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INTRODUÇÃO: O processo de profissionalização foi descrito por Wilensky (1970) em etapas: o trabalho de tempo 

integral; as escolas de treinamento e transmissão do corpo esotérico do conhecimento; a formação de associações 

profissionais; a regulamentação da profissão e a criação do código de ética. Freidson (1994) afirma que identificar a 

regularidade no processo histórico do status de profissão, ou seja, o projeto de profissionalização permite analisar os 

rumos que uma profissão poderá seguir. São características do processo de profissionalização o longo período de 

educação formal ou institucional; o conhecimento especial, abstrato e teórico chamado de expertise a aplicação de 

conhecimento esotérico a casos particulares; a competência especial através do exercício de tarefas com discernimento 

complexo ou especialistas e a capacidade dos profissionais de controlar os termos, as condições e o conteúdo de seu 

trabalho nos locais onde o realizam por meio de sistemas elaborados de instrução e treinamento e pré-requisitos formais 

e exames para entrada no grupo.

OBJETIVOS: Analisar as regularidades dos processos de profissionalização da fisioterapia no Reino Unido, Canadá, 

Austrália e Brasil classificando-os de acordo com as etapas descritas por autores, bem como os atuais avanços do 

escopo de prática.

METODO: Descritivo, transversal, quali-quantitativo, retrospectivo com base na revisão de literatura nacional e 

internacional.

RESULTADOS:Os resultados são apresentados por país (SIGLA) e ocorrência (ANO):

Etapa 1. As primeiras atividades em tempo integral: RU (1894); CA (1894); AU (1858) e BR (1879). Etapa 2. Primeiras 

escolas RU (1900); CA (1929); AU (1900) e BR (1951). Etapa 3. Primeiras universidades: RU (1920), CA (1943), AU 

(1933) e BR (1956). Etapa 4. Primeiras associações: RU (1894), CA (1935), AU (1906) e BR (1959). Etapa 5. 

Regulamentação da profissão: RU (1960), CA (1954), AU (1950) e BR (1969). Etapa 6: RU ( 1986), CA (1969), AU 

(1976) e BR (1978). Práticas avançadas: RU (1986), CA (1989), AU (1985) e BR (NA). Prescrição independente: RU 

(2012), CA (2013), AU (2013) e BR (NA).

CONCLUSÃO: A regularidade e a persistência das etapas cumpridas pela fisioterapia nos países estudados sugerem 

que os modelos constituídos pelos movimentos de profissionalização tem se tornado uma ideologia como uma imagem 



que inspira esforços coletivos ou individuais e mistificação que organiza as estruturas e as relações sociais reais. Neste 

sentido é possível inferir que se devem considerar os diferentes e recentes avanços da profissão nos países estudados 

e projetar o futuro para os demais.
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