativo à terapia) em ensaios clínicos, mas 
também em tudo o que é fisioterápico (relativo à fisioterapia), no que se refere a procedimentos de avaliação, 
métricas, desenvolvimento tecnológico, observação epidemiológica e outros.
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Temos nos dias atuais respaldo regulamentado por documentos oficiais que 
garantem autonomia profissional e formação inovadora no percurso formativo do 
fisioterapeuta que exercerá essa autonomia, e dispomos de inúmeros programas 
de capacitação em nível superior stricto sensu (mestrado e doutorado) e lato sensu 
(especializações), que proporcionam uma verdadeira revolução por minuto na pro-
dução de conhecimento acadêmico e científico; e no desenvolvimento tecnológico 
e de inovação em produtos assistivos e fisioterapêuticos, criadores de um espaço 
ilimitado para seguir aprimorando a Fisioterapia.

Finalizo este capítulo reforçando o caráter didático e teórico do sistema de perio-
dização proposto, enquanto favorecedor da compreensão do processo histórico, 
que culminou na Fisioterapia como a conhecemos nas primeiras décadas do século 
XXI. Na sequência planejada para esta obra, o leitor encontrará uma discussão mais 
detalhada de cada período aqui delimitado, com o intuito de conduzi-lo a construir 
uma identidade do que a Fisioterapia Contemporânea representa de maneira ampla 
e irrestrita – reflexão valiosa para a formação de uma identidade e para estabelecer 
as bases daquela teoria da Fisioterapia mencionada na Apresentação deste livro.
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