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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo investigar os reflexos das propostas das 

Conferências Nacionais de Saúde Bucal referentes à formação do cirurgião-dentista, 

no âmbito do curso de odontologia de uma instituição privada de ensino da região do 

Grande ABC Paulista. Para tanto foram utilizadas três modalidades de pesquisa: 

bibliográfica, documental e empírica de campo, através das quais se procurou 

confrontar as propostas contidas nestas conferências com a literatura pertinente ao 

tema e com a prática docente na instituição pesquisada. A abordagem escolhida foi a 

quanti-qualitativa, sendo os dados obtidos interpretados por meio da técnica de 

análise temática de conteúdo. Os dados foram organizados em quatro eixos 

temáticos: docentes e o processo ensino-aprendizagem; docentes e recursos humanos 

auxiliares em odontologia; docentes e controle social; docentes e a formação para o 

SUS. Realizada a análise e interpretação dos dados concluímos que, embora o 

projeto pedagógico do curso da instituição pesquisada traga aproximações 

importantes em relação às propostas das Conferências Nacionais de Saúde Bucal, as 

práticas docentes ainda se mantêm distantes de tais propostas, sendo que as maiores 

aproximações são constatadas em relação à adoção de novas estratégias de ensino-

aprendizagem e os maiores distanciamentos se referem à incorporação dos recursos 

humanos auxiliares em odontologia e à contextualização política da formação em 

saúde bucal, sobretudo, no referente à formação voltada para o SUS. 

 

Palavras-chave: Ensino Superior, odontologia, saúde pública e controle social.  
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ABSTRACT 

 
 
The purpose of the present study is to investigate the effects of the National 

Conferences on Buccal Health regarding formation of the dental surgeon in Dentistry 

in a private teaching institution of the “ABC” area, in the state of São Paulo. 

Bibliographic, documental and empirical field based-researches were used in this 

study, aiming to compare the proposals contained in these conferences with the 

available literature and with the academic practice in the investigated institution. 

This is a quantitative and qualitative study and the obtained data were analyzed by 

means of thematic content analysis. Data were organized into four thematic areas: 

faculty staff and the teaching-learning process; faculty staff and adjuvant human 

resources in dentistry; faculty staff and social control and faculty staff and formation 

for the SUS (Unique Health System). After analysis of data, it was concluded that 

although the pedagogical project of the investigated institution course approaches 

some important points in relation to the proposals presented in the National 

Conferences on Buccal Health, the academic practices still keep a distance from the 

new proposals, and the best approximation is observed in relation to the adoption of 

new strategies adopted in the teaching learning process and the greatest distance are 

regarding incorporation of adjuvant human resources in dentistry and the political 

contextualization of the buccal health formation specially regarding the SUS. 

 

Keywords: high education, dentistry, public health and social control. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante os dois anos que participei do Conselho Municipal de Saúde da cidade de 

Ribeirão Pires, como representante do segmento de trabalhadores, percebi o quanto a 

comunidade pode colaborar para a construção das políticas de saúde, sobretudo, no 

âmbito local. Os sonhos e a trajetória de vida de cada um possibilita a incorporação de 

perspectivas diversificadas às discussões de cunho técnico, mostrando-nos que o 

conhecimento relacionado ao senso comum pode contribuir significativamente para o 

encontro de saídas tecnicamente viáveis e materialmente possíveis.  

Como Coordenador de Saúde Bucal – função que exerci durante seis anos também 

na Prefeitura de Ribeirão Pires – muitas vezes me percebi diante de desafios que 

ultrapassavam os limites de meu conhecimento técnico e esbarravam na minha pouca ou 

quase inexistente experiência como usuário dos serviços públicos de saúde. Aos poucos 

fui compreendendo que, em muitas ocasiões, era preciso um outro tipo de olhar sobre a 

minha prática, olhar que talvez pudesse ser proporcionado por aqueles que vivenciavam 

o cotidiano dos serviços públicos de saúde. 

Esta constatação ocorreu somente depois de muitas tentativas equivocadas, 

projetos frustrados e, principalmente, a partir do momento que entendi que o cirurgião-

dentista não era o único e talvez nem o mais importante ator envolvido na manutenção e 

recuperação da saúde bucal das pessoas, o que, de certo modo, se contrapunha aos 

princípios que nortearam minha formação acadêmica.  

Percebi, portanto, que a formação dos cirurgiões-dentistas talvez não estivesse 

voltada com a ênfase devida para a resolução dos problemas da população, pois de 

acordo com minha própria formação, os cursos de graduação não pareciam se preocupar 

com a incorporação de estratégias que despertassem nos alunos a importância de se 

buscar na comunidade subsídios para o direcionamento de suas ações.    

Transportei estes questionamentos para minha atividade docente desenvolvida no 

curso de graduação em odontologia da UMESP, onde, juntamente com os demais 

professores das disciplinas de epidemiologia e saúde coletiva, todos também 

suficientemente impregnados por tais inquietações, procurava discutir a importância do 

desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas capazes de incorporar a 

experiência da comunidade às ações realizadas pelos alunos. 
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 Neste período, já no contexto de um SUS  mais amadurecido e sob a influência 

das propostas contidas nas DCN, publicadas em 2002, a realização da 3ª CNSB lança 

novos “olhares” sobre o fazer odontológico, em especial, no referente a uma formação 

de profissionais de saúde bucal mais adequada às novas demandas da sociedade 

brasileira.   

É neste cenário e com estes questionamentos a respeito de minha prática docente e 

de minha formação como profissional que ingressei no curso de mestrado em Ensino em 

Ciências da Saúde do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde da 

Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina, local que por possuir 

entre seus objetivos a discussão do ensino superior na área da saúde, talvez fosse capaz 

de apaziguar as inquietações deste cirurgião-dentista/docente. 

Durante a construção do projeto de pesquisa o tema controle social esteve 

constantemente presente, afinal se minha experiência como planejador no campo da 

odontologia indicava que as propostas elaboradas pela comunidade, quando 

incorporadas ao conhecimento técnico, eram capazes de produzir soluções plausíveis 

para o encaminhamento das ações em saúde bucal, por que não ouvir a população 

também a respeito de suas concepções sobre o ensino nesta área?  

Exercendo o papel de cirurgião-dentista no serviço público desde 1990 e o de 

coordenador de saúde bucal deste mesmo serviço entre 1999 e 2005, foi que percebi o 

quanto minha prática encontrava-se incompleta. Foi apenas depois de mais de uma 

década de atividade e principalmente a partir da minha experiência como membro do 

Conselho Municipal de Saúde, que pude refletir sobre o modo excessivamente técnico 

como norteava minhas ações, tornando-as insuficientes para dar conta dos problemas 

apresentados pela população. 

Não estaria também sendo excessivamente técnico no meu exercício docente? Não 

deveria aplicar o experimentado em minha prática como cirurgião-dentista e também 

ouvir o que propunha a população?  

Aproveitando o contexto desencadeado pela realização da 3ª CNSB surgiu a idéia 

de investigar como as propostas contidas nas CNSB, instrumento legítimo de controle 

social sobre as políticas de saúde, se encontravam refletidas nas atividades de ensino-

aprendizagem dos cursos de graduação em odontologia.  

Para tanto foram tomadas como objeto de análise as recomendações referentes à 

formação do cirurgião-dentista presentes na 1ª, 2ª e 3ª CNSB, realizadas, 

respectivamente, em 1986, 1993 e 2004. Por abrigar minhas atividades docentes e, 
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portanto, minhas inquietações como professor, foi escolhido como universo de pesquisa 

o curso de graduação em odontologia da UMESP. Desta forma, tomando como 

parâmetro as propostas contidas nas CNSB, procuramos questionar as DCN, a literatura 

pertinente ao tema e os dados obtidos junto à instituição de ensino escolhida como 

campo de estudo. 

 Assim, após esta breve introdução encontramos o objeto de pesquisa, o qual 

constitui o primeiro capítulo. Posteriormente, integrando o segundo capítulo, nos 

deparamos com o referencial teórico estruturado em duas partes, sendo a primeira 

dedicada à discussão da odontologia como profissão e prática e de seus significados ao 

longo da história das políticas de saúde no Brasil, destacando as implicações destes 

significados na trajetória do ensino odontológico. A segunda parte apresenta a história 

das Conferências Nacionais de Saúde no Brasil, bem como a análise das recomendações 

referentes à formação do cirurgião-dentista contidas nas CNSB. Além disso, para a 

construção deste segundo capítulo, buscamos fundamentação na literatura dedicada ao 

estudo da didática no ensino superior, em especial na área da saúde, assim como nas 

discussões sobre as estratégias de ensino-aprendizagem produzidas no âmbito da 

própria odontologia, seja a partir das DCN ou da reflexão dos vários pesquisadores 

cirurgiões-dentistas engajados no debate de tais questões.   

O terceiro capítulo refere-se aos objetivos propostos para o desenvolvimento 

deste estudo.  

O percurso metodológico é apresentado no quarto capítulo, no qual são 

explicitados os instrumentos e estratégias através dos quais esta pesquisa foi construída. 

No quinto e último capítulo são apresentados e discutidos os resultados 

referentes à nossa imersão no campo empírico, isto é, na instituição de ensino escolhida 

para ilustração de nosso estudo. Neste capítulo, além de apresentamos o histórico do 

curso de odontologia e analisarmos o projeto pedagógico, com o objetivo de 

descortinarmos um pouco dos objetivos e estratégias oficiais preconizadas pela 

instituição para a formação do cirurgião-dentista, também analisamos os dados 

coletados através dos questionários e entrevistas junto aos docentes.  

Desta forma, além do perfil docente contendo as principais características dos 

sujeitos pesquisados, o quinto capítulo traz a discussão dos quatro eixos temáticos de 

maior relevância identificados por nós nas propostas das CNSB, nos quais baseamos 

toda esta investigação. Estes eixos temáticos são: a relação entre docentes e práticas de 

ensino-aprendizagem, onde discutimos o quanto as estratégias de ensino-aprendizagem 
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recomendadas pelas CNSB e pelo projeto pedagógico aparecem nas práticas docentes; a 

relação entre práticas docentes e recursos humanos auxiliares na odontologia, buscando 

apreender a concepção dos sujeitos participantes em relação a estes profissionais 

auxiliares; a relação entre práticas docentes e controle social na área da saúde, no qual 

discutimos as concepções dos docentes sobre a importância da participação da 

população, tanto para suas ações como professores quanto como profissionais de saúde 

e a relação entre práticas docentes e o SUS, verificando o conhecimento e concepções 

dos participantes a respeito do SUS, as possibilidades de uma formação voltada para 

este sistema e o papel docente para a viabilização de tais possibilidades.  

Finalmente, no encerramento deste trabalho, são tecidas algumas considerações 

sobre seu alcance e limitações, enfatizando o fato de trabalharmos apenas com uma 

única instituição de ensino, fator que se não nos permite generalizar tais considerações 

para todas as escolas de odontologia, permite, a partir da discussão e compreensão desta 

única experiência, uma reflexão sobre o cotidiano institucional de formação do 

cirurgião-dentista, o que esperamos possa contribuir para outros estudos que venham 

acrescentar subsídios aos aqui apresentados. Além disso, tendo em vista o caráter 

profissional deste trabalho também discutimos algumas propostas no sentido de 

colaborar para a superação dos problemas apontados.       

Enfim nesta última parte do trabalho procuramos apresentamos os significados, 

impressões e “cicatrizes” que sua elaboração ajudou a talhar no caminho deste 

pesquisador.  
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CAPÍTULO I 

OBJETO DE ESTUDO 

 

As preocupações relativas à nossa prática como docente e profissional e o 

interesse pelos mecanismos de controle social disponibilizados na legislação pertinente 

à área da saúde, conduziu à opção pelo estudo do ensino em odontologia a partir das 

propostas contidas nas CNSB.  Desta forma, tomando como campo de pesquisa o curso 

de odontologia da UMESP, definimos como objeto de estudo os reflexos das 

recomendações das CNSB sobre o ensino de graduação em odontologia, no intuito de 

averiguar de que forma o esforço empregado na realização destas conferências tem se 

traduzido em ações capazes de transformar as atividades de ensino no campo da 

odontologia. Para o direcionamento do estudo deste objeto propusemos as questões 

norteadoras a seguir 

 

- Como as propostas preconizadas pelas CNSB têm se refletido no ensino de 

graduação em odontologia? 

 

- Até que ponto estas recomendações têm sido consideradas tanto no 

estabelecimento da política educacional contida na legislação, quanto na 

elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação em 

odontologia? 

 

- De que forma os professores percebem e operacionalizam estas propostas 

no cotidiano de suas práticas docentes? 

 

A partir destes questionamentos, a presente pesquisa se baseou no referencial 

teórico configurado no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO II 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 O poeta Ferreira Gullar em seu poema denominado Poema Sujo denuncia a 

existência de vários “Brasis” dentro do Brasil, se referindo à sua cidade como um lugar 

sujo de vergonhas que a família abafa em suas gavetas mais fundas, um lugar de 

vestidos desbotados, de camisas mal cerzidas, de tanta gente humilhada comendo 

pouco, mais ainda assim bordando de flores suas toalhas de mesa.   

Também há muitas “odontologias” dentro da odontologia. “Odontologias” às vezes 

sujas de desigualdades, que abafam seus desassistidos em suas gavetas mais profundas, 

que reservam a alguns seus melhores vestidos e à maioria apenas a humilhação de 

camisas mal cerzidas durante a longa espera pelo acesso que nunca chega, ou que se 

transforma em mutilação no meio do caminho. É sobre estas “odontologias” que quero 

falar, embora outras tantas, tecnologicamente mais bem acabadas, se coloquem à 

disposição.  

Para tanto, trago para a construção deste referencial teórico autores que parecem 

compartilhar a concepção de odontologia que sustenta minha prática, que parecem olhar 

da mesma perspectiva esta “cidade” suja de sorrisos desiguais e que mesmo em meio a 

tantas impossibilidades ainda bordam de flores suas toalhas de mesa, não abandonando a 

odontologia à própria sorte por acreditarem que a luta é o que move o ato de sermos 

dentistas.  

Por intermédio dos olhares destes autores, verdadeiros comparsas de minhas 

inquietações, refletirei sobre a trajetória da odontologia como profissão, assim como 

sobre sua história no contexto da saúde no Brasil, procurando identificar o quanto estes 

(des)caminhos influenciaram o atual modelo de formação dos profissionais de saúde 

bucal. 

Posteriormente me dedicarei a uma discussão a respeito do controle social na área 

da saúde, procurando analisar o quanto este instrumento pode contribuir para a construção 

de uma odontologia menos desigual. 

 

A odontologia como prática e as práticas de ensino em odontologia  

 

O fazer odontológico surge como “arte” e, portanto, como resultado da habilidade e 

do talento manual daqueles que se dedicavam a esta prática. Neste sentido, tal prática 
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exigia pouca cientificidade, o que tornava o “aprender a fazer” suficiente para seu 

exercício. Aliás, no início da colonização brasileira as extrações dentárias eram realizadas 

por barbeiros e sangradores, os quais gozavam de baixo conceito na sociedade e 

aprendiam este ofício com profissionais mais experientes, conferindo à odontologia um 

caráter quase totalmente desprovido de teorização. Estes profissionais eram conhecidos 

como mestres cirurgiões-dentistas, os quais para exercer a profissão apenas necessitavam 

de uma Carta de Ofício concedida pela Corte Portuguesa. Esta carta até 1631 não exigia 

tipo algum de requisito especial para ser concedida, sendo que a partir desta data sua 

expedição passou a ser realizada apenas mediante a comprovação de experiência de dois 

anos no exercício da atividade de barbeiro (ROSENTHAL, 2001). 

Somente com a chegada da Família Real ao Brasil em 1808 é que tem início a 

sistematização do exercício odontológico, até então entendido como atividade 

eminentemente prática. Desta forma é instituído em 1856 o primeiro exame de habilitação 

para dentistas na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e criados posteriormente, em 

1884, os primeiros cursos de odontologia, tanto na Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro como da Bahia (ROSENTHAL, 2001).  

Tais constatações nos indicam que o início da prática odontológica no Brasil 

contribuiu para conduzir à excessiva ênfase dada até hoje às atividades operatórias 

realizadas na cavidade bucal, o que, muitas vezes, faz com que estas se tornem o foco 

principal ou quase exclusivo de algumas escolas de odontologia (BOTAZZO, 2003).  

Neto (2002) relata que o primeiro curso criado em 1884 de Cirurgia Dentária – 

denominação utilizada na época para os cursos de odontologia – apresentava dois grupos 

de disciplinas: um básico constituído de disciplinas voltadas para as questões biológicas 

do processo de adoecimento como a Anatomia da Cabeça, Histologia Dentária, Fisiologia 

Dentária e a Patologia Dentária; e outro, profissional, formado por disciplinas práticas 

como a Terapêutica Dentária, a Medicina Operatória e a Cirurgia Dentária. Atentando 

para a nomenclatura deste conjunto de disciplinas – quase todas contendo o termo 

“Dentária” como complemento – notamos o esforço em se deslocar o foco do ensino para 

a cabeça e para o elemento dentário, onde campos amplos de conhecimento como a 

patologia e a fisiologia, são “recortados” para a cavidade bucal e, mais especificamente, 

para o dente.  

Portanto, embora revestida de alguma cientificidade, a odontologia adentra o século 

XX ainda como uma profissão eminentemente tecnicista, na qual mais importava a 
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habilidade em desenvolver procedimentos nos dentes dos pacientes do que o 

conhecimento das bases científicas que permeavam as ciências da saúde.   

Narvai (1994) destaca que durante o século XX a odontologia se configura de 

acordo com as transformações ocorridas na sociedade brasileira, a qual gradativamente se 

urbaniza e se industrializa apoiada, sobretudo, em um capitalismo tardio, reproduzindo 

em grande parte o modelo norte-americano. A prática odontológica predominante no 

século XX, denomina por Narvai de Odontologia de Mercado, resulta na expansão do 

número de cursos de odontologia, os quais parecem mais preocupados em formar 

profissionais “para este mercado” do que para a satisfação das necessidades de saúde da 

população. 

Neste sentido a formação do odontólogo segue durante o século XX voltada para o 

desenvolvimento e aprimoramento das habilidades técnicas, com currículos que, em 

essência, pouco se diferenciavam daquele proposto pelas primeiras escolas de 

odontologia, a não ser pela ênfase atribuída ao domínio de novas tecnologias que 

intensamente avançavam no campo da saúde.  

A partir do final da Segunda Guerra Mundial, a influência norte-americana torna-se 

mais presente na sociedade brasileira fazendo com que a odontologia adquira contornos 

de uma prática voltada para a assistência individual e curativa. Os cirurgiões-dentistas 

passam a deter certa força corporativa, o que culmina na sistematização do ensino 

odontológico no sentido de restringir o exercício profissional aos egressos dos cursos 

legalmente estabelecidos, coibindo assim a ação de práticos, que sempre estiveram 

presentes na história das práticas odontológicas no Brasil (NARVAI, 2005). 

Desta forma o ensino odontológico começa a adquirir contornos mais complexos e 

em 1961, a partir da Lei 4.024, primeira Lei de Diretrizes e Bases, cabe ao Conselho 

Federal de Educação fixar o currículo mínimo e a duração dos cursos superiores. Desta 

forma, setores vinculados à odontologia como a ABENO e o SESP propõem a ampliação 

do currículo odontológico, antes não padronizado e com duração entre dois e três anos, 

para quatro anos. Assim em 1962 o Conselho Federal de Educação estabelece um novo 

currículo para os cursos de odontologia, que era dividido em ciclo básico e profissional, 

ambos com dois anos de duração. Notadamente este currículo ainda mantinha um teor 

extremamente técnico e voltado para os determinantes biológicos do processo de 

adoecimento. Apenas com a fixação dos conteúdos mínimos para os cursos de 

odontologia são introduzidas matérias das áreas de psicologia e sociologia na formação 

do cirurgião-dentista, as quais, entretanto, geraram questionamentos, sendo muitas vezes 
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consideradas “perfumaria” ante as necessidades de formação técnica do profissional 

(NETO, 2002). 

No entanto, os movimentos de promoção da saúde desencadeados nos anos 1970, 

fizeram com que algumas instituições de ensino integrassem os conhecimentos sociais às 

atividades práticas, não relegando este conhecimento à disciplinas muitas vezes vistas 

como complementares e certamente incapazes de contribuir para a transformação da 

prática dos egressos.  

O Movimento de Reforma Sanitária Brasileiro e a criação do SUS em 1988 também 

contribuem para instigar algumas reflexões sobre o modelo de formação vigente das 

profissões da área da saúde, uma vez que para a operacionalização deste novo sistema não 

bastava o simples domínio de novas tecnologias, mas sim um conhecimento mais 

abrangente que transitasse pelos determinantes sociais do processo de adoecimento (2ª 

CNSB, 1993). 

Campos (1992) destaca, porém que não podemos ignorar o contexto em que o SUS 

é regulamentado, caracterizado pelo questionamento do Estado de Bem-Estar nos países 

europeus e pela conseqüente diminuição do papel do Estado como executor de serviços 

de saúde. Esta filosofia emerge concomitantemente ao enfraquecimento do socialismo 

real nos países do leste europeu e a ascensão do neoliberalismo, que se tornará 

hegemônico, não apenas no EUA e na Europa como no mundo, concretizado nos países 

emergentes no decorrer dos anos de 1990. Assim como ressaltam Cohn e Elias (1999) as 

tentativas de implantação do SUS, que certamente passa pelo redirecionamento do ensino 

na área da saúde, começa a encontrar entraves.     

É neste cenário que a Lei nº. 9.394, de 20/12/1996, que estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, determina a extinção do Currículo Mínimo e propõe a 

implementação das DCN, anexas à Resolução do Conselho Nacional de Educação com 

caráter de sugestões. No caso da graduação em odontologia, temos a Resolução 

CNE/CES nº. 3, de dezembro de 2002, cujas disposições são incorporadas a partir de 

2003. As DCN voltam-se para a formação de profissionais generalistas, assim como o 

previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, buscando enfatizar 

uma formação mais reflexiva e humana que possa oferecer melhores respostas às 

necessidades locais das comunidades assistidas. Tais objetivos estão pautados em um 

ensino que considere o sistema de saúde vigente como campo de aprendizagem, para o 

qual deverá ser formado este novo profissional (DCN, 2002). 
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A publicação das DCN em 2002 impôs inúmeros desafios para a formação do 

cirurgião-dentista. Entre eles está a formação de um profissional comprometido com a 

sociedade onde vive, capaz de liderar, de pensar criticamente, de produzir conhecimento 

científico socialmente relevante, de entender sua prática como resultado das forças sociais 

que a sustentam e de comunicar-se de forma clara e acessível aos diversos segmentos 

populacionais presentes na sociedade brasileira. Outro desafio proposto pelas DCN se 

refere a uma formação profissional que contemple “o sistema de saúde vigente no país, a 

atenção integral da saúde num sistema regionalizado e hierarquizado de referência e 

contra-referência e o trabalho em equipe” (DCN, 2002, p.32).  

Em relação aos conteúdos ministrados, as DCN propõem que seja destinada uma 

carga horária maior para a discussão das ciências humanas e sociais, não importando se 

em forma de disciplinas específicas ou se distribuídas verticalmente ao longo do curso. 

Além disto, recomenda a utilização de cenários reais de aprendizado no sentido de 

aproximar os alunos das verdadeiras necessidades da população. Ainda de acordo com as 

DCN, as estratégias de ensino-aprendizagem deverão privilegiar metodologias que 

estimulem a participação dos alunos na construção do conhecimento, não baseando o 

processo de ensino na figura do professor como único detentor do saber. Tais estratégias 

devem conduzir a um aprendizado contínuo, propiciando ao aluno condições para que 

possa encontrar caminhos para a manutenção permanente de seu processo de aprendizado, 

mesmo depois de findado o curso.  

Nesta direção Freire (1980), ao longo de seus estudos, constantemente se refere à 

necessidade do aprendiz agir e refletir sobre a realidade, a fim de solucionar problemas 

verdadeiros. Impõe o confronto do aluno com “a vida real” como condição 

imprescindível para a concretização da pedagogia problematizadora, sinalizando que, sem 

tal, o aprendizado perde o significado e, o aprendiz, a motivação.  

Para o autor, a relação entre educador e educando se refere, de forma aqui focada, à 

ênfase, dada à transmissão de conteúdos como uma forma de dominação do professor 

sobre o saber e, portanto, sobre os alunos, onde o conhecimento é “depositado” sem 

questionamentos. Esta educação, denominada de “bancária”, estimularia uma postura 

passiva dos alunos diante do conhecimento, impedindo qualquer possibilidade de 

percepção crítica da realidade. Como alternativa, sugere uma concepção 

problematizadora do processo ensino-aprendizagem, caracterizada pela análise do real, 

por sua interpretação crítica e por sua reorganização iluminada pela teoria.  
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Compartilhando destas idéias, Pereira (2003), em um estudo sobre as práticas 

educativas na área da saúde, coloca o que chama de pedagogia libertadora como a mais 

propícia para a produção de um ensino que contemple a participação ativa dos alunos 

no processo de aprendizagem através da compreensão crítica da realidade.  Segundo 

Pereira, esta pedagogia se opõe ao que chama de pedagogia “tradicional”, caracterizada 

pela centralização das ações de ensino no professor e pela valorização da transmissão de 

conteúdos como verdades acabadas. Ressalta ainda que a “pedagogia libertadora” seria 

representada pela educação problematizadora caracterizada, sobretudo, por uma 

teorização concebida a partir da observação prévia da realidade com vistas à resolução 

de seus problemas. Pondera ainda que esta seria a prática educativa mais adequada para 

instrumentalizar o educando no sentido de prepará-lo para transformar a sociedade onde 

vive, “estando em concordância com os princípios e diretrizes da Promoção da Saúde” 

(PEREIRA, 2003, p.1531). 

Nesta direção Ribeiro (1998), estudando o processo ensino-aprendizagem em 

escolas médicas, discute os novos espaços ocupados por professores e alunos, afirmando 

que os primeiros passam a desempenhar um papel não mais apenas vinculado ao domínio 

dos conteúdos pertinentes à sua disciplina, mas fundamentalmente, vinculado ao processo 

de preparação dos alunos a um aprendizado contínuo, caracterizado pelo “aprender a 

aprender”. Neste sentido, a autora ressalta a necessidade da conquista de uma prática 

docente não somente delimitada pelos ditames das teorias didáticas, mas, sobretudo, 

marcada pela reflexão, pela tomada de decisão cotidiana e pela “investigação empírica 

que se desenvolve assentada em valores e princípios na maioria das vezes não 

explicitados” (RIBEIRO, 1998, p.41). 

Sobre esta mesma questão, Lombardo (2001) ao descrever o novo papel dos 

professores, destaca 

 
(...) O professor é agora um orientador do ensino para a busca das 
informações, um facilitador da aprendizagem, um planejador e organizador 
do curso, um consultor, orientador, avaliador e revisor do currículo, um 
estimulador da capacidade crítica dos alunos para ler e interpretar trabalhos 
científicos. É também um orientador na elaboração e publicação de trabalhos 
de iniciação científica, um apoio para o aluno superar dificuldades, um 
organizador de seminários e discussão de casos clínicos... (LOMBARDO, 
2001, p. 23). 

 

A cerca deste novo papel docente Severino (2002) vai mais longe a respeito do 

papel da pesquisa para sustentação do movimento de ensinar e aprender ao afirmar que a 
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separação entre ensino, pesquisa e extensão constitui-se em um mero instrumento de 

operacionalização da dinâmica universitária, não sendo possível considerar a divulgação 

do conhecimento desvinculada de sua geração. O autor também compreende a extensão 

como uma dimensão social da pesquisa ao afirmar que somente através desta se é possível 

oferecer os frutos do conhecimento à sociedade, uma vez que a prestação de serviços a 

uma determinada comunidade sem o adequado conhecimento de seus anseios e objetivos, 

se torna mero assistencialismo, o qual não constitui papel da universidade. Reafirma 

assim a extensão como parte integrante do cotidiano da escola, ao concebê-la como 

“intrínseca ao exercício pedagógico do trabalho universitário” (SEVERINO, 2002, p. 

123). 

Severino ainda destaca a importância da educação como estratégia fundamental para 

a preservação ou transformação do modelo social em que se encontra inserida, concluindo 

que  

 
(...) O conhecimento é elemento específico fundamental na construção do 
destino da humanidade. Daí sua relevância e a importância da educação, 
processo mediante o qual o conhecimento se produz e se reproduz, se 
conserva, se sistematiza, se organiza, se transmite e se universaliza. E este 
tipo de situação se caracteriza de modo radicalizado na educação 
universitária (SEVERINO, 2002, p.122). 

 

Neste sentido afirma ser necessário uma produção crítica do conhecimento; a 

criticidade permitirá vislumbrar o conhecimento além da pura relação entre sujeito e 

objeto. Assim, àquele que recebe conhecimento é dado reconhecer que, sendo este 

resultante das relações sociais, somente a criticidade poderá auxiliar na descoberta do 

verdadeiro conhecimento velado pelas ideologias e dogmas. 

No entanto, De Paula e Bezerra (2003), estudando a estrutura curricular dos cursos 

de odontologia no Brasil, concluem que o ensino de odontologia encontra-se adaptado ao 

contexto do modelo de ensino superior brasileiro, eminentemente voltado para o mercado. 

Esta tendência pode ser verificada através da grande parcela de carga horária dedicada ao 

componente profissionalizante dos cursos, observada na maioria dos currículos 

pesquisados pelos autores.  

Castanho (2002, pp.59-60), de sua parte, ressalta que ao defendermos um ensino 

direcionado para a profissionalização poderemos recair “num reducionismo perigoso de 

todo o ensino superior, preparando para o mercado.” E vai além ao afirmar que seria 

“sombrio pensar que a educação esteja em função, não da sociedade ou do interesse 



 13

público, mas do ‘mercado’, lugar no qual se vendem competências e se compram 

aptidões”. 

Em relação à proposta de um ensino não subserviente apenas às necessidades do 

mercado, Neto (2003, p. 43) ressalta o papel dos professores destacando que em todo 

processo de mudança relativo ao ensino “cabe ao corpo docente o papel de analisar as 

referências, avaliar as experiências e discutir com os seus pares acerca da elaboração de 

possíveis propostas”. 

Neste sentido as DCN salientam as dificuldades de áreas como a odontologia, cujo 

corpo docente, geralmente formado por profissionais oriundos dos consultórios e serviços 

de saúde, possui pouco conhecimento pedagógico. Isto faz com que, muitas vezes, estes 

sejam mais resistentes às pedagogias diferenciadas por desconhecê-las, fator que interfere 

na velocidade das mudanças, sobretudo, daquelas com a magnitude das contidas nas 

DCN. Além disso, não podemos novamente ignorar o contexto em que tais propostas 

surgem, caracterizado pela hegemonia do neoliberalismo, que por natureza apregoa uma 

formação profissional baseada no domínio da tecnologia e na regulação do mercado 

(3ªCNSB, 2004).  

Como destaca Moysés (2004), na odontologia, pelo seu histórico marcadamente 

tecnicista e mecanicista, os entraves para a reformulação de seu ensino serão imensos 

considerando o caráter privado da profissão e o contexto neoliberal que permeia a 

sociedade brasileira atualmente. 

A propósito, Botazzo (2003, p. 18), refletindo sobre a relação da odontologia com a 

sociedade, discute o pouco interesse que os dentes dos homens tiveram para o contexto 

social e para o Estado ao longo da história, uma vez que de acordo com o autor “não 

haveria perigo social nos dentes dos homens”.. Destaca ainda que a estruturação do 

conjunto de crenças que sustentou (ou ainda sustenta) a prática odontológica ao longo de 

sua trajetória como profissão, decorre, em grande parte, de duas questões: do seu caráter 

eminentemente privado o qual foi se configurando durante sua evolução, e do protesismo 

dentário. 

O primeiro aspecto vai ao encontro da abordagem feita pelo autor sobre a pouca 

importância social atribuída à odontologia por parte do Estado, já que os dentes dos 

homens não representam um “perigo social” iminente. Desta forma os problemas 

relativos à saúde bucal passam a ser resolvidos no âmbito privado, pois ao Estado cabem 

outras e mais importantes ocupações. Tal concepção está naturalmente relacionada à idéia 

de que se é possível substituir o dente humano por outro artificial sem que haja prejuízos 
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nesta troca, o que confere ao protesismo um papel fundamental na manutenção de uma 

prática odontológica mutiladora e predominantemente tecnicista. Aliás, além de se 

imaginar que não há malefício algum à saúde do indivíduo por trás do ato de se substituir 

um dente natural por outro artificial, certas vezes a prótese dentária em suas múltiplas 

formas é entendida por muitos pacientes como mais bonita e “mais fácil de cuidar” do 

que sua própria arcada dentária. Volta-se assim à questão da importância atribuída à 

dentição e conseqüentemente ao conjunto de ações necessárias à manutenção da saúde 

bucal, que é compartilhada entre profissionais, pacientes, professores e demais segmentos 

sociais. Esta valoração do dente e da boca, possivelmente se refletiu na configuração do 

ensino odontológico, que, por sua vez, na explicitação de sua concepção, também podia 

tanto alimentar como transformar este conjunto de crenças. 

Sobre esta questão Botazzo destaca que 

 
(...) Sem dúvida, nenhuma formação ideológica ou sistema de crenças 
mantém-se sem que existam práticas que reafirmem ou retroalimentem essas 
mesmas crenças. Dito de outro modo, essas práticas é que fornecem a base 
material da ideologia, por meio das quais ela é reproduzida. Os lugares dessa 
reprodução são muito claros: a) a prática privada; b) as associações da 
categoria; c) o ensino da odontologia (BOTAZZO, 2003, p.18). 

 

A história do ensino odontológico no Brasil reforça a lógica mecanicista e privada 

que a profissão incorporou ao longo de sua evolução, assim como também esta lógica 

realimenta as diretrizes que norteiam o caminhar deste ensino. Inicialmente uma atividade 

calcada na reprodução de “técnicas”, cujo exercício se destinava aos menos capazes 

intelectualmente, o ensino formal (se assim podemos denominar) da odontologia, ao 

tempo que nasce incrustado às escolas de medicina, também, diferentemente de vários 

países da Europa, já se inicia com um currículo próprio (PERRI DE CARVALHO, 2001).  

No que diz respeito a esta vinculação do ensino odontológico às escolas de 

medicina, Botazzo (2000) destaca o esforço da odontologia, no intuito de firmar-se como 

profissão, para “separar” a boca do resto do corpo, uma vez que esta deveria constituir 

objeto de ação do dentista, não se confundindo com os demais segmentos corpóreos, que 

constituíam objeto de ação da área médica. Tal movimento teria contribuído para tornar 

ainda mais tecnicista e mecânica a prática odontológica, sendo que a boca perderia sua 

organicidade ao desmembrar-se do restante do corpo, tornando-se algo consertável 

independentemente do estado geral de saúde em que “seu dono” se apresentasse.  

Do ponto de vista político esta separação contribui ainda mais para que a 

odontologia seja tomada como objeto de pouco interesse pelo poder público, pois sendo 
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esta uma atividade apenas direcionada para o cuidado da boca ou, mais restritamente, 

para o cuidado dos dentes, que relevância social supostamente teria se dentes e bocas são 

estruturas consertáveis com pouca ou nenhuma relação com a saúde das pessoas? 

(BOTAZZO, 2000). 

Iyda (1998) nos fala de uma odontologia que deve ser entendida como uma 

atividade humana resultante do contexto econômico, ideológico e político, não sendo, 

portanto, adequada a sua redução ao simples ato mecânico capaz de produzir um 

benefício material e localizado no corpo das pessoas. Também nos fala de uma 

odontologia que não constitui mera prática individual, na qual interagem profissional e 

paciente, pois as relações interpessoais e, deste modo, a própria individualidade, 

encontram-se impregnadas pelo cenário social que permeiam os sujeitos humanos, 

produtores e produtos dos aspectos históricos e culturais relativos ao modo como vivem e 

se organizam socialmente. Desta forma, vai (des)construindo a prática odontológica como 

simples conjunto de técnicas para remontá-la como expressão e fruto da dinâmica social. 

Ressalta assim, que a prática odontológica quando fragmentada e considerada autônoma 

propicia sua desvinculação dos interesses sociais que a geraram, impedindo que seja vista 

como produção humana de caráter social e, portanto, passível de ser mercantilizada e 

submetida às regras do sistema capitalista que a produz e reproduz segundo seus 

interesses. Nestes termos parece haver um propósito em se isolar o modo como as coisas 

são feitas das razões pelas quais são feitas, se dissociando assim a concepção destas 

práticas das vertentes históricas e políticas que a originaram e as mantêm. Neste sentido, a 

própria boca e arcadas dentárias – humanizadas que foram pela sociedade – resulta da 

forma como os homens produzem e repartem seus bens materiais, nos revelando bocas e 

arcadas diferenciadas entre as classes sociais. A odontologia reduzida à boca e aos dentes, 

perde de vista o homem como ser inteiro e, portanto, onde a boca e os dentes existem e 

sem o qual deixam de existir. Perde ainda a concepção de que os dentes que estão na boca 

e a boca que está no homem, são determinados histórica e politicamente, pois é este o 

único jeito de existir dos homens.  

Moysés (2004, p. 32), reforçando a idéia de que o exercício odontológico, como os 

das profissões em geral, resulta da forma como são organizados os meios de produção, 

ressalta a progressiva transformação da profissão odontológica em trabalho assalariado, 

com grande parte de profissionais vinculados ao sistema público ou através do que o autor 

chama de “assalariamento indireto” propiciado pelos convênios odontológicos privados. 

O autor admite que este fenômeno esteja, em parte, relacionado à expansão acelerada do 
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ensino superior observada, sobretudo, a partir da Reforma Universitária de 1968, sendo 

que “o afluxo de sucessivas ondas de jovens em busca do diploma universitário, talvez 

mais do que as exigências da divisão social do trabalho, forçaram a ampliação do número 

de carreiras disponíveis”. O assalariamento dos cirurgiões-dentistas seria então, em parte, 

derivado deste contexto caracterizado por um grande número de cursos de odontologia 

concentrados nas regiões sul e sudeste e também pela não incorporação por parte do 

Estado brasileiro da responsabilidade sobre a saúde bucal da população. Tal realidade 

impõe que haja uma modificação na maneira como o trabalho odontológico se encontra 

organizado, fazendo-se necessário que estas transformações se iniciem pela formação 

profissional (MOYSÉS, 2004). 

De outra parte, criticando o racionalismo cartesiano dominante nos cursos de 

odontologia, Moysés (2004) destaca que o modelo adotado conduziu à produção de uma 

prática de ensino mecânica e individualista, na qual a reflexão encontra-se em plano 

secundário e o paciente passa a ser desprovido de toda sua historicidade e determinação 

social. Este tipo de ensino estaria dificultando a formação de profissionais comprometidos 

com as questões sociais e, portanto, inaptos a compreender e intervir sobre as 

necessidades apresentadas pela população.  

Por sua vez, Secco e Pereira (2004) investigando a concepção de qualidade de 

ensino de coordenadores de cursos de graduação em odontologia, apontam para a abertura 

de espaços para mudanças nos currículos das escolas, em virtude de fatores como: 

número excessivo de escolas pelo país; exaustão do modelo de atendimento odontológico, 

individual e elitista; relação conflituosa entre profissionais e convênios odontológicos 

privados; e os desafios impostos pelas DCN publicadas em 2002. Neste sentido as autoras 

concluem que a qualidade profissional não deve apenas estar relacionada à capacidade do 

egresso em reproduzir técnicas e habilidades, mas também na capacidade de repensar e 

transformar constantemente, tendo em vista a dinamicidade das necessidades humanas, 

sua própria prática, sempre em benefício da sociedade para qual existe. O fato é que os 

aspectos políticos e sociais da profissão odontológica não parecem estar sendo 

suficientemente discutidos nos cursos de graduação em odontologia, no sentido de definir 

o papel político e social que deve nortear sua prática. 

Em contrapartida, De Paula e Bezerra (2003), estudando a estrutura curricular dos 

cursos de odontologia no Brasil, verificaram que o ensino da odontologia está adaptado 

ao contexto do “mercado”, no qual é priorizada a aquisição de conhecimento técnico sem 

sua adequação à realidade social do país. Neste sentido o conteúdo curricular enfatiza 
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disciplinas voltadas para as questões biológicas, que envolvem o processo de 

adoecimento, relegando a um plano secundário os conteúdos relativos à saúde coletiva, 

ética e cidadania, cujas cargas horárias, em grande parte dos cursos de odontologia, se 

encontram bastante reduzidas em relação à carga horária total, o que denotaria certo 

descaso para com o papel da saúde pública. 

Em relação a esta questão, as autoras afirmam 

 
(...) A era da odontologia como arte, obra de artesão está ficando no passado. 
Profissionais com habilidades técnicas são necessários e o serão sempre. 
Contudo o novo profissional que se avizinha há que apresentar iguais 
competências científicas em conhecimento básico das ciências da saúde, dos 
problemas de saúde populacionais e dos caminhos a serem trilhados no futuro 
próximo. (DE PAULA; BEZERRA, 2003, p.13) 

 

De sua parte, Cristino (2005) pesquisando os limites e possibilidades da antecipação 

das Clínicas Integradas nos cursos de graduação em odontologia, chama a atenção para o 

desafio imposto pelas DCN, no sentido de se formar profissionais capazes de dar conta de 

garantir a integralidade da assistência, entendida como um conjunto contínuo e articulado 

de ações preventivas e curativas, já que a matriz teórica dos docentes de odontologia 

ainda se encontra alicerçada em conteúdos fragmentados e em uma visão biologista do 

processo saúde/ doença. Além disso salienta que o projeto de poder preconizado pelo 

governo militar na década de 1960 envolveu o processo educacional em um contexto de 

neutralidade científica, cuja ênfase fez recair sobre a produtividade e eficiência, gerando 

uma produção científica apartada de seu contexto social e voltada para a valorização da 

superespecialização. Tal fenômeno conduziu a uma (des)humanização das práticas de 

saúde, o que tanto reflete como se alimenta do modelo de formação dos cirurgiões-

dentistas ainda vigente na maior parte das escolas brasileiras (CRISTINO, 2005). 

Por sua vez, Castro (2002) estudando as formas de gestão acadêmica no ensino 

odontológico, ao criticar a insuficiência do conhecimento gerado a partir da concepção 

cartesiana, onde o corpo é dividido em partes e a “cura” das partes seria suficiente para a 

“cura” do todo, nos chama a atenção para a necessidade de se formar profissionais 

cooperativos e engajados em um projeto de sociedade onde todos possam viver 

dignamente. Para tanto destaca que no caso da odontologia, isto pressupõe, entre outros 

fatores, a formação de um cirurgião-dentista generalista, apto a trabalhar em equipe 

multidisciplinar, a construção de planejamentos curriculares integrados e democráticos, 

nos quais seja incorporada a participação dos docentes e usuários, a contestação da 
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odontologia tradicional que enfatiza o tecnicismo em detrimento de conhecimentos que 

possam colaborar para o comprometimento dos profissionais com os interesses da 

sociedade. 

 Em complementação, Lombardo (2001), discutindo questões inerentes ao 

planejamento do ensino em odontologia, afirma que a escola não deve ser o único local de 

desenvolvimento do processo educativo, pois não é possível conceber este processo sem 

se considerar o contexto social que o envolve. Além disso, para que as propostas das 

DCN sejam atendidas é preciso que seja oferecido aos alunos o que a autora chama de 

“formação globalizada”, na qual os conhecimentos são construídos de forma integrada, 

objetivando uma formação menos voltada para a especialização. Para que isto ocorra, 

Lombardo destaca o papel dos professores no planejamento de um currículo integrado, 

afinal “se estes professores não se interessam em planejar um currículo integrado, como 

podem formar um profissional generalista?” (2001, p.18). 

Ainda em relação aos professores, Lombardo (2001) ressalta o novo papel destes, o 

qual não seria mais o de repassar grandes quantidades de conteúdos para que sejam 

memorizados pelos alunos, mas sim o de estimular a capacidade crítica destes alunos, 

ajudando-os a integrar conhecimentos, a interpretar e produzir trabalhos científicos e a 

resolver problemas relacionados ao contexto social. 

Iyeda (1998) também salienta que o modo de produção inerente ao capitalismo, não 

requer apenas uma produção material, mas também uma reprodução de idéias e 

concepções que o preserve. Sob este aspecto, o autor coloca que há a produção de um 

saber voltado para o controle das relações sociais no sentido da produção de mecanismos 

de dominação que possam manter a existência do sistema, nos quais as instituições de 

ensino constituem parte preponderante.  O saber odontológico não estaria, portanto, 

imune a este fenômeno, uma vez que sua produção também não seria apenas iluminada 

pela “neutralidade” científica, mas sim, estaria impregnada pelo contexto social 

dominante que, de certo modo, permite que este conhecimento se reproduza. 

 

A trajetória das Conferências Nacionais de Saúde no Brasil e suas propostas 

para o ensino de odontologia 

  

A participação da comunidade na construção das políticas públicas constitui uma 

das diretrizes preconizadas pela Constituição Federal para a organização do sistema de 

saúde no Brasil. Nos termos do artigo 198 do texto constitucional, os serviços públicos 
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de saúde devem integrar uma rede regionalizada e hierarquizada para a constituição de 

um sistema único, o qual deverá ser estruturado em torno de três diretrizes principais: 

descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. De sua parte, a 

Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, através de seu artigo 7º também 

estabelece a participação da comunidade como um dos princípios do SUS, sendo que o 

artigo 1º da Lei Federal nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990 propõe dois instrumentos 

para a efetivação desta participação: as Conferências e os Conselhos de Saúde, os quais 

devem estar presentes nos níveis municipal, estadual e federal. 

Nos termos desta Lei, as Conferências de Saúde deverão ser realizadas em todos 

os níveis de poder em intervalos mínimos de quatro anos e possuirão apenas caráter 

recomendatório, o que implica dizer que este foro não poderá deliberar sobre as 

políticas de saúde. Já os Conselhos de Saúde constituem órgãos colegiados 

permanentes, compostos por 50% de usuários e os demais distribuídos entre prestadores 

de serviços e trabalhadores da saúde. Têm a função de contribuir para o planejamento e 

fiscalização das ações de saúde, sobretudo no referente ao controle dos gastos públicos. 

Por possuírem poder deliberativo, conforme declarado no Relatório Final da 9ª 

Conferência Nacional de Saúde (1992), não se constituem apenas em instâncias formais 

de discussão, mas sim refletem o real poder da população de interferir nos rumos das 

políticas destinadas à saúde no Brasil. 

No Guia de Referência para Conselheiros Municipais de Saúde (2005), elaborado 

pelo Ministério da Saúde, a participação da população na gestão do SUS vem estabelecer 

uma nova relação entre poder público e sociedade, onde as decisões terão que ser 

negociadas e compartilhadas entre ambos, permitindo que o interesse público tenha 

maiores chances de ser preservado. 

Assim, Correia (2003) destaca que o controle social se refere à capacidade 

apresentada pelos cidadãos para controlar a ação do Estado, no intuito de defender o 

interesse público. Neste sentido afirma que 

 
(...) A lógica do controle social, nesta perspectiva democrática, é justificada 
da seguinte forma: quem paga indiretamente, por meio de impostos, os 
serviços públicos é a própria população; portanto, ela deve decidir onde e 
como os recursos públicos devem ser gastos, para que tais serviços tenham 
maior qualidade, sejam eficientes e atendam aos interesses da maioria da 
população, não ficando à mercê dos grupos clientelistas e privatistas 
(CORREIA, 2003, pp. 53-54).   
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Extrapolando as questões circunscritas ao campo da saúde, Correia (2003) destaca o 

papel do controle social na redemocratização do país, sobretudo, a partir do controle da 

sociedade sobre os gastos públicos, privilégio até então restrito às camadas dominantes. 

Para a autora, este fator pode contribuir significativamente para direcionar os recursos do 

Estado para o interesse público ao invés de beneficiar o capital privado, como 

historicamente parece ter ocorrido ao longo da trajetória das políticas de saúde no Brasil.  

A saúde bucal denunciada pelas CNSB como mercantilizada e durante muito tempo 

voltada para a satisfação de interesses privados, encontra no controle social, segundo as 

recomendações destes documentos, um importante canal para o direcionamento de suas 

ações no sentido de atender às necessidades apresentadas pela população. Para tanto a 1ª 

CNSB (1986) já recomendava um amplo debate entre comunidade universitária e 

representações populares com o objetivo de implementar, na época, uma reforma no 

ensino superior que atendesse às pretensões da maioria da população. Além disto, 

propunha que tanto a população como os trabalhadores da saúde tivessem acesso 

garantido ao planejamento, avaliação e controle dos serviços e programas destinados à 

saúde bucal. Neste aspecto propunha “ser necessário assegurar a livre participação 

política da população, consciente de seu papel, para que, além da cobrança, ela possa 

atuar ativa e concretamente nos processos e não seja chamada apenas a referendar 

decisões preestabelecidas” (p.3). 

Por sua vez a 2ª CNSB (1993) destaca o papel do controle social no tocante ao 

resgate do caráter público do Estado, ao afirmar este princípio como o único meio para 

assegurar a autonomia dos movimentos populares e levar a sociedade à conquista da 

cidadania, sem a qual não haverá saúde bucal. Aponta, em relação a esta questão, ser 

importante “realçar o papel fiscalizador e normatizador dos Conselhos de Saúde na 

exigência do cumprimento dos deveres dos profissionais de saúde que devem atuar 

responsável e conjuntamente visando a melhoria das condições de vida da população” (p. 

26).  

Em relação ao ensino da odontologia, a 2ª CNSB recomenda que 

 

(...) Os mecanismos de controle social exercidos pelos Conselhos de Saúde 
devam contemplar inclusive o acompanhamento do trabalho desenvolvido 
pelas universidades, no sentido de induzir a formação de recursos humanos 
coerentes com as necessidades do modelo de atenção à saúde proposto pelo 
SUS (2ª CNSB, 1993, p. 27). 
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Esta recomendação revela a importância destinada pelas CNSB ao controle social 

no direcionamento da formação dos recursos humanos odontológicos, tendo em vista a 

proposta de tornar os Conselhos de Saúde participantes dos trabalhos das universidades.  

A 3ª CNSB (2004), também recomenda que o controle social seja exercido sobre a 

formação dos recursos humanos odontológicos, propondo a participação dos Conselhos 

de Saúde na discussão das políticas de recursos humanos para o SUS.  

Na realidade, ao longo do relatório final da 3ª CNSB, encontramos 

aproximadamente 50 propostas direcionadas exclusivamente para o papel do controle 

social nas definições, avaliação e fiscalização das ações de saúde bucal, seja no que diz 

respeito ao seu planejamento e execução, seja no referente à formação dos profissionais a 

ela destinados, como podemos verificar na proposta descrita a seguir 

 
(...) Criar a Comissão Intersetorial de Saúde Bucal nos Conselhos de Saúde, 
nas três esferas de governo, composta por representações de todos os 
segmentos, estimulando a participação efetiva da comunidade e dos 
profissionais de saúde na elaboração, implantação e controle dos programas 
de saúde bucal, em todas as esferas (3ª CNSB, 2004, p.23).  

 

A propósito Bueno e Meneghim (2003), destacando o papel fundamental dos 

Conselhos de Saúde tanto na fiscalização das ações e serviços como na consolidação da 

democracia, enfatizam a necessidade do conhecimento da sociedade sobre a abrangência 

de seus direitos para que tais conselhos possam, efetivamente, exercer seu papel. Sob este 

aspecto relatam que muitos conselheiros não exercem adequadamente suas funções, seja 

porque desconhecem as questões relativas à saúde ou porque “curvam-se frente às forças 

políticas privatizantes que os envolvem por meio de benefícios próprios, favores ou 

recompensas” (BUENO E MENEGHIM, 2003, p.179).    

Ainda sobre as dificuldades encontradas para que os Conselhos de Saúde possam 

exercer as funções previstas na legislação, Bógus (2005) relata que, embora sob o ponto 

de vista legal estes conselhos devam ser instâncias de decisão, isto não ocorre 

principalmente pelo fato de que, sendo os secretários de saúde geralmente os responsáveis 

por sua presidência, estes muitas vezes acabam impondo ou manipulando os 

encaminhamentos das pautas, propondo para a discussão temas pouco relevantes, o que 

denota, de certa forma, a pouca importância política atribuída a estas instâncias. A autora 

chega, portanto, ao tema relativo à formação dos conselheiros e sua conseqüente 

capacitação para o exercício pleno de suas funções, destacando que sendo o despreparo e 
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o desconhecimento fatores inerentes a maior parte dos segmentos sociais, seria importante 

valorizar a participação nestes foros de forma adequada e comprometida.  

Corroborando as observações de Bógus, Correia (2003) contata em seu estudo sobre 

o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde da cidade de Santana do Ipanema, em 

Alagoas, que grande parte dos conselheiros pesquisados, admitiu dificuldades para 

compreender os processos de prestação de contas apresentados pelos gestores. Tal fator 

indica que não basta apenas a existência formal dos mecanismos de controle social, é 

preciso também que a sociedade se torne apta a exercê-lo.  

Outros problemas apresentados por Correia seriam o pouco tempo de existência 

deste mecanismo em contraste com a longa “postura de submissão que levava a tratar os 

recursos como uma questão melindrosa e intocável, restrita à alçada dos burocratas e 

administradores” (CORREIA, 2003, p.135) e a complexidade dos instrumentos de 

prestação de contas utilizados pelos gestores, os quais exigiriam um maior preparo por 

parte dos conselheiros para sua adequada avaliação. Neste sentido é que o maior 

comprometimento dos cirurgiões-dentistas e alunos de odontologia com o controle social, 

como o preconizado pelas CNSB, poderiam contribuir para oferecer maior qualidade às 

estruturas dos instrumentos de participação presentes no sistema de saúde brasileiro.  

Além dos conselhos de saúde, outro instrumento previsto na legislação para o 

exercício do controle social, consiste na realização de Conferências de Saúde nos três 

níveis de governo. Instituídas legalmente em 1937, ainda no primeiro período do Governo 

Vargas, apresentavam como função principal reunir técnicos e administradores para 

assessorar o ministro nos campos da educação e da saúde (Noronha, 2003). É importante 

ressaltar que na época ainda não havia o Ministério da Saúde (criado em 1953), ficando as 

ações deste setor sob responsabilidade do Ministério da Educação e Saúde, instituído em 

1931. 

A 1ª Conferência Nacional de Saúde foi realizada apenas em 1941 com 

aproximadamente 70 participantes. Cerceada pelo contexto político ditatorial e 

centralizador da Era Vargas, sua realização pouco pode contribuir para a 

democratização da construção das políticas de saúde. Talvez o aspecto presente em seus 

anais, que mereça maior destaque, consista na recomendação da criação de um 

ministério exclusivo para cuidar das questões inerentes ao campo da saúde, o que viria a 

se concretizar no segundo mandato de Getúlio Vargas, ocorrido no início dos anos de 

1950. 
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Antes do estabelecimento da ditadura militar, iniciada com o golpe de 1964, duas 

outras conferências acontecem, sendo uma em 1950, que assim como a realizada em 

1941, pouco acrescenta ao avanço do controle social nas políticas de saúde, e outra em 

1963, durante o governo de João Goulart, que além de se destacar por ser a primeira 

conferência ocorrida após a criação do Ministério da Saúde, também já trazia em suas 

recomendações algumas estratégias que seriam adotadas como diretrizes do SUS como, 

por exemplo, a descentralização da gestão e da execução das ações de saúde, com o 

conseqüente fortalecimento de estados e municípios. 

Todavia o fim do período democrático regular ocorrido com o golpe de 1964 fez 

com que estas questões tivessem que esperar até o início dos anos 1980 para que 

voltassem a ser discutidas. 

Entre meados dos anos 1960 até o final dos anos 1970 foram realizadas a 4ª, 5ª e 

6ª Conferências Nacionais de Saúde, respectivamente em 1967, 1975 e 1977, as quais 

ocorrem sob a égide do INPS e, portanto, impregnadas de toda a filosofia concernente a 

este sistema. Em 1980, em um contexto permeado pela falência do INPS e pelos 

movimentos mundiais, que apontavam para a reorganização das ações e serviços de 

saúde, representados, sobretudo, pelas recomendações da Conferência Internacional 

sobre Cuidados Primários em Saúde ocorrida em Alma-Ata em 1978, é realizada a 7ª 

Conferência Nacional de Saúde. Nesta época, aproveitando-se da abertura política que 

formalmente se iniciava, o Movimento Sanitário Brasileiro já procurava se organizar no 

sentido de pressionar a substituição do sistema vigente, representado pelo INPS, por 

outro que pudesse ampliar a justiça social, tanto sob a perspectiva da qualidade como da 

cobertura das ações de saúde.  

Assim, passados 45 anos após sua instituição, as conferências chegam ao ponto 

que muitos autores consideram como marco principal de sua trajetória: a 8ª Conferência 

Nacional de Saúde (BRASIL, 1990; TEIXEIRA, 1995; CARVALHO E EDUARDO, 

1998; BUENO E MENEGHIM, 2003; NORONHA, 2003; RONCALLI, 2003). Sobre o 

cenário que envolve sua realização, Noronha, relatando a força adquirida pelo 

Movimento Sanitário Brasileiro a partir do enfraquecimento do regime militar e da piora 

das condições sanitárias da população, destaca  

 

(...) A ele se juntam diversas outras forças sociais e políticas e multiplicam-
se as discussões e debates sobre a saúde. A idéia de um sistema único de 
saúde ganha consistência e começa a se desencadear um processo político, no 
qual representantes do ‘movimento sanitário’ assumem postos decisivos no 
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governo e começam a viabilizar as propostas feitas ao longo do tempo 
(NORONHA, 2003, p. 12). 

 

Trazendo como temas a saúde como direito, a reformulação do Sistema Nacional 

de Saúde e o financiamento do setor, a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde 

ocorrida em maio de 1986, com a presença de aproximadamente quatro mil 

participantes, inaugura um novo ciclo de movimentos populares vinculados à saúde (12ª 

CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 2003), pois, além de proporcionar o 

envolvimento de quase todos os segmentos relacionados com as questões deste setor, 

ainda consegue sistematizar o ideário de uma política pública para a saúde que, dois 

anos mais tarde, embasaria o arcabouço legal do SUS. É importante também ressaltar a 

influência que a 8ª Conferência Nacional de Saúde recebe do movimento de promoção 

de saúde, iniciado no Canadá a partir do Informe Lalonde e deflagrado de maneira mais 

incisiva, através da 1ª Conferência Internacional de Promoção da Saúde, realizada em 

Ottawa, também em 1986, que recomendava uma transformação importante na forma de 

se organizar os sistemas de saúde, sobretudo, através da compreensão de que a saúde 

não dependia apenas de investimentos tecnológicos e da incrementação das ações de 

assistência, mas sim da melhoria das condições de moradia, educação, transporte, entre 

outras características, sem as quais seria impossível manter níveis satisfatórios de saúde. 

É neste contexto que em outubro deste mesmo 1986 se realiza a 1ª CNSB. 

Com a presença de 286 delegados e mais de 1000 participantes, sua realização, 

assim como a da 8ª Conferência Nacional de Saúde, ocorre sob a égide da chamada 

Nova República – período político posterior ao regime militar iniciado em 1964 – 

caracterizado pelo enorme anseio popular de renovação e democratização do poder 

público. Este cenário era complementado pela dinâmica da Reforma Sanitária Brasileira 

caracterizada por Teixeira (1985) como sendo um conjunto de esforços utilizados para a 

transformação das normas legais, no sentido de deslocar o poder de decisão para setores 

organizados da população com o intuito de se estabelecer a universalidade do acesso à 

saúde através da criação de um sistema único orientado pelo Estado.  

Neste sentido as discussões que permearam a realização da 1ª CNSB, iam ao 

encontro das propostas idealizadas neste contexto, as quais, declaradamente, buscavam 

garantir a estruturação de um novo sistema de saúde caracterizado, principalmente, pela 

universalidade de acesso e pela responsabilidade do Estado por esta garantia.  

Assim, a saúde como um direito de todos e um dever do Estado – preceito que 

posteriormente integraria o artigo 196 da Constituição de 1988 – viria a se constituir no 
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tema central da 1ªCNSB, começando a deixar claro que seria para este novo sistema que 

deveria ser direcionado o perfil dos profissionais de saúde bucal.  

Entre 25 e 27 de setembro de 1993, passados quase cinco anos da promulgação da 

Constituição de 1988 e, portanto, da estruturação legal do SUS, realiza-se a 2ª CNSB, 

trazendo como tema central a saúde bucal como direito de cidadania.  

Com a participação de 792 delegados, a 2ª CNSB ocorre como desdobramento da 

9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada no ano anterior, cujas discussões foram 

centradas principalmente na efetivação do controle social no âmbito do SUS. Na 

introdução da 2ª CNSB notamos a recuperação do conceito ampliado de saúde 

preconizado na 8ª Conferência Nacional de Saúde e na 1ª CNSB, o qual concebe o 

processo de adoecimento como resultado de outros fatores além dos biológicos, 

enfatizando que 

 
(...) A saúde bucal é parte integrante e inseparável da saúde geral do 
indivíduo e está relacionada diretamente com as condições de saneamento, 
alimentação, moradia, trabalho, educação, renda, transporte, lazer, liberdade, 
acesso e posse da terra, aos serviços de saúde e à informação (2ª CNSB, 
1993, p.7). 

 

Este conceito implicava na formação de um cirurgião-dentista que ultrapassasse os 

limites do tecnicismo devendo reunir atributos que o capacitasse a trabalhar em 

comunidade, a fim de resgatar e resguardar a cidadania dos indivíduos. Portanto, este 

novo conceito de saúde bucal exigia a reorientação do modelo de atenção odontológica 

predominante na época, o qual, por sua trajetória elitista, individualista, mutiladora, de 

alto custo e de baixo impacto social, revelava-se ineficaz para responder às necessidades 

da população (2ª CNSB, 1993), ineficácia esta revelada através dos indicadores 

epidemiológicos da época.  

Pinto (1999, p.29), referindo-se aos dados encontrados sobre a cárie dentária, 

relata que “a situação encontrada em 1986 mostrou padrões extremamente elevados de 

ataque pela cárie dental em todas as faixas etárias.” Neste sentido afirmava que a 

extração maciça dos dentes havia se tornado uma espécie de costume, geralmente 

adquirido pelos brasileiros após os trinta anos de idade. Além disso, sendo 

eminentemente privado o acesso à assistência odontológica e, portanto, dispendioso 

para o cidadão, as extrações começam a ser aceitas como a solução mais prática e 

econômica tanto sob o ponto de vista do paciente como do profissional (PINTO, 1999). 
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Estas questões remetiam à forma como a odontologia era exercida e, 

conseqüentemente, às características do ensino derivado desta prática.  Assim, 

transformar o modelo de atenção à saúde bucal vigente significava mudar o perfil dos 

profissionais e, portanto, das instituições formadoras. Na mesma direção, a 2ª CNSB 

afirmava que as escolas de odontologia seguiam alienadas da realidade sócio-

epidemiológica da população brasileira, sugerindo que, em coerência com o processo de 

redemocratização do país, fosse imposto o controle social também sobre a formação de 

recursos humanos na área da saúde, tanto na escola pública como na privada, como 

podemos observar no trecho de seu relatório final destacado a seguir  

 
(...) Constata-se também que a maioria dos profissionais de odontologia que 
compõe os serviços públicos de saúde em todas as esferas de governo 
desenvolve uma prática tradicional em que o modelo privado de atenção é 
transferido acriticamente para a prática pública. A principal razão deste 
paradoxo se aplica ao fato de que o modelo formador do país está dissociado 
da realidade brasileira, não se comprometendo com as necessidades da 
população. (2ª CNSB, 1993, p.21) 

 

Em relação às estratégias de ensino, a 2ª CNSB sugere a integração 

docente/serviço/pesquisa como uma das formas de transformar esta prática alienada em 

prática conseqüente, visando a produção de conhecimento em consonância com as 

necessidades da população. Para tanto afirma que tal produção deve estar voltada para a 

realidade do país de forma prioritária, havendo a necessidade de revisão do currículo 

mínimo dos cursos de graduação em odontologia, a fim de comprometer o ensino, a 

pesquisa e a extensão universitária com a realidade social e epidemiológica do país e 

com os princípios do SUS.  

Esta preocupação com a formação de um cirurgião-dentista contextualizado 

socialmente e, portanto, comprometido com os problemas da população, permeia grande 

parte do relatório final da 2ª CNSB sinalizando, há mais de uma década, para a 

necessidade de se produzir gente nova para um sistema novo, cuja estrutura jurídica 

materializada no texto constitucional ainda precisava ser transportada para a “vida real”.  

Antes da realização da 3ª CNSB ocorrem ainda a 10ª, 11ª e 12ª Conferências 

Nacionais de Saúde, respectivamente em 1996, 2000 e 2003. Nesta direção, Noronha 

(2003) relata que a 10ª Conferência centrou esforços na discussão sobre o financiamento 

do setor, enquanto que a 11ª, embora tenha enfrentado inúmeros problemas e 

ocasionado certa decepção aos participantes, teve, segundo palavras de uma das 
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delegadas por São Paulo, muita gente nova, o que demonstrava que apesar de todas as 

dificuldades enfrentadas, havia muita gente querendo discutir o SUS. 

A 12ª Conferência Nacional de Saúde ocorre um ano antes da data prevista, em 

virtude do novo governo federal considerar sua realização imprescindível para a 

articulação das mudanças necessárias no campo da saúde com as propostas provenientes 

da sociedade (12ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 2003). Nesta 

Conferência as propostas para a formação dos profissionais do setor também apontam 

para um ensino voltado para as necessidades da população e para a formação de 

profissionais capazes de atuar em consonância com os princípios do SUS. 

Dentre as várias recomendações apresentadas para a formação dos profissionais de 

saúde, uma direcionava-se exclusivamente para a saúde bucal, já revelando certa 

preocupação com a inserção de modificações que pudessem contribuir para melhorar a 

formação dos profissionais vinculados à odontologia 

 
(...) Criar cursos de formação para o técnico de higiene dental (THD), 
auxiliar de consultório dentário (ACD), técnico de prótese dentária (TPD) e 
auxiliar de prótese dentária (APD), obedecendo à legislação vigente, 
incluindo as escolas técnicas e as universidades públicas no processo de 
capacitação dos trabalhadores do SUS (12ª Conferência Nacional de Saúde, 
2003 p.128). 

    

Esta preocupação com a formação de recursos humanos auxiliares na odontologia 

é retomada no texto do relatório final da 3ª CNSB, que ocorre no rastro da 12ª 

Conferência Nacional de Saúde, entre 29 de julho e 1º de agosto de 2004, dando a 

impressão de que muitas das recomendações preconizadas na 1ª e 2ª CNSB ainda não 

haviam se consubstanciado. Um dos aspectos que reforça esta impressão são as 

constatações descritas no capítulo referente à formação e trabalho em saúde bucal a 

respeito do ensino odontológico, no qual este sistema de ensino continua sendo 

denunciado como não cumpridor de seu papel na formação de profissionais 

comprometidos com o SUS e com o Controle Social. 

A propósito, ressaltando as dificuldades que se impõem para que o SUS possa 

exercer o preceito constitucional de ordenar a formação dos recursos humanos para a 

área da saúde, a 3ª CNSB (2004 p.27) reafirma que “(...) A causa principal deste quadro 

é que o modelo formador do país está dissociado da realidade brasileira, não se 

comprometendo com as necessidades da população.” Em contrapartida, apontando o 

pouco empenho empregado para a transformação desta situação constata que “(...) Não 
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obstante vários estudos analíticos apontarem para um diagnóstico de alienação 

perniciosa do ensino odontológico na formação de recursos humanos em saúde bucal, 

muito pouco tem sido feito para a transformação desta realidade”. Tais considerações a 

respeito do modelo formador se manifestam com o mesmo vigor encontrado no 

relatório final da 2ª CNSB, denotando que sob a perspectiva das CNSB, não parecia 

haver ocorrido grandes avanços quanto ao ensino de graduação em odontologia, nos 

últimos dez anos. 

Na seqüência, um dos principais aspectos destacados pela 3ª CNSB, a respeito da 

manutenção de uma odontologia pouco comprometida com as necessidades da 

população, diz respeito à resistência imposta pelos cirurgiões-dentistas à formação de 

recursos humanos auxiliares neste campo.  

Neste sentido as CNSB chamam a atenção para a real valorização do papel do 

THD e do ACD quanto às suas atribuições, assegurando o adequado equilíbrio entre os 

procedimentos de atenção individual, de prevenção e de educação em saúde. Além 

desta valorização de sua atuação junto ao cirurgião-dentista, as CNSB propõem também 

modificações nos regimentos dos conselhos regionais e federais de odontologia, no 

intuito de permitir uma participação mais democrática destes profissionais, ao 

recomendar  

 
(...) Alterar a legislação que cria e rege o funcionamento dos Conselhos de 
Odontologia (Lei 4.324/64), introduzindo modificações regimentais que 
permitam a participação democrática dos Técnicos de Higiene Dental, 
Técnicos de Prótese Dental, Auxiliares de Prótese Dentária e Atendentes de 
Consultório Dentário nas diretorias do Conselho Federal de Odontologia e 
dos Conselhos Regionais de Odontologia, garantindo-lhes o direito de 
votarem e de serem votados (2ª CNSB, 1993, p. 24). 

 

Mais do que a simples aceitação da participação dos recursos humanos auxiliares 

“no fazer” das ações em saúde bucal, o posicionamento verificado na citação anterior, 

sugere um equilíbrio dos profissionais auxiliares em relação à figura do cirurgião-

dentista também no que diz respeito às decisões políticas que envolvem o exercício da 

odontologia. Tal postura não objetiva depreciar a figura do cirurgião-dentista, mas sim 

desmistificar sua prática como suficiente em si mesma e, portanto, como a única capaz 

de preservar a saúde bucal das pessoas.  

Narvai ressalta que em todo o mundo as discussões sobre os recursos humanos em 

odontologia caminham para “o reconhecimento de que as ações (inclusive muitas ações 

clínicas) requeridas para esta prática sejam ações realizadas por pessoal auxiliar de nível 
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médio” (2005, p. 123). Isto implicaria em se investir na formação de outros recursos 

humanos, além do cirurgião-dentista, como sugerido pela 3ª CNSB. Em relação à questão 

da resistência apresentada diante da atuação dos recursos humanos auxiliares em 

odontologia, sobretudo, ao trabalho do THD que, como observado por Narvai (2005), não 

parece ser uma característica incomum entre os cirurgiões-dentistas brasileiros, o autor 

destaca quatro principais motivos constantemente mencionados por aqueles que se 

posicionam contrariamente à atuação do THD, ou seja, diminuição do mercado de 

trabalho do cirurgião-dentista; possibilidade de transformação do THD em “práticos”; 

qualidade inferior do trabalho do técnico em relação ao do cirurgião-dentista; 

possibilidade de colocar o cirurgião-dentista em risco perante a justiça, pois a 

responsabilidade sobre o trabalho odontológico seria sua. 

Refutando a consistência destes argumentos, Narvai ressalta que inúmeros outros 

fatores agem sobre o mercado de trabalho, no sentido de restringir a inserção do 

cirurgião-dentista, tais como a intensa concentração de renda, o baixo poder aquisitivo 

da maior parte da população brasileira, a baixa empregabilidade ofertada pelo setor 

privado, entre outros. Logo afirma que 

 
(...) Numa estrutura e dinâmica complexas de produção-consumo de serviços 
odontológicos é muito simplista atribuir ao pessoal auxiliar odontológico, em 
especial ao THD, ‘roubo de mercado de trabalho’. Ao contrário, há 
evidências de que o THD tem contribuído intensamente para aumentar, no 
setor público, os postos de trabalho privativos de CD1 (NARVAI, 2005, 
p.127). 

 

Quanto ao temor de que o THD poderá se transformar em prático, Narvai, embora 

reconhecendo a legítima preocupação para com a atuação dos “práticos” – tendo em vista 

as dificuldades enfrentadas pela classe odontológica para que a odontologia se afirmasse 

técnica e cientificamente – vincula este problema muito mais à mercantilização da 

profissão, verificada ao longo de sua história e à baixa cobertura ofertada, do que a 

presença do THD. Aliás, a proposta de aumento da acessibilidade às ações de saúde bucal 

através da incorporação de recursos humanos auxiliares pode inibir a ação dos “práticos” 

como destaca o autor no trecho a seguir 

 
(...) Nesse contexto de mudanças no sujeito do processo de trabalho 
odontológico e da criação de alternativas para ampliar o acesso aos serviços e 
reduzir a presença de pessoal não habilitado na prestação dos serviços, o 

                                                 
1 CD – Cirurgião-dentista 
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THD não se confunde com o ‘prático’. Ao contrário deve ser compreendido 
como componente estratégico de qualquer proposta que tenha entre seus 
objetivos evoluir para um contexto onde tais praticantes não sejam 
necessários, desaparecendo ou permanecendo residuais e portanto, sem maior 
importância do ponto de vista da saúde pública (NARVAI, 2005, p.128). 

 

No que diz respeito à qualidade do trabalho do THD, Cordón (1986) estudando a 

qualidade de restaurações de amálgama em escolares verificou não haver inferioridade de 

qualidade das restaurações realizadas por equipes formadas por cirurgião-dentista, THD e 

ACD, quando comparadas com aquelas realizadas exclusivamente pelo cirurgião-dentista. 

Embora um único trabalho seja pouco para se constatar a habilidade dos técnicos diante 

dos procedimentos restauradores, também não encontramos estudos que confirmem o 

contrário. 

Ainda sobre esta questão Pinto observa que 

 
 (...) O correto seguimento das etapas que caracterizam a formação de pessoal 
técnico e auxiliar – seleção, treinamento, utilização e continuidade do 
aprendizado – representa a melhor garantia de êxito de um programa 
odontológico que objetive a máxima cobertura populacional possível e que se 
baseie no apoio da comunidade a qual deve proteger (PINTO, 1992, p.211). 

 

Pinto (1992, p. 211), destacando os diferentes graus de complexidade que 

envolvem as ações em saúde bucal, ressalta que as atividades caracteristicamente 

mecânicas e de dificuldade reduzida podem ser realizadas com alta qualidade pelo 

pessoal de nível médio, sendo que quando isto não ocorre, há um aumento de custos dos 

serviços associado à restrição da cobertura. Assim, segundo o autor, “não há 

justificativa científica para que apenas profissionais com título universitário detenham o 

direito da prestação de cuidados clínicos à população”.  

Para Queluz (2003), fatores como a racionalização de recursos, a premência do 

aumento da produtividade e a necessidade de mudanças nas práticas de assistência 

relacionada ao aumento da demanda por serviços de saúde, justificariam a incorporação 

de recursos humanos auxiliares a esta área. 

Nestes aspectos apresentados que parecem crer as CNSB, em um processo de 

trabalho que ao adequar o conhecimento de cada profissional à complexidade da tarefa 

exercida possa atingir resultados de qualidade com um custo menor, propiciando, 

conseqüentemente, a possibilidade de se estender as ações de saúde bucal a uma 

quantidade maior de pessoas. Para tanto sugerem que  
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(...) Os cursos de odontologia mantenham obrigatoriamente ACDs2 e THDs 
contratados em número suficiente e atuando em equipe com os acadêmicos 
durante as aulas de prática clínica, para garantir que a formação do CD se 
faça na perspectiva da atenção integral à saúde (2ª CNSB, 1993, p. 24). 

 

Quanto à preocupação com o risco que o trabalho do THD poderia acarretar ao 

cirurgião-dentista perante a Justiça, Narvai (2005) coloca que pelo fato de ser de 

competência do dentista a direção da equipe de saúde bucal, a responsabilidade pelo 

produto final será sempre deste, já que se trata – como coloca o autor – “de um trabalho 

coletivo tecnicamente dividido”. No entanto, a responsabilidade parcial de cada etapa 

do trabalho será sempre daquele que a executa, o que se contrapõe ao argumento de que 

o dentista irá acabar se responsabilizando pelo trabalho de outro, no caso, do THD.  

Na realidade as CNSB enfatizam a importância dos recursos humanos auxiliares 

para uma odontologia voltada para a satisfação das necessidades da população, tomando 

como referência um sistema público com as características do SUS. Aliás, a formação 

para o SUS que justifica a inserção do pessoal auxiliar na dinâmica da prática 

odontológica constitui um dos principais eixos temáticos presentes nas CNSB.  

No decorrer dos relatórios finais da 2ª e 3ª CNSB são encontradas várias 

constatações a respeito das dificuldades impostas para implantação do SUS, sendo uma 

delas a formação inadequada dos recursos humanos em saúde bucal. 

Desta forma apontando os obstáculos a serem transpostos para a efetivação do SUS, 

o Conselho Nacional de Saúde (2002, p.21-22) aponta que 

 
 (...) Os princípios e diretrizes do SUS e sua tentativa de concretização, nos 
últimos 12 anos, encontram-se inequivocadamente dificultados pela política 
econômica vigente nestes últimos anos, que privilegia o sistema financeiro, o 
mercado e um paradigma de Estado de baixíssimo compromisso com 
políticas públicas redistributivas, desenvolvimentistas, de pleno emprego e de 
ações intersetoriais, visando à qualidade de vida e aos direitos de cidadania 
no que tange à alimentação e segurança alimentar, saneamento, meio 
ambiente, educação, trabalho (urbano e rural), emprego, renda, habitação, 
segurança pública, cultura, lazer e, também, a saúde. O SUS, nesse contexto, 
é um conjunto de atores sociais e institucionais que vem se desenvolvendo na 
contramão dessas políticas controversas, hoje responsáveis pelas maiores 
causas das dificuldades à sua implantação e que deverão ser superadas pela 
própria sociedade. 

 

Autores como Campos (1992), França, (1998), Cohn et al. (1999), Conh e Elias 

(1999) e Elias (2000) têm se dedicado a investigar os obstáculos impostos à implantação 

do SUS, de acordo com o disposto no texto constitucional de 1988 e nas Leis Federais 

                                                 
²ACD  Atendente de Consultório Dentário 
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8080/90 e 8142/90. Neste sentido destacam as dificuldades de se superar toda uma 

história de políticas públicas voltadas para o interesse privado, que imperou no campo da 

saúde desde 1500 e hoje ainda impera através do contexto neoliberal predominante, 

sobretudo, a partir dos anos 1990.   

Através destes estudos podemos verificar o predomínio de políticas excludentes, 

resultando na restrição de acesso dos segmentos menos favorecidos da população; o 

caráter securitário da saúde, vinculando seu financiamento à mão-de-obra assalariada e 

eximindo a responsabilidade do Estado neste sentido; o foco hospitalocêntrico e 

curativista do sistema, tornando-o caro e subordinado à indústria de medicamentos e 

equipamentos hospitalares, entre outras tantas distorções históricas e por isso difíceis de 

serem modificadas (COHN E ELIAS, 1999). Sobre esta questão os autores destacam que 

o teor das políticas de saúde no Brasil, principalmente em conseqüência de seu vínculo 

com a Previdência Social, foi caracterizado pela privatização precoce dos serviços de 

saúde, iniciada ainda nos anos 1920, com a criação das Caixas de Aposentadoria e 

Pensões, voltadas ao atendimento dos trabalhadores formais, os quais constituíam os 

principais financiadores de seu funcionamento. 

França ao enfatizar o frágil papel do Estado brasileiro como provedor de ações e 

serviços de saúde, destaca 

 
(...) Observa-se que dos anos 30 até o início dos anos 80, o modelo 
hegemônico de proteção social e atenção médica no Brasil, caracterizava-se 
por ser de base contratualista – o modelo previdencialista – que, embora 
tripartite, baseava-se principalmente na contribuição sobre a folha de salários 
dos trabalhadores formais. Quem não contribuía para a Previdência Social 
estava automaticamente fora da cobertura dos serviços e da proteção estatal 
(FRANÇA, 1998, p.85). 

 

Esta insatisfação gerada pela produção histórica de políticas públicas 

descomprometidas com as reais necessidades da população, se manifesta claramente em 

muitas passagens do relatório final da 2ª CNSB, como podemos verificar na citação a 

seguir 

 
(...) O modelo de atenção à saúde bucal desenvolvido sob a égide da reforma 
sanitária e das leis específicas somente terá materialidade se possuir caráter 
essencialmente público. Buscar a reversão do atual modelo cirúrgico-
restaurador, ineficiente e ineficaz, monopolizador, de tecnologia densa e de 
alto custo, elitista e mutilador, em favor de um modelo de atenção integral 
em saúde bucal que leve em conta as necessidades da comunidade assistida 
de acordo com o perfil epidemiológico de cada grupamento populacional, 
demanda recriar a estrutura de funcionamento, os métodos e os processos 
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com os quais se constituiu a frágil e caótica saúde bucal da população 
brasileira, redefinindo o papel da União, dos estados e dos Municípios no 
processo de atenção ( 2ª CNSB, 1993, p.14). 
 

Cohn e Elias (1999) ao discutirem esta questão, afirmam que os problemas 

principais para a implantação do SUS estão na raiz da formulação das primeiras políticas 

públicas voltadas para o setor, as quais nunca consideraram a saúde como direito, mas 

sim como um seguro vinculado ao trabalho formal e, portanto, à Previdência Social. 

Nesse sentido, Elias (2000), destacando a questão da mercantilização da saúde no Brasil 

como um problema a ser superado, salienta que não se é possível reverter anos de cultura 

apenas se escrevendo um texto constitucional, pois tendo a saúde, nascido como 

mercadoria, torna-se difícil, em um período curto de tempo, transformá-la em direito 

como o apregoado pela Constituição Federal.  

Quanto à falta de informações confiáveis por parte da maioria da população a 

respeito do SUS, o Instituto de Defesa do Consumidor (2003) na cartilha O SUS pode ser 

seu melhor plano de saúde, publicada no intuito de oferecer outras informações sobre o 

SUS, além das veiculadas pelos grandes meios de comunicação, denuncia  

 
(...) Freqüentemente, jornais, rádios e TVs apresentam o seu lado ruim: filas 
de espera, hospitais lotados, situações de mau atendimento, falta de remédios 
e outros problemas. O lado bom do SUS é mesmo muito pouco conhecido, 
pois há preconceito, desinformação e até má fé de alguns setores que lucram 
com a exposição negativa dos serviços públicos de saúde (INSTITUTO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR, 2003, p.5).  
 

Sobre este aspecto, a cartilha ainda revela que em pesquisa realizada pelo Ministério 

da Saúde entre 110 mil usuários, que conseguiram atendimento nos hospitais do SUS em 

2001, 85% consideravam excelente ou bom o atendimento oferecido, indicando que nem 

tudo são trevas no reino do SUS.  

Para Fortes e Zoboli as dificuldades de implantação do SUS derivam, sobretudo, da 

concepção que se tem a respeito de seu papel social. Destacam que é preciso enxergar o 

SUS como um elemento gerador de inclusão social e não apenas como um mero conjunto 

de ações e serviços de saúde e, enfatizando a importância de um sistema de saúde bem 

estruturado para países em desenvolvimento como o Brasil, concluem 

 
(...) Todavia, em países em desenvolvimento como o Brasil, a importância do 
sistema de saúde nos níveis de saúde da população parece ser maior do que 
em países de condições de vida mais adequadas, sendo de grande relevância 
quando se planejam políticas públicas que almejam a justiça social, a 
eqüidade e a inclusão social ( FORTES; ZABOLI, 2005, p.21). 
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Nesta direção Roncalli (2003) observa que as características das políticas de 

cunho neoliberal predominantes no Brasil, desde a chamada “Era Collor”, vêm impondo 

enormes obstáculos à operacionalização do SUS, destacando que os princípios que o 

norteiam são conflitantes à lógica neoliberal no que diz respeito ao papel do Estado 

diante das políticas sociais. 

Embora não se possa negar os aspectos de natureza estrutural, como os descritos 

por Barata e Mendes (2005), que têm contribuído para dificultar a implementação do 

SUS, entre os quais podemos destacar a desigualdade regional da oferta de serviços, a 

insuficiência de recursos, a elasticidade infinita das necessidades de saúde e as 

inadequações administrativas, a divergência de concepção sobre a missão social do 

SUS, parece constituir, na perspectiva das CNSB, o obstáculo principal para sua 

implantação. 

Esta situação pode ser verificada através desta afirmação do Conselho Nacional de 

Saúde 

 
(...) Nos 12 anos de vigência das Leis 8080/90 e 8142/90, as dificuldades 
para a construção do SUS decorrem não só das resistências aos avanços 
realizados até o momento, que tentam manter interesses e estruturas do 
modelo anterior de atenção à saúde, como também, das medidas em curso de 
reforma do Estado, de corte neoliberal que agridem profundamente as 
políticas públicas sociais e o desenvolvimento de recursos humanos para a 
efetivação destas políticas. As dificuldades dizem respeito não somente às 
agendas inconclusas da construção do SUS, devido à insuficiência de 
recursos, mas, muitas vezes, à baixa experiência da gestão pública. Dizem 
respeito também a entendimentos equivocados, senão desviantes, de alguns 
setores da administração pública, sobre algumas das diretrizes do SUS, 
traçadas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica de Saúde 
(CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, Brasil, 2002, p.21). 

 

Tais considerações revelam o quanto o controle social poderia contribuir para que 

os obstáculos que entravam a operacionalização do SUS possam ser removidos, 

colocando assim a importância de se preparar os profissionais de saúde para este 

exercício. Na mesma direção as CNSB apontam para o papel das instituições de ensino 

na busca deste objetivo, as quais, sendo o berço dos futuros profissionais, devem se 

comprometer com tais perspectivas, não podendo de forma alguma, se manterem 

isentas.    

A partir das questões norteadoras descritas no capítulo I e das reflexões tecidas 

neste referencial teórico, traçamos alguns objetivos para o desenvolvimento desta 

pesquisa, que serão delineados no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO III 

OBJETIVOS 

 

 Considerando nossa preocupação com as questões propostas pelas CNSB no 

referente aos aspectos que contextualizam a formação do cirurgião-dentista atualmente, 

esta investigação buscará, no intuito de discutir as indagações suscitadas nas questões 

norteadoras, atingir os objetivos especificados que representam os limites do presente 

estudo.  

 

Objetivo geral  

 

Analisar os reflexos das recomendações preconizadas pelas CNSB na organização 

e no desenvolvimento didático-pedagógico do curso de graduação em odontologia. 

 

 Objetivos específicos 

 

- Conhecer e analisar as propostas elaboradas pelas CNSB quanto ao processo de 

desenvolvimento, na graduação, do cirurgião-dentista. 

 

-  Identificar o quanto o projeto pedagógico do curso de odontologia da instituição 

pesquisada reflete tais propostas.   

 

- Verificar, sob a perspectiva dos docentes, como estas recomendações se 

encontram inseridas no cotidiano de suas práticas pedagógicas.   

 
Para consecução dos objetivos estabelecidos, no próximo capítulo será 

apresentado o percurso metodológico. 
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CAPÍTULO IV 

PERCURSO METODOLÓGICO 

  

Modalidades de pesquisa 

 

Tendo por foco a natureza do objeto de estudo e considerando os tipos de pesquisa 

descritos por Marconi e Lakatos (2002), o modelo de pesquisa escolhido foi o descritivo 

exploratório pelo fato de se tratar de uma investigação baseada na observação de uma 

única instituição de ensino, e cujos achados apesar de não poderem ser extrapolados 

para todo o universo do ensino odontológico, certamente contribuirá para o 

entendimento deste. Assim o presente trabalho valeu-se de três modalidades de 

pesquisa: bibliográfica, documental e empírica de campo. Quanto ao tipo de 

abordagem, embora em determinado momento, se tenha, de certo modo, quantificado o 

perfil dos sujeitos de pesquisa, optamos pela abordagem qualitativa, definida por 

Minayo (2002) como sendo aquela que ao trabalhar com um universo de significados, 

valores, crenças e atitudes, se ocupa de investigar um nível de realidade que não pode 

ser quantificado.  

Esta decisão decorreu do fato desta investigação ter baseado suas conclusões 

principalmente em elementos caracterizados pela subjetividade (concepções, 

impressões, opiniões) e, por tanto, dados de difícil quantificação.  

A pesquisa bibliográfica que, segundo Marconi e Lakatos (2002), teria a finalidade 

de colocar o pesquisador frente ao que já foi discutido com referência ao objeto 

estudado, foi realizada no sentido de se verificar qual o “estado da arte” em que se 

encontrava o ensino odontológico, a partir do diálogo com vários autores envolvidos na 

reflexão tanto técnica quanto histórica do ensino de odontologia no Brasil. Esta primeira 

etapa da pesquisa teve a função de construir o referencial teórico em que se fundamenta 

o presente estudo e sendo complementado pela análise documental e pela confrontação 

dos dados obtidos na pesquisa empírica de campo, ou seja, o cotidiano institucional.  

A pesquisa documental teve início com a análise dos relatórios finais das três 

CNSB, no intuito de, através da verificação dos temas mais freqüentemente presentes 

em suas propostas, identificar qual o tipo de ensino estas conferências propunham para a 

formação dos cirurgiões-dentistas. A partir desta análise, foram identificados quatro 

eixos temáticos principais sob os quais estruturamos a pesquisa empírica de campo. Os 

eixos foram: a) a discussão de estratégias de ensino-aprendizagem capazes de contribuir 
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para a formação de profissionais condizentes com as necessidades da população 

brasileira; b) o questionamento referente à incorporação da filosofia de equipe de saúde 

bucal à formação do cirurgião-dentista, no sentido de valorizar os recursos humanos 

auxiliares na prática odontológica; c) a reflexão sobre a importância de o cirurgião-

dentista dominar os instrumentos de controle social propostos na legislação pertinentes 

à área da saúde; d) a discussão sobre a formação de profissionais aptos a atuarem no 

SUS, originando quatro eixos de investigação – docentes e práticas de ensino-

aprendizagem; práticas docentes e recursos humanos auxiliares na odontologia; 

docentes e o controle social na área da saúde; e docentes e o SUS – os quais 

fundamentaram todo o processo de coleta, organização e análise de dados, realizado 

durante a pesquisa empírica de campo.  Após o estudo dos relatórios finais da CNSB, 

procedeu à análise da legislação referente à área da educação no Brasil, principalmente 

representada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, publicada em 1996, e pelas 

DCN para os cursos de odontologia, publicadas em 2002, quando se procurou verificar 

as aproximações e distanciamentos entre estas publicações e as recomendações 

presentes nas CNSB.   

Finalizando a etapa documental, procedeu-se à análise do Projeto Pedagógico do 

curso de odontologia da UMESP, com o intuito de se identificar os objetivos oficiais da 

instituição pesquisada quanto ao ensino de odontologia. Tal procedimento se justifica 

pelo fato de nos ter propiciado o confronto tanto entre projeto pedagógico e propostas 

das CNSB, quanto entre projeto pedagógico e práticas docentes, nos permitindo 

identificar o quanto suas concepções concordavam ou se opunham às propostas destas 

conferências e às estratégias didático-pedagógicas adotadas pelos professores 

pesquisados. Para a realização de tal procedimento, solicitamos ao diretor do curso de 

odontologia, a autorização tanto para a análise do projeto pedagógico como para a fase 

empírica de campo, a qual nos foi conferida conforme o documento que constitui o 

Anexo VI (p.107). Antes, porém, o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo, sendo 

aprovado de acordo com o parecer constante do Anexo V (p.106).  

A pesquisa empírica de campo nos permitiu averiguar, através da aplicação de 

questionários e da realização de entrevistas de aprofundamento junto aos professores do 

curso de odontologia, o quanto as recomendações presentes nas CNSB se refletiam nas 

práticas docentes.  
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Universo da pesquisa empírica de campo 

 

Tendo em vista os objetivos que implicam a ida ao cotidiano institucional, foi 

utilizado como campo de pesquisa o curso de graduação em odontologia da UMESP, 

instituição privada, situada no município de São Bernardo do Campo, estado de São 

Paulo.  

Embora tenhamos trabalhado com uma única instituição de ensino, entendemos 

ser este recorte significativo por constituir-se em uma exemplificação do todo, não 

perdendo de vista sua inserção na realidade. O objeto foi contextualizado e 

problematizado com pretensões de contribuir para a prática docente institucional, assim 

como para ser utilizado como material para outros estudiosos dedicados ao tema. 

A escolha desta instituição se deu pelo fato da trajetória de seu curso de 

odontologia, iniciado em 1976, atravessar a história das três CNSB (1986, 1993 e 

2004). Além disso, por tratar-se do único curso de odontologia situado na região do 

ABC Paulista a qual, com cerca de dois milhões e meio de habitantes, consta como uma 

das regiões mais importantes do país, a instituição pesquisada pode constituir-se em 

pólo de formação e capacitação permanente de recursos humanos em saúde bucal para 

os sete municípios da região (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do 

Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra).  

Finalmente, a escolha da instituição em questão ocorreu também em virtude de 

tratar-se do local onde trabalha este pesquisador, situado na região onde nasceu e mora 

e, portanto, pedaço de mundo atrelado à sua identidade e história de vida.  

 

 

 

 

Sujeitos da pesquisa empírica de campo  

 

Como sujeitos da pesquisa foram escolhidos os docentes coordenadores de 

disciplina do curso de graduação em odontologia, o que se justifica pelo fato da UMESP 

possuir, à época da realização deste estudo, aproximadamente 105 professores 

vinculados ao curso, tornando pouco viável a abordagem de todo o corpo docente, tendo 

em vista o tempo previsto para a conclusão da pesquisa. Além disso, acreditamos que, 

através dos coordenadores de disciplina, pudemos obter as informações necessárias para 
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o alcance dos objetivos propostos, entendendo que tais docentes representavam a 

filosofia de suas equipes e, portanto, dos demais integrantes de suas disciplinas. Desta 

forma foram convidados a participar todos os coordenadores das disciplinas ministradas 

no semestre letivo em que se desenvolveu a investigação (agosto/dezembro de 2005), 

totalizando 18 docentes. Destes, dois decidiram não participar, tendo os demais 

consentido sua participação através da assinatura do termo constante no Anexo I (p.97), 

permitindo assim a aplicação do questionário junto a 16 docentes. 

 

Instrumentos de coleta de dados da pesquisa empírica de campo 

 

Para obtenção dos dados junto aos sujeitos da pesquisa foram utilizados dois tipos 

de instrumentos de coleta: questionário com perguntas abertas e fechadas (Anexo III, p. 

99) e entrevista semi-estruturada (Anexo IV, p. 105).  

Definido por Marconi e Lakatos como “instrumento de coleta de dados constituído 

por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem a 

presença do entrevistador” (2002, p.98), o questionário, juntamente com as entrevistas 

foram os instrumentos utilizados para se obter o perfil dos sujeitos de pesquisa e para 

“dar voz”a eles, no sentido de se reunir subsídios que possibilitassem verificar o quanto 

as propostas presentes nas CNSB e no projeto pedagógico do curso de odontologia, se 

refletiam nas práticas cotidianas dos docentes.  

O questionário constitui-se de uma parte dedicada à configuração do perfil docente 

e de outra voltada para a verificação das práticas didático-pedagógicas dos sujeitos 

pesquisados. Nesta segunda parte foram utilizadas 18 questões divididas em fechadas e 

abertas que permitiam complementação de dados. A opção pelo questionário semi-

aberto deu-se em virtude de facilitar a aplicação, análise e interpretação, permitindo 

assim a obtenção de um maior volume de informações em menor tempo (CERVO & 

BERVIAN, 2002). 

O primeira parte relativa ao perfil docente e as primeiras questões contidas na 

segunda parte (questões de 1 a 4), tiveram a finalidade de caracterizar os sujeitos 

participantes assim como revelar um pouco de suas impressões sobre a instituição 

pesquisada, tanto no que diz respeito às condições materiais oferecidas para o 

desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas quanto à estruturação e utilização 

do projeto pedagógico em seu cotidiano. Competia também à primeira parte de questões 
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registrar as expectativas dos docentes em relação às características profissionais dos 

egressos.  

A partir da questão 5, as perguntas foram organizadas de acordo com os quatro 

eixos temáticos identificados nas propostas das CNSB, estando as questões 5, 6 e 7 

relacionadas à verificação da relação entre docentes e práticas de ensino-aprendizagem; 

as questões 8, 9, 10 e 11, voltadas para a identificação da relação entre práticas docentes 

e recursos humanos auxiliares na odontologia; as questões 12, 13, 14 e 15, direcionadas 

para a verificação da relação entre práticas docentes e o controle social na área da 

saúde; e  as questões 16,  17 e 18, dirigidas à verificação das práticas docentes relativas 

ao SUS. 

A maior parte das perguntas foi elaborada de forma a oferecer aos sujeitos 

pesquisados uma série de possíveis respostas entre aquela mais próxima e a mais 

distante das propostas das CNSB, as quais, de acordo com Marconi e Lakatos podem 

ser denominadas de perguntas de estimação ou avaliação, por permitirem a emissão de 

“um julgamento por meio de uma escala com vários graus de intensidade para um 

mesmo item” (2002, p.103). Este tipo de questão nos possibilitou perceber certas 

aproximações ou distanciamentos em relação aos temas apresentados.     

Precedendo à aplicação, o questionário foi testado por cinco professores de outras 

instituições de ensino, com o objetivo de analisarmos sua clareza e pertinência aos 

objetivos propostos para este estudo. Depois de testado, o questionário foi reformulado 

procurando-se sanar possíveis falhas quanto à sua consistência, até que fosse obtida sua 

redação final.  

Todos os questionários foram respondidos sem a presença do pesquisador, 

propiciando aos participantes certo grau de anonimato, o que de acordo com Cervo & 

Bervian (2002, p.48), “possibilita coletar informações e respostas mais reais (o que pode 

não acontecer na entrevista)”. Depois de recolhidos os questionários, os sujeitos 

passaram a ser identificados para efeito de estudo em S1, S2, S3, S4 até S16, 

procurando, na medida do possível, preservar-lhes o anonimato. 

Realizada a organização e análise das respostas aos questionários, foram 

selecionados os docentes para a realização das entrevistas de aprofundamento, sendo 

escolhidos os dois docentes cujas respostas aos questionários mais se aproximavam das 

propostas das CNSB e outros dois cujas repostas dos questionários mais se afastavam 

destas propostas, totalizando assim quatro docentes entrevistados.  
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As entrevistas de aprofundamento, definidas como um diálogo preparado com 

objetivos definidos (CHIZZOTTI, 2001) ou como uma conversa com finalidade 

(MINAYO, 1992), tiveram o papel de esclarecer pontos polêmicos encontrados na 

análise dos questionários, além de permitir o aprofundamento das informações obtidas 

por intermédio destes, ocasionando uma maior aproximação das concepções emitidas 

pelos sujeitos pesquisados. A opção pelo modelo semi-estruturado vai ao encontro das 

considerações de Ludke & André (1986), que destacam ser este o tipo mais adequado de 

entrevista para os trabalhos realizados no campo da educação, considerando que as 

informações que se quer obter e os informantes que se quer investigar são mais 

facilmente abordados através de técnicas mais flexíveis.  

O roteiro da entrevista era composto por um grupo de perguntas para cada eixo 

temático construído a partir das propostas das CNSB. Assim, como pode ser observado 

no Anexo IV (p. 105), estruturamos um roteiro sobre o qual foram desenvolvidas nossas 

“conversas com finalidade” com os quatro docentes selecionados.  

As entrevistas foram gravadas em áudio, e posteriormente transcritas pelo 

pesquisador em um período máximo de três dias após sua realização, permitindo assim 

a preservação das expressões e sentimentos envolvidos no contexto em que foram 

realizadas.  

 

Organização, análise e interpretação dos dados  

 

No decorrer da leitura dos relatórios das três CNSB procuramos destacar as 

principais características concernentes ao ensino da odontologia em nível de graduação. 

Neste momento, apesar do foco recair sobre as recomendações das CNSB, a leitura de 

outros trabalhos referentes ao tema foi sendo realizada concomitantemente, nos 

possibilitando reconhecer autores identificados com estas propostas. A partir deste 

processo decidimos organizar as propostas das CNSB em torno de quatro eixos 

temáticos (novas estratégias de ensino-aprendizagem, recursos humanos auxiliares na 

odontologia, a prática odontológica e o controle social, e a formação do cirurgião-

dentista no contexto do SUS), sob os quais foi estruturada a análise dos dados obtidos 

na pesquisa empírica de campo.  

Posteriormente, partimos para a confrontação entre as recomendações das CNSB e 

a legislação pertinente à área da educação no Brasil e especificamente ao ensino na 

graduação em odontologia, respectivamente LDB/96 e Res. CNE/CES nº. 3/2002, que 
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traz anexas as DCN, procurando situar as propostas contidas nas CNSB no contexto das 

trajetórias das políticas públicas destinadas, sobretudo, à formação de profissionais no 

campo da saúde. A partir deste referencial procedemos à análise do projeto pedagógico 

do curso de odontologia, com o intuito de identificar as aproximações e os 

distanciamentos deste documento em relação aos eixos temáticos estabelecidos através 

da análise das CNSB.  

Os dados referentes à pesquisa empírica de campo obtidos através dos 

questionários foram organizados em duas partes sendo a primeira relativa à 

configuração do perfil docente, e a segunda referente aos dados relativos aos quatro 

eixos temáticos destacados dos textos das CNSB. Em um primeiro momento, estes 

dados foram organizados quantitativamente através da construção de um quadro com 

todas as perguntas e suas respectivas respostas, tanto em valores absolutos como em 

percentuais como pode ser verificado no Anexo VII (p.108).  

A análise dos dados foi realizada com base no método de análise temática de 

conteúdo, preconizado por Bardin (2002), segundo o qual esta se operacionaliza através 

do desmembramento do texto em unidades ou em categorias, formando agrupamentos 

temáticos. Desta forma procedemos à análise dos dados a fim de identificarmos os 

pontos de maior concordância e discordância em relação às propostas contidas nas 

CNSB. Posteriormente, foram identificados os quatro sujeitos para a realização das 

entrevistas de aprofundamento. 

Uma vez realizadas as entrevistas procedeu-se a leitura e análise de suas 

transcrições procurando agrupar as respostas encontradas de acordo com os eixos 

temáticos originados a partir das recomendações das CNSB. 

Finalmente, depois de completada a fase de coleta de dados, procedeu-se a sua 

análise qualitativa, através do entrelaçamento das respostas obtidas por meio da 

pesquisa documental, das repostas dos questionários e das entrevistas de 

aprofundamento, no sentido de se estabelecer conexões entre estes achados, sempre 

tendo em vista os eixos temáticos originados das propostas das CNSB e a literatura 

pertinente ao tema. 

No capítulo a seguir serão apresentados os resultados nos quais os dados obtidos a 

partir de nossa imersão no universo de pesquisa empírica de campo serão iluminados 

pelos autores estudiosos do tema, pela legislação e achados resultantes das análises das 

CNSB.  
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A apresentação dos resultados será desenvolvida em concomitância com sua 

discussão, por meio do entrelaçamento dos dados provenientes dos questionários e das 

entrevistas de aprofundamento com as informações obtidas através da análise do projeto 

pedagógico e das propostas contidas nas CNSB. Desta forma após o histórico da 

instituição pesquisada apresentamos a análise do projeto pedagógico do curso de 

odontologia, o qual é posteriormente relacionado aos dados obtidos junto aos docentes 

através dos questionários e das entrevistas de aprofundamento. Assim, além do perfil 

dos sujeitos pesquisados, apresentamos uma discussão a respeito dos quatro eixos 

temáticos extraídos das CNSB, ou seja, aspectos relativos ao processo ensino-

aprendizagem, ao controle social na área da saúde, a questões voltadas para a utilização 

dos recursos humanos auxiliares em odontologia e aos aspectos relativos a uma 

formação voltada para o SUS, sendo que ao longo do texto, as perguntas do 

questionário e os conteúdos das entrevistas serão discutidos de acordo com o eixo ao 

qual pertencem. 

Os docentes entrevistados são identificados no corpo do texto pelos números a 

eles atribuídos durante a aplicação dos questionários (S1, S2, S3, até S16), sendo os 

docentes S4 e S16 aqueles cujas respostas dos questionários mais se aproximaram das 

propostas das CNSB e os docentes S7 e S9 aqueles cujas respostas apresentaram maior 

divergência das recomendações das CNSB. 

Esperamos que esta forma de apresentação possibilite aos leitores outros olhares 

além daquele lançado por nós, ampliando assim as interpretações sobre o material 

obtido e abrindo perspectivas para futuros estudos sobre o tema abordado.  
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CAPÍTULO V 

Análise de uma experiência: O Curso de Graduação em Odontologia da UMESP 

 

A UMESP e o curso de graduação em odontologia 

 

A Universidade Metodista de São Paulo iniciou suas atividades em 1938, com a 

instalação da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista em São Bernardo do Campo, 

originada a partir da fusão de dois centros de ensino teológico, localizados em Minas 

Gerais e no Rio Grande do Sul. O curso de teologia da Igreja Metodista foi o primeiro 

instalado no município de São Bernardo do Campo. No entanto, o IMS - Instituto 

Metodista de Ensino Superior é criado apenas em 1970, a partir da estruturação física do 

atual campus Rudge Ramos. Posteriormente em 1997, o IMS torna-se universidade 

transformando-se na Universidade Metodista de São Paulo.  

Atualmente a UMESP possui 47 cursos de Graduação, sendo 13 de Graduação 

Tecnológica, distribuídos nas áreas de Biológicas e Saúde, Comunicação, Humanidades 

e Negócios e Tecnologia, abrangendo assim aproximadamente 15.000 alunos 

distribuídos em três Campi (Rudge Ramos, Vergueiro e Planalto), todos localizados em 

São Bernardo do Campo. Em relação aos programas de pós-graduação Lato e Stricto 

Senso a UMESP oferece atualmente 57 cursos Lato Senso, 6 programas de mestrado e 2 

programas de doutorado. Para tanto possui 1.660 funcionários dos quais 658 docentes. 

Observando o percurso histórico da instituição, verificamos que a primeira 

transformação significativa por ela atravessada (criação do IMS em 1970) coincide com 

a Reforma Universitária de 1968, na qual de acordo com Mesquita (2007), há um 

grande estímulo para o crescimento do ensino privado, e a segunda transformação 

assumida pela instituição pesquisada (criação da Universidade Metodista de São Paulo 

em 1997) coincide com a promulgação da Lei Federal nº. 9394/96 a LDB de 1996, 

indicando o quanto a estruturação e o funcionamento da instituição pesquisada refletem 

o contexto político e econômico do país refletido na legislação do ensino e da saúde.   

O curso de odontologia da UMESP foi solicitado em 1974, recebendo parecer 

favorável ao seu funcionamento em 1975, tendo iniciadas suas atividades em 1976. O 

reconhecimento se deu pelo decreto 83.183, de 15/02/1979.  

Figura como o único curso de odontologia da região do ABC Paulista, tendo formado 

até 2005 aproximadamente 3.500 cirurgiões-dentistas. Atualmente oferece 80 vagas em 

período integral, com duração de quatro anos, em regime semestral.  
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O projeto pedagógico do curso de graduação de odontologia da UMESP 
 

Segundo ABENO (2002, p.41) projeto pedagógico seria “uma proposta de 

trabalho integrado que descreve um conjunto de capacidades a serem desenvolvidas em 

uma dada clientela, os referenciais a elas associados e a metodologia a ser adotada”. Em 

conformidade com a mesma publicação, estas capacidades compreenderiam dimensões 

cognitivas, afetivas e psico-motoras; os referenciais seriam os conceitos programáticos 

que refletem o estágio atual das diferentes áreas de conhecimento correspondentes aos 

componentes curriculares; e as metodologias se refeririam aos processos de gestão 

(planejamento, coordenação e avaliação do projeto pedagógico) e de ensino-

aprendizagem. 

Desta forma podemos afirmar que o projeto pedagógico nos indica os objetivos 

oficialmente pretendidos por determinada instituição de ensino em relação ao perfil de 

seus egressos, além das estratégias, através das quais, pretende atingi-los. 

E o que nos traz o projeto pedagógico do curso de odontologia da UMESP? Nos 

termos por ele apresentados, o curso de odontologia deve 
 

  (...) Empenhar-se em transmitir conhecimentos por meio do trabalho 
pedagógico teórico/ prático, da pesquisa e da extensão a novos 
conhecimentos que remetam à melhoria da qualidade de vida da pessoa 
humana, individual e coletivamente compreendida, com justiça, paz e 
solidariedade (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO 
EM ODONTOLOGIA, 2004, p. 6). 

 

Isto implica na formação de um cirurgião-dentista “capaz de pensar crítica e 

criativamente, os problemas da profissão no contexto da cultura contemporânea, e capaz 

de criar soluções inovadoras com responsabilidade ética e social”. Estas intenções se 

coadunam com o ideário das CNSB, cuja busca de uma formação baseada na 

responsabilidade social é constantemente almejada, como podemos constatar neste 

trecho descrito no relatório final da 2ª CNSB 

 
(...) Os profissionais de saúde devem ter incorporado na sua formação, 
condições que o habilitem trabalharem em nível comunitário buscando 
resgatar a cidadania dos indivíduos, com vistas à construção de um modelo 
de atenção que contemple a integralidade da atenção, a dignidade e a ética (2ª 
CNSB, 1993, p.9). 

 

Também ao longo do relatório final da 3ª CNSB, encontramos diversas passagens 

que apontam para a formação de um cirurgião-dentista comprometido com a sociedade 
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onde vive, com disposição para compreendê-la e transformá-la segundo suas 

necessidades, como podemos observar na citação abaixo 
 

(...) Redefinir o modelo de formação de recursos humanos dos cursos da área 
da saúde tendo como referência a realidade social do país, desenvolvendo, 
também, habilidades necessárias ao trabalho no âmbito do SUS sendo 
necessário um trabalho conjunto dos Ministérios da Saúde e da Educação, 
com controle social, na definição da política global de educação na área da 
saúde (3ª CNBS, 2004, p.28). 

 

Em relação à concepção do curso, o projeto pedagógico se assemelha bastante ao 

perfil de profissional proposto pelas DCN, enfatizando a formação 

generalista/humanística, a capacidade de reflexão e crítica e a compreensão da realidade 

como atributos essências deste novo profissional. Sobre o processo ensino-

aprendizagem, critica a educação enquanto mero instrumento de transmissão de 

conhecimentos, afirmando-a como “interação social que conduz à participação plena, 

produtiva e crítica das pessoas na sociedade, habilitando-as a contribuírem para o bem 

comum, na medida de suas capacidades...” ((PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA, 2004, p.9). 

Estas características parecem também ser pretendidas pelas CNSB para a 

formação do cirurgião-dentista. 

Quanto às competências e habilidades, o projeto pedagógico repete quase 

literalmente as propostas contidas nas DCN, enfatizando as questões inerentes à ética, à 

responsabilidade com a transformação da sociedade através de sua interpretação crítica, 

com o trabalho em equipe e com a preocupação com o bem estar da comunidade. 

Embora não explicitamente, pois não há um detalhamento destas questões em suas 

recomendações, as CNSB parecem propor caminho semelhante, o que pode ser 

verificado a partir dos trechos descritos a seguir 

 
(...) Os recursos humanos devem ser preparados ao mesmo tempo para os 
compromissos políticos e os sociais, sendo capacitados a desenvolver 
técnicas que permitam a politização e a educação permanente dos usuários, 
dentro dos princípios da reforma sanitária brasileira. (2ª CNSB, 1993, p.24). 

 

Ou ainda 
 

  (...) O desenvolvimento de recursos humanos deve estar em consonância com 
a possibilidade de solução dos problemas de saúde da população na sua 
integralidade, dentro do contexto que saúde bucal faz parte da saúde geral (2ª 
CNSB, 1993, p.23). 
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Em relação ao perfil pretendido para os egressos há também semelhança entre o 

projeto pedagógico, as propostas das DCN e as recomendações das CNSB, sendo 

enfatizada a formação humana e social dos profissionais, com destaque para as ações de 

prevenção e promoção da saúde, sempre tendo como objetivo central a resolução dos 

problemas apresentados pela sociedade. Para tanto o projeto pedagógico propõe a 

articulação entre ensino/pesquisa/extensão, sobretudo, através do estímulo à auto-

aprendizagem e ao uso de metodologias de ensino que permitam a participação ativa 

dos alunos focando na iniciação científica e na extensão. Todavia, no que diz respeito à 

extensão, não traz uma definição clara de como pretende promover esta articulação 

entre escola e comunidade. Aliás, ao descrever os locais destinados às atividades de 

estágio, percebe-se que das 900 horas programadas – conforme exigência das DCN – 

apenas 180 horas são destinadas a atividades extra-muros, restando as demais 720 horas 

para atividades desenvolvidas nas clínicas da própria escola. Assim, esta aproximação 

parece ficar relegada a projetos de extensão, descritos em item à parte e que constam 

como atividades complementares, as quais podem ou não ser cursadas.  

Os projetos de extensão mencionados no projeto pedagógico são:  

1. Bebê-Clínica Metodista – atendimento a bebês e orientação a gestantes;  

2. Convênio de cooperação técnico profissional de natureza educacional com 

a Associação Metodista de Assistência Social – atendimento à pacientes especiais; 

3. Projeto de Prótese Buco-Maxilo-Facial; 

4. Convênio de cooperação técnico-profissional de natureza educacional 

com a instituição assistencial – MEIMEI – IAM de São Bernardo do Campo – SP; 

5. Parceria com o Hospital de Diadema – atendimento de urgências. 

 

Analisando estes projetos sob a luz das propostas das CNSB, podemos apontar 

algumas aproximações e distanciamentos.  

Os projetos números 2, 4 e 5, por serem realizados junto à comunidade fora dos 

limites da escola, se compatibilizam com as intenções das CNSB no sentido de 

aproximar a prática acadêmica das necessidades da população, sendo que o projeto 

número 5 ao procurar a integração entre ensino e serviços públicos de saúde, contempla 

as pretensões refletidas nas CNSB de preparar os alunos para o exercício da odontologia 

no SUS.  
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Outra proximidade destes projetos com as recomendações das CNSB seria a 

valorização de aspectos relativos à educação em saúde bucal, evidenciados nos projetos 

1 e 4, o que contribui para a promoção de uma prática que ultrapasse os limites da 

assistência como preconizado pelas CNSB.  

Apesar das aproximações apontadas, estes projetos parecem desincorporados do 

contexto curricular, cabendo ao aluno decidir por cursá-los ou não, o que aparenta 

torná-los algo complementar à formação e não essencial a ela. 

 O fato de serem reservadas 480 horas de assistência odontológica no âmbito das 

clínicas da própria faculdade – superando 10% da carga horária total do curso 

estabelecida em 4.500 horas – indica que ainda não foi encontrada uma estratégia que 

possa, a partir do aproveitamento deste aprendizado prático, integrar ensino e serviços 

de forma mais contínua e proveitosa, tanto na tentativa de promover um maior 

conhecimento dos alunos sobre os problemas reais da população, como também no 

sentido de acrescentarem aos serviços, novas possibilidades de práticas. 

Assim, embora sejam identificados esforços na tentativa de se estabelecer canais 

para o reconhecimento da realidade por parte dos alunos, a operacionalização de um 

ensino capaz de produzir profissionais comprometidos com a sociedade onde vive, 

através de sua compreensão crítica, como o sugerido pelo próprio projeto pedagógico, 

esbarra nesta dificuldade de se conceber um conjunto de ações programáticas que 

possam desenvolver conteúdos técnicos em associação com conhecimentos de natureza 

social. Há, portanto, a impressão de um ensino fragmentado, com a designação de 

cenários diferentes para o aprendizado das questões técnicas e sociais.  

Não se trata de admitir que a formação de um cirurgião-dentista comprometido 

socialmente e inteirado às reais necessidades da população somente possa ser construída 

por intermédio de atividades extra-muros, uma vez que a observação da realidade pode 

ocorrer através dos próprios olhos ou por mecanismos audiovisuais, modelos etc. 

Porém, estas vias indiretas de observação devem ser reservadas para quando não for 

possível a observação direta, pois de certo, haverá perdas de informações inerentes a 

uma representação do real (PEREIRA, 2003). 

A constatação da não definição da utilização de cenários reais de aprendizagem 

por parte do projeto pedagógico parece indicar uma maior dificuldade em se alcançar o 

perfil profissional traçado e, conseqüentemente, um distanciamento das pretensões 

declaradas pelas CNSB. Não se percebe uma real tentativa de se integrar serviço e 
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academia – independente disto ser ou não possível – conforme sugerem as CNSB no 

trecho a seguir 

 
(...) A integração docência/serviço/pesquisa é capaz de estratégia e 
taticamente realizar a transformação da prática alienada para prática 
conseqüente, visando a melhoria e a capacitação dos serviços, a adequação da 
formação de recursos humanos em saúde bucal e a produção de 
conhecimento em consonância com as realidades e necessidades da 
população (2ª CNSB, 1993, p.23). 

 

Mesmo as DCN são mais ousadas neste sentido ao sugerirem que a formação do 

cirurgião-dentista deva ser construída de acordo com o sistema de saúde vigente no 

país, de forma que sua prática se desenvolva integrada e continuamente às demais 

instâncias deste sistema.  

Outro aspecto que se repete constantemente ao longo do projeto pedagógico e a 

respeito do qual teceremos algumas considerações é a questão da cidadania ou da 

formação cidadã, proposta que constitui um dos pilares centrais do documento em 

questão. Pois afinal de que cidadania estamos tratando?  

Jacobi (2000), ao discutir a questão da cidadania, coloca como fator inerente a sua 

existência a participação das pessoas no cotidiano da coisa pública, com o objetivo de 

que seja alcançado o que denomina de “cidadania ativa”, na qual o cidadão é um criador 

de direitos. Neste sentido, compreende a cidadania como parte de uma sociedade 

equilibrada quanto à distribuição de poderes, onde a coisa pública emerge das 

negociações entre os vários setores constituintes do tecido social. A cidadania ativa é 

diversa da cidadania passiva outorgada pela tutela do Estado como concessão, sendo 

conseguida apenas “mediante a definição de instituições permanentes para a expressão 

política, tomadas como instrumentos para o aperfeiçoamento e fortalecimento da 

democracia participativa” (JACOBI, 2000, p.17).  

Estudando as várias possibilidades de significações da cidadania, Goulart (1993) 

também destaca duas concepções diferentes para esta, sendo uma representada pela 

cidadania regulada, caracterizada pela concessão, por parte do Estado, de benefícios à 

população como sinônimo de sua benevolência, cujo intuito seria quase sempre o de 

evitar o compartilhamento de suas decisões com a sociedade; e uma segunda 

representada pela cidadania plena, a qual, para que fosse alcançada,  exigiria um 

movimento de conquista social determinado, sobretudo, pela forma como a sociedade se 

percebe e se organiza diante desta questão.  
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Autores como Valla (1992) e Conh e Elias (1999) também fazem referência a uma 

cidadania regulada, representada pela concessão paternalista de governos não 

comprometidos com a construção coletiva da sociedade. Esta não seria, de fato, uma 

forma de exercício da cidadania, o qual somente seria possível mediante a participação 

das pessoas nos processos de decisão envolvendo a coisa pública. Portanto a 

compreensão do que seja cidadania parece não constituir tarefa simples, nos fazendo 

imaginar o quanto se mostra complexa a definição de uma formação cidadã como 

propõe o projeto pedagógico. E o que nos trazem as CNSB sobre esta questão? 

A questão da cidadania encontra-se fortemente presente no discurso das CNSB. A 

2ª CNSB em um de seus eixos denominado “Saúde é direito de cidadania”, preconiza 

 
(...) É necessário reafirmar os conceitos de universalidade e equidade no 
conjunto de pré-condições básicas para o exercício da cidadania e nesse 
sentido é fundamental a participação dos meios de comunicação que devem 
servir como veículos de informação dos direitos fundamentais dos cidadãos 
para que a sociedade se dê conta da importância da atenção integral à saúde e 
seja capacitada para o exercício do controle social, expressão plena da 
cidadania (2ª CNBS, 1993, p.9). 

 

Ao atrelar o exercício do controle social ao exercício da cidadania, o ideário da 2ª 

CNSB reafirma a participação da população na construção das políticas públicas como 

o único meio de se atingir um estado pleno de cidadania. 

 
(...) Repudiando a estratégia do governo vigente na época de sua realização, 
baseada na adoção de políticas compensatórias, declara que “a cidadania no 
campo da saúde e especialmente da saúde bucal, será exercida a partir do 
compromisso com uma nova ética que inclua o campo político da legislação e 
dos comportamentos públicos”. (2ª CNBS, 1993, p.9). 
 
  

O Relatório Final da 3ª CNSB também faz menção à cidadania ao longo de seu 

texto, como podemos verificar na passagem a seguir 

 
(...) Ampliar a compreensão da saúde bucal no sentido da qualidade de vida, 
garantindo o seu tratamento de forma intersetorial como política de governo. 
Nesse sentido, para a inclusão social e a construção da cidadania, seja no 
plano individual ou no plano coletivo, são necessárias ações convergentes de 
diversos setores, implementadas de forma integrada pelos governos dos 
municípios, dos estados e da União, pelas instâncias representativas do 
controle social e pelas entidades da sociedade civil organizada (3ª CNSB, 
2004 p.60). 
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O que vimos parece indicar que a cidadania pretendida pelas CNSB é aquela que 

apregoa a participação da sociedade nas decisões coletivas envolvendo seus próprios 

rumos. Esta impressão é reforçada ao longo de seus relatórios finais, através da 

constante afirmação do controle social como elemento fundamental na construção de 

um ensino e, conseqüentemente, de um sistema de saúde, compatíveis com as 

necessidades da população. Não se trata, portanto, de se oferecer uma suposta cidadania 

através do assistencialismo, no qual os menos favorecidos são aquinhoados com uma 

benevolência aqui e outra acolá, mas sim de se compreender a existência da 

universidade como proveniente dos anseios e necessidades das pessoas que, por 

constituírem a causa de seu funcionamento, devem participar de sua construção, como 

deixa claro esta passagem do Relatório Final da 3ª CNSB 

 
(...) O preceito constitucional regulamentado pela Lei nº. 8080/90 de que 
cabe ao SUS orientar a formação dos recursos humanos na área da saúde, 
tanto na graduação como na pós-graduação, tem que se efetivar de forma 
concreta e imediata onde haja a participação efetiva da população nos 
conselhos das universidades. Para tanto, não só a esfera federal por 
intermédio do Conselho Nacional de Saúde (CNS), mas também as estaduais 
e municipais, por intermédio de seus conselhos correspondentes, têm o papel 
definitivo na observância e aplicação dos dispositivos legais (3ª CNSB, 2004, 
p.28). 

 

Enfim, a qual tipo de cidadania se refere o projeto pedagógico do curso de 

odontologia da UMESP? Na definição de sua missão a UMESP declara seu objetivo de 

possibilitar, por intermédio de suas atividades educacionais, o exercício de uma 

cidadania plena, afirmando que 

 
(...) O fato de estarmos mergulhados numa sociedade marcada pela busca de 
acumulação de capital, por graves diferenças sociais, por uma participação 
ainda desigual nos processos decisórios das políticas nacionais, por profundas 
diferenças econômicas e pela ingerência de outros países na definição dos 
rumos de nossa nação exige que – como universidade – consideremos com 
seriedade, para definição da forma e da qualidade de nossa ação, este amplo e 
problemático contexto, pois é também responsabilidade nossa ajudar a 
preparar cidadãos que participem criativamente do processo de 
enfrentamento dos atuais desafios e dificuldades. (PROJETO 
PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA, 
2004, p.2). 

 

O trecho acima deixa evidente a ciência da instituição quanto às mazelas sociais, 

destacando a participação desigual da população nos processos decisórios como um dos 

fatores que contribuem para a configuração deste cenário. Este enfoque vai ao encontro 
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da cidadania construída através da participação popular, como o sugerido por Jacobi 

(2000) e Goulart (1993). 

O projeto pedagógico do curso de odontologia a UMESP também salienta o papel 

da educação como fonte transformadora da realidade, afirmando a necessidade de se 

possibilitar aos alunos instrumentos para a interpretação permanente da dinâmica social. 

Nesta direção afirma 

 
(...) Esforçamo-nos, também, por trabalhar com nossos destinatários a 
consciência cidadã, cientes de que esta tem inúmeras implicações para o 
cotidiano pessoal, profissional e político no qual atuam e atuarão aqueles com 
os quais trabalhamos. Assim, para nós, a capacidade de leitura crítica do 
mundo e da sociedade é condição fundamental para participar de uma 
sociedade que necessita ser transformada (PROJETO PEDAGÓGICO DO 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA, 2004, p.3). 

 

Parece, portanto, que do ponto de vista oficial, a UMESP preconiza um tipo de 

formação voltada para a cidadania, cuja concepção se alinha com as propostas das 

CNSB.  

Mas como a UMESP viabiliza esta concepção no cotidiano de suas atividades? 

A principal estratégia para operacionalizar esta parte da formação consiste na 

estruturação de um núcleo específico denominado de Núcleo de Formação Cidadã. 

Através deste, todos os alunos cursam, no primeiro semestre, a disciplina de filosofia e 

nos segundo e terceiro semestres, disciplinas eletivas de Formação Cidadã, as quais 

podem ser elaboradas e oferecidas por qualquer docente da universidade, desde que de 

acordo com o perfil desejado pelo núcleo.  

Há 3 eixos possíveis para as disciplinas eletivas: 1) conhecimento compreensivo, o 

qual abrange as áreas de ciência e sociedade, religião e cultura e seminários temáticos 

disciplinares; 2) estético-somático,  que abrange as áreas referentes às atividades 

artístico-culturais, expressão corporal e comunicação e expressão; 3) práticas 

interativas, referente à área de práticas educativas. Neste contexto a disciplina de 

filosofia teria o papel de provocar os alunos quanto à natureza do conhecimento, 

“chamando a atenção para os limites dos metodologismos, que implicam em prejuízos 

advindos da dissociação entre produção do conhecimento e existência humana.” 

(PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA , 2004, p. 14). 

Já as disciplinas eletivas de formação cidadã teriam, em síntese, a tarefa de 

conceber e implementar projetos junto à comunidade, fazendo com que o aluno possa 

construir formas de intervenção na sociedade baseado no conhecimento e na teorização 
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de problemas reais, como bem representa a descrição da área denominada Práticas 

Educativas 

 
(...) A presente área visa envolver o corpo discente em projetos junto à 
comunidade universitária e à circunvizinhança da universidade. São 
desenvolvidos dois tipos de projetos: ‘A’ e ‘B’. O projeto ‘B’ inicia os alunos 
na prática de elaboração de projetos educativos variados, ajudando-os a 
visualizar suas implicações e a dimensionar melhor suas exigências 
concretas. O projeto ‘A’ (adoção) deverá levar os alunos à aplicação do 
projeto ‘B’ que eles próprios elaboraram ou ao engajamento em projetos 
elaborados por outros grupos. (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA,, 2004, p.16). 

 

Tendo em vista que as CNSB buscam um processo de ensino baseado na 

problematização da realidade e na participação da universidade em suas 

circunvizinhanças, estas estratégias parecem ser capazes de proporcionar uma formação 

próxima da preconizada pelas CNSB. 

Mas como esta estratégia encontra-se inserida no contexto do curso de 

odontologia? Verificando a organização curricular do curso de odontologia constatamos 

que as disciplinas do Núcleo de Formação Cidadã parecem se manter isoladas do resto 

do curso, não estabelecendo conexões com as atividades práticas dos alunos. Este 

aspecto parece destituir-lhes o significado tornando-as complementares e “sem muita 

importância” para o exercício profissional. A inserção destas disciplinas de forma 

pontual nos primeiro e segundo semestres parece circunscrevê-las ao ciclo básico ou até 

menos que isso, não possibilitando assim que este aspecto da formação permeie todo o 

curso de forma a incutir tal filosofia na prática dos alunos e futuros egressos.  

 

Os docentes  

 

Em relação à importância do perfil docente para o desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem, Perri de Carvalho (2001) destaca que o fato de por muito tempo 

os professores de odontologia serem escolhidos por suas atividades profissionais fora da 

docência, sendo principalmente o bom especialista aquele considerado apto ao exercício 

da prática acadêmica, contribuiu para dotar o ensino odontológico de um caráter 

eminentemente técnico. 

A propósito De Paula e Bezerra observam que os alunos inspirados no sucesso 

profissional do professor, julgam ser melhores docentes aqueles capazes de 

desempenhar com maior destreza as técnicas preconizadas, não percebendo a 
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importância de se contar com professores que lhes “permitam adquirir ferramentas 

indispensáveis ao seu futuro crescimento.” (2003, p.13).  

A faixa etária predominante dos professores se encontrava entre 40 e 49 anos (sete 

docentes) sendo que apenas um apresentava menos de 30 e dois mais de 60 anos de 

idade, encontrando-se os demais na faixa etária entre 35 e 39 e 50 e 55 anos.  

Em relação à titulação, verificamos que 15 docentes haviam concluído mestrado 

ou doutorado, contra apenas um especialista, o que revela uma certa experiência 

acadêmica nos sujeitos pesquisados.  

O tempo dedicado à docência prevalente entre 10 e 15 anos (7 docentes) e o tempo 

predominante de docência dedicado à UMESP situado entre 11 e 15 anos (6 docentes), 

nos permite concluir que tal grupo ainda se encontra em um estágio intermediário de 

suas carreiras docentes e, portanto, em uma fase cuja resistência a inovações em suas  

atividades didático-pedagógicas não aparecem com grande freqüência, pois a partir do 

demonstrado por Secco e Pereira (2004), docentes em diferentes fases da carreira 

apresentam motivações distintas, sendo aqueles mais próximos da aposentadoria mais 

resistentes, sobretudo, no referente a inovações em suas estratégias didático-

pedagógicas.  

Apurando a quantidade de disciplinas ministradas na UMESP pelos docentes 

pesquisados, verificamos que, na totalidade, estes lecionavam 30 disciplinas. Entre 

estas, encontramos 22 disciplinas clínicas contra apenas 8 básicas, caracterizando, 

portanto, um grupo de professores voltados principalmente para o ensino de disciplinas 

profissionalizantes. 

No que diz respeito ao regime de trabalho a maioria (12 docentes) é contratada por 

hora/aula, não se encontrando entre os participantes alguém que seja contratado em 

tempo integral. Este dado se constitui em um fator importante de enfraquecimento dos 

vínculos entre docentes e instituição. Além disso, apenas 4 docentes responderam que 

lecionam em outra instituição, restringindo-se os 12 demais a realizarem outras 

atividades profissionais fora da docência, o que vai ao encontro do descrito por Secco e 

Pereira (2004) no referente aos professores de odontologia, os quais, em grande parte, 

constituem-se em cirurgiões-dentistas bem sucedidos em suas áreas de atuação 

transformados repentinamente em professores.  

No que tange à natureza do exercício profissional fora da docência, entre os 11 

pesquisados, que afirmaram realizá-la, apenas 1 afirmou exercê-la no âmbito público. 
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Entre os demais, todos atuantes no setor privado, apenas 3 não se dedicavam à 

especialidade, o que vai ao encontro da trajetória privacionista e especializada que a 

odontologia trilhou durante sua sedimentação como profissão, discutida no referencial 

teórico.      

Em síntese, os resultados apresentados indicam estarmos diante de um grupo de 

docentes, na maior parte, doutores, cuja faixa etária predominante situava-se entre 40 e 

49 anos de idade, com entre 10 e 15 anos de experiência docente e vínculo com a 

instituição pesquisada, os quais apesar de contratados por hora/aula, praticamente 

restringiam suas atividades como professores à instituição pesquisada, desempenhado 

assim outras atividades profissionais como cirurgiões-dentistas, eminentemente, no 

âmbito da clínica privada especializada. 

 

Os docentes e as práticas de ensino-aprendizagem 

 

Retomando o referencial teórico constatamos que as propostas das CNSB para o 

ensino da odontologia, resumidamente, implicam em não privilegiar as ações curativas 

em detrimento das atividades de prevenção e promoção da saúde; desenvolver-se em 

consonância com o sistema de saúde vigente, comprometendo-se com as necessidades da 

população e com o controle social; e ser capaz de produzir profissionais aptos a 

transformar a sociedade onde vivem.  

Confrontando tais recomendações com os dados obtidos, através dos sujeitos 

pesquisados, constatamos que, em relação às características dos egressos, a maioria dos 

docentes admitiu ser fundamental que estes percebessem o paciente em sua integralidade, 

fossem capazes de pensar criticamente e possuíssem certa capacidade de analisar e 

resolver problemas, o que, em tese, parece convergir para a concepção de ensino contida 

nas propostas das CNSB.  

Através das entrevistas notamos certa preocupação no sentido de oferecer aos 

alunos maior capacidade de reflexão em relação ao conhecimento, como podemos 

evidenciar na fala a seguir 

 
(...) Eu não sei se é preciso dizer tudo para o aluno. Aliás, muita coisa do que 
a gente fala o aluno já sabe, pois tem a internet, a televisão. Nós temos que 
mostrar um pouco outras formas de ver a mesma coisa, outras opiniões sobre 
a mesma coisa e aí o aluno vai pensando sobre um grupo maior de 
informações (S16). 
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Ou ainda nesta outra  

 
(...) Eu imagino que ao final do 4º ou 5º ano, muita coisa do que ele aprendeu 
durante o curso já deve estar superada, então é importante que ele saiba 
aprender sempre. Não adianta tentar dizer tudo para os alunos se este tudo 
daqui a pouco pode estar ultrapassado, não servindo para nada (S4). 

 

Em relação à ênfase proporcionada aos conteúdos de teor mais técnico verificamos 

que o conjunto de respostas obtidas revela que os docentes, embora considerassem 

importante o egresso dominar totalmente as novas tecnologias existentes no campo 

odontológico, não consideraram esta característica fundamental, assim como também 

não consideraram fundamental que o egresso possuísse grande destreza manual para a 

realização dos procedimentos odontológicos. Portanto verificamos que a maioria dos 

sujeitos de pesquisa acredita que seus esforços não devam ser dirigidos a aspectos que 

conduzam a uma formação predominantemente mecânica e tecnicista, ponto de vista 

compartilhado pelo ideário das CNSB. 

Termos como “Comunidade Aprendente” e “Educação por toda a Vida” também 

aparecem com freqüência no discurso oficial da instituição, sinalizando para um tipo de 

ensino que privilegie a construção contínua do conhecimento em contraposição à mera 

transmissão de informações, como podemos observar nesta passagem do projeto 

pedagógico do curso de odontologia 

 
(...) Para tanto, estabelecemos não só as bases de um programa de Educação 
por toda a Vida, mas também, buscamos tornar-nos Comunidade Aprendente, 
de forma a contemplar as novas visões, concepções, bem como atender a 
demandas de destrezas para a constituição de profissionais e cidadãos cada 
vez mais competentes, que possam construir um mundo mais justo, mais 
humano e com maior inclusão (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA , 2004, p.2). 

 

Percebe-se, portanto, que a transição de um processo de ensino-aprendizagem 

centralizado na figura do professor, no qual os alunos são meros receptáculos de 

“conhecimentos”, começa, no mínimo, a ser objeto de reflexão. 

Outro aspecto importante identificado nas respostas registradas nos questionários 

se refere a aparente valorização da especialização profissional, sendo que parte 

considerável dos professores aponta para a necessidade dos alunos decidirem por algum 

tipo de especialidade ainda durante a graduação, se distanciando assim da proposta de 
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formação de profissionais generalistas contida nas DCN, as quais, marcadamente, 

influenciam a construção do projeto pedagógico do curso. 

Esta valorização da especialização pode ser confirmada nas falas dos entrevistados 

S7 e S9 descritas a seguir 

 
(...) Hoje o tamanho do conhecimento é muito grande, não dá para o aluno 
saber tudo direitinho. Tem que escolher um ramo e ir logo se especializando. 
É melhor saber bem uma certa parte do que tentar saber tudo mais ou menos. 
Não dá para confiar em quem não é especialista (S7). 

 

Ou ainda 

 
(...) O mercado é muito competitivo... se o profissional não se especializar 
não vai chegar a lugar nenhum. Se já para o especialista está difícil imagine 
para quem não tem uma especialidade. O aluno precisa economizar tempo 
senão fica pulando de galho em galho e não chega a lugar nenhum (S9). 

 

As falas dos professores parecem sugerir a idéia de que o generalista não seria um 

profissional “completo” ou “acabado”, sendo a especialidade algo obrigatório para 

complementar esta formação, o que difere do preconizado pelas CNSB na qual a 

formação generalista não exclui a especialidade, mas sim a transforma em algo que deve 

ser construído sobre o conhecimento sólido das bases que estruturam as ciências, sendo 

que sem tal domínio do conhecimento em suas bases, ao invés de uma expansão a 

especialidade se tornaria mera redução.   

Outra questão que merece destaque se refere ao fato de que embora os docentes 

declarem pretender a formação de um profissional reflexivo, crítico e capaz de aprender 

continuamente, a maioria considera fundamental o egresso ser capaz de reproduzir os 

principais conceitos e conteúdos das disciplinas ministradas durante o curso, proclamando 

a aula expositiva como a principal estratégia para a efetivação do processo de ensino-

aprendizagem. Retomando os estudos de Freire (1980) sobre as relações entre educador e 

educando e embora reconhecendo que nenhuma técnica pedagógica possa, isoladamente, 

conduzir a uma formação mais reflexiva e crítica, não podemos deixar de admitir que 

outras formas de se conceber a relação docente/aluno/saber – além da tradicional 

exposição de conteúdos por parte dos professores – parecem ser mais adequadas para a 

configuração de um cenário capaz de permitir a construção do conhecimento, como 

parecem almejar os docentes em seus discursos.  
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Neste mesmo sentido as respostas relativas ao processo de avaliação, aparentemente 

centrado na medição da retenção de conteúdos, nos indica o seu descolamento do 

processo de ensino-aprendizagem, tornando-o meramente classificatório e, portanto 

incongruente com o objetivo de formar profissionais autônomos e reflexivos a respeito de 

seu aprendizado. 

A respeito do processo de avaliação, Demo (2004) afirma dever este ser intrínseco 

ao desenvolvimento das atividades pedagógicas não se constituindo em simples método 

de “medição de conhecimentos”. Além disso, de acordo com o autor o processo avaliativo 

revela um pouco os valores inerentes ao contexto social no qual o processo educativo se 

encontra inserido, sendo que quando apenas utilizado para excluir ou promover 

possivelmente contribuirá para a formação de uma sociedade excludente e desigual. Neste 

sentido algumas falas dos entrevistados nos oferecem uma idéia das concepções dos 

docentes sobre esta questão  

 
(...) Eu sempre vi a avaliação como algo meio injusto e meramente 
classificatório. Eu nunca pensei em usar a avaliação como um momento 
pedagógico onde os alunos pudessem aprender, mas falando assim parece 
uma boa idéia, só não sei se dá para fazer aqui na escola do jeito que a gente 
leciona (S16). 

 

(...) Na avaliação eu meço o conhecimento que o aluno adquiriu segundo o 
que foi dado em aula. Não pode ficar inventando, tem que saber fazer. Se não 
souber fazer bem feito o que amanhã eles vão fazer na boca dos pacientes? 
Eu uso a avaliação para ver se o aluno sabe fazer ou não (S7).  

 

As CNSB parecem trazer para o processo de avaliação a concepção de algo 

inserido ao cotidiano das atividades pedagógicas, não o compreendendo apenas como 

ação meramente técnica, desconectada do processo ensino-aprendizagem. Neste sentido 

é que as recomendações das CNSB se aproximam da pretendida formação cidadã 

declarada no projeto pedagógico e se distanciam da visão, ainda um tanto conservadora, 

demonstrada pela maioria dos docentes em relação ao processo avaliativo.  

No que se refere às estratégias capazes de propiciar tal formação cidadã, a 

pesquisa como instrumento cotidiano e a exploração de cenários reais de aprendizagem 

como propõe Freire (2005) parecem ser de grande valia. No entanto, quanto a estes dois 

aspectos também encontramos contradições entre o discurso contido no projeto 

pedagógico do curso e a ação docente, sendo tal impressão reforçada pelas respostas dos 

docentes registradas a partir dos questionários, nas quais as atividades práticas em 

espaços extra-muros figuram como a última opção de 11 docentes.  
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Em relação aos cenários de aprendizagem, os espaços extra-muros não são citados 

por docente algum como importante local para o desenvolvimento de suas práticas de 

ensino, sendo que, através das respostas obtidas, as atividades docentes parecem se 

desenvolver quase que totalmente no interior da instituição.  

Além desta constatação, mais um indicativo das dificuldades encontradas pela 

instituição para a aproximação entre alunos e sociedade, pode ser observado através da 

insatisfação dos docentes tanto quanto à disponibilização de espaços reais de 

aprendizagem, sobretudo na esfera pública, quanto em relação ao incentivo 

proporcionado aos projetos de extensão. 

 Estes registros parecem indicar certo descompasso entre os objetivos declarados 

pelo projeto pedagógico e as estratégias adotadas para sua concretização. 

Mas a diversificação dos cenários de aprendizagem por parte das instituições de 

ensino, constitui tarefa fácil?  

Através de suas falas os docentes entrevistados podem nos oferecer algumas pistas 

no sentido de elucidar esta questão, afirmando um 

 
(...) Realizar atividades fora da escola é difícil. Os serviços de saúde não se 
interessam, a gente marca reunião e, às vezes, eles não aparecem. Não sei se 
dá certo... Às vezes é melhor nem tentar fazer, pois o desgaste que você 
acaba tendo não compensa o retorno do ponto de vista pedagógico (S7). 

 

Acrescentando outro 

 
(...) Tem lugar muito ruim... Eu não posso me responsabilizar pela segurança 
do aluno. Dentro da faculdade é diferente, a instituição tem parte da 
responsabilidade, a gente tem mais segurança. Se caso acontecer alguma 
coisa com o aluno nos tempos de hoje, os pais caem matando em cima da 
escola (S9). 

 

Outros fatores, que surgem como obstáculos à adoção de atividades extra-muros, 

são a desconfiança quanto à qualidade dos serviços públicos de saúde e a descrença em 

relação aos governantes, os quais podem ser verificados nos trechos relacionados a 

seguir 

 
  (...) Os postos de saúde são precários... Às vezes, a gente vê coisas que 

prejudicam o aprendizado dos alunos. Eu não conheço os serviços muito 
bem, mas o que a gente sabe é que tem muito pouca qualidade... É o que se 
ouve falar. A T.V. mostra isso todo o dia, o tempo todo (S7). 
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(...) Eles só pensam em poder, dinheiro. Assim fica difícil estabelecer uma 
parceria em que eles não queiram ganhar nada politicamente. Ninguém está 
interessado em resolver os problemas da população. Interessa o que dá voto, 
o que a população vai enxergar concretamente (S16). 
 

 

As falas dos entrevistados parecem indicar certa fragmentação da realidade, a qual 

é compreendida a partir da percepção do senso comum de que a maior parte dos 

serviços públicos possui pouca qualidade. Esta concepção é a reproduzida 

constantemente na maioria dos meios de comunicação de massa e, muitas vezes se 

constitui na única fonte de informação das pessoas a respeito destes serviços, uma vez 

que muitas não trabalham ou se utilizam destes. Este conhecimento unilateral dos 

serviços públicos, em especial dos serviços de saúde, dificulta com que os alunos, 

muitas vezes também desconhecedores destes serviços, possam refletir sobre sua 

estrutura real, tomando como verdade a imagem distorcida que geralmente é trazida 

pelos docentes para o interior do processo de ensino. Tais evidencias reforçam as 

dificuldades encontradas para a efetivação dos espaços extra-muros como parte 

integrante do currículo escolar e em quantidade suficiente para atender às pretensões 

das CNSB, DCN e do próprio projeto pedagógico do curso de odontologia. 

Os dados encontrados também revelam que apenas dois sujeitos da pesquisa 

afirmaram ser fundamental para o egresso a capacidade de analisar e produzir 

conhecimento científico. É de certo modo contraditório acreditar ser possível a 

transformação dos alunos em uma “comunidade aprendente” sem considerar a pesquisa 

como ferramenta fundamental. O próprio projeto pedagógico ressalta a pesquisa como 

imprescindível na produção de um ensino ativo, participativo e menos conteudista, ao 

buscar sua valorização não como um fim, mas como um meio que possa conduzir à 

investigação das origens do conhecimento científico, “testando verdades estabelecidas, 

ampliando as fronteiras do saber, descobrindo novas aplicações do conhecimento e 

aperfeiçoando o processo de ensino aprendizagem” (p. 9). Novamente aparecem 

divergências entre as intenções declaradas pela instituição a partir de seu projeto 

pedagógico, a fala dos docentes e as condições objetivas oferecidas para o exercício das 

atividades didático-pedagógicas. 

Autores como Ribeiro (1998), Lombardo (2001) e Severino (2002) vêm destacando 

o papel da pesquisa no cotidiano do processo de ensino-aprendizagem, colocando 

claramente a necessidade da utilização de metodologias ativas de ensino-aprendizagem 

que consigam desafiar os alunos, instigando-lhes a possibilidade de tornarem-se atores na 
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construção e transformação do conhecimento, cabendo ao professor o papel de facilitar 

este processo. Salientam ainda a importância de se desenvolver parte deste aprendizado 

através da literatura – livros, periódicos, bases de dados diversas etc. – sinalizando para a 

necessidade de uma prática docente que seja capaz de despertar nos alunos o prazer da 

descoberta, a fim de proporcionar encontros com todas as facetas de uma mesma 

informação, concepção ou técnica, valorizando a reflexão ao invés da memorização de 

“verdades absolutas”.  

Desta forma a pesquisa deve passar a ser entendida como parte inerente e 

estrutural do processo ensino-aprendizagem, não somente como instrumento esporádico 

a ser utilizado em Congressos de Iniciação Científica ou nos Trabalhos de Conclusão de 

Curso, mas constituindo ato cotidiano de descoberta para a construção contínua do 

conhecimento. 

Nesta direção as observações dos professores relativas ao acervo bibliográfico, 

revelaram uma razoável insatisfação, sendo que um grau maior de insatisfação foi 

demonstrado quanto ao incentivo proporcionado pela instituição para as atividades de 

pesquisa. Analisando estes dois aspectos em conjunto, verificamos que na perspectiva 

dos docentes, a instituição não parece procurar introduzir a pesquisa como estratégia 

preponderante para a consolidação do processo de ensino-aprendizagem, 

disponibilizando assim poucas condições materiais para que os objetivos explicitados 

no projeto pedagógico sejam implementados. A pesquisa não seria, portanto, uma 

importante ferramenta para a formação de um profissional reflexivo, capaz de pensar 

criticamente e de transformar sua prática como declaram objetivar os docentes?  

Como assinalamos anteriormente, talvez a utilização de cenários reais de 

aprendizagem pudesse colaborar neste sentido, conforme preconizado por Freire (2005) e 

Ribeiro (1998) ao colocar a possibilidade de integração entre escola e serviços, o que 

levaria ao aluno a experimentar outras dimensões do exercício profissional, a fim de 

descobrir seus limites e possibilidades enquanto profissional de saúde, pessoa humana e 

agente social. De acordo com os autores o surgimento de um novo conhecimento somente 

seria possível mediante a construção de novas experiências a partir da consideração do 

conhecimento prévio dos educandos. Estas experiências seriam obtidas, sobretudo, a 

partir da interação com problemas verdadeiros, identificados através da incursão na “vida 

real” que seria a única vida possível. 

 O confronto entre o teoricamente conhecido e a realidade conduziria à reflexão, ao 

pensamento crítico e conseqüentemente à possibilidade de transformação do 
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conhecimento em outros saberes, agora ancorados em outros significados, significados 

esses que não param de se resignificar, que seguem incorporando novas roupagens na 

medida em que o aprendiz se aventura em novas incursões pelas tantas realidades que a 

vida, em sua vasta complexidade, é capaz de proporcionar. Tais colocações nos mostram 

um pouco da importância da inserção de cenários reais no cotidiano das práticas 

pedagógicas, no intuito de que seja propiciada a possibilidade de um ensino capaz de 

estimular a reflexão e o pensamento crítico, como sugerem os docentes, através das 

respostas registradas nos questionários. 

No entanto o curso de odontologia parece ainda não ter incorporado este recurso 

como parte integrante de sua prática, ocasionando um novo impasse entre a concepção 

de ensino pretendido e o verdadeiramente praticado. Contudo talvez esta discrepância 

ocorra pela insuficiência de espaços destinados à discussão conjunta dos conteúdos das 

disciplinas pelo corpo docente, uma vez que metade dos sujeitos pesquisados declara-se 

insatisfeita e outra metade apenas razoavelmente satisfeita, em relação a este aspecto. 

Uma fala dos entrevistados, mencionada anteriormente, que contribui para reforçar 

esta impressão seria “os professores precisam se conhecer, os professores dos outros 

anos precisam dizer a mim o que eles necessitam nas disciplinas que trabalham. Não 

pode continuar um lá e outro cá” (S9). 

As DCN destacam a importância da construção coletiva do projeto pedagógico 

para o estabelecimento de um ensino centrado no aluno e em que o professor 

desempenhe o papel de facilitador do aprendizado. No mesmo sentido a 3ª CNSB 

também destaca a importância da discussão do projeto pedagógico dos cursos de 

odontologia, o qual deve ultrapassar os limites internos das instituições de ensino e 

assim 

 
(...) Implantar fórum de discussão sobre o currículo dos cursos da área da 
saúde, com a participação das instituições formadoras, prestadoras de 
serviços e entidades de classe (conselhos, associações, e sindicatos) e 
garantindo-se a presença e participação efetiva de representação legítima dos 
estudantes de odontologia, trabalhadores, gestores e conselhos de saúde nos 
processos de reformulação social (3ª CNSB, 2004, p. 28). 

 

Verifica-se que a proposta da 3ª CNSB transporta a discussão da elaboração do 

projeto pedagógico para além dos muros das escolas. Tal movimento, ao considerar 

outros atores na construção do projeto pedagógico, ressalta o aspecto político da educação 

e todas as conseqüências desta constatação, alertando que a elaboração deste documento 
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passa, inegavelmente, por um viés político, no qual não se trata apenas de assegurar 

momentos para sua discussão, mas também de viabilizar que todos os segmentos 

interessados, professores, dirigentes, alunos e representantes da sociedade, possam 

participar, decidindo.  

Outra questão também evidenciada nos dados coletados junto aos docentes, refere-

se a diferença de concepção sobre o que seja integralidade. Desta forma, a que 

integralidade os docentes se referem quando afirmam ser fundamental que os egressos 

percebam os pacientes em sua integralidade? 

 Analisando as falas dos entrevistados notamos certa diferença entre as concepções 

apresentadas pelos docentes dotados de uma visão mais próxima das recomendações das 

CNSB, daquelas apresentadas pelos docentes cuja visão encontra-se mais distante delas. 

No primeiro caso, a integralidade extrapola os fatores biológicos, estendendo-se ao 

campo social, através da consideração do “entorno” como parte indissociável do 

processo de adoecimento, o que pode ser observado nos comentários a seguir 

 
(...) Eu já entrei em consultório em que o dentista via um dente em trânsito, 
não uma pessoa. A universidade ‘abre as portas’ para as disciplinas 
específicas desenvolverem esta formação social e cidadã, mas os professores 
não aproveitam. Assim não damos conta de formar um profissional inteiro, 
com visão integral de seu paciente tanto física como socialmente (S4). 

 

Ou ainda 

 
(...) Esta visão individualizada tem que ser transportada para o meio, 
entendendo como as pessoas se relacionam entre si, com o meio, com os 
serviços de saúde. O dentista tem que ser um profissional que tem que ter um 
olhar integral, não só do ponto de vista da saúde integral, mas da relação 
destas pessoas com a vida, com o meio, com o trabalho, com o lazer, com a 
condição sócio-econômica (S16). 

 

Já os entrevistados do segundo caso demonstram uma percepção de integralidade 

voltada, puramente, para os aspectos biológicos, o que embora represente um avanço no 

sentido de se enxergar alguma integralidade, não há menção alguma aos aspetos sociais 

em suas falas, as quais podem ser representadas pelo comentário a seguir 

 
(...) Ser dentista é ir além da boca. O profissional não pode deixar de 
diagnosticar problemas relativos à saúde geral do paciente porque não 
consegue fazer diagnóstico. Ele tem que saber olhar uma coloração alterada, 
o volume... E depois conseguir juntar tudo isso. O corpo humano é uma 
máquina interligada em tudo (S9). 
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Ou ainda 

 
(...) Integralidade, para mim, é enxergar o paciente como um todo, não 
apenas como boca e dente. Tem o corpo todo. A saúde bucal não pode estar 
desligada da saúde geral, precisamos ver tudo junto senão o dentista fica 
sendo aquele cara que cuida de dente. Nem da boca cuidamos mais... (S7). 

 

As DCN apontam para um ensino capaz de produzir profissionais aptos para o 

desenvolvimento tanto de ações preventivas como curativas – seja em nível individual 

ou coletivo – compreendendo a integralidade como o desenvolvimento conjunto de 

intervenções de naturezas diversas, empregadas na resolução dos problemas de saúde de 

uma determinada comunidade. Também chama a atenção para a importância dos 

aspectos sociais como parte do processo de adoecimento, destacando a necessidade de 

se desenvolver conteúdos que permitam discutir a relação entre indivíduo/sociedade, 

propiciando “a compreensão dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, 

psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e coletivo, do processo 

saúde-doença” (2002, p. 32). 

Mas a qual integralidade se referem as CNSB? 

Tendo em vista o ideário da Reforma Sanitária Brasileira, que orienta grande parte 

das propostas das CNSB, podemos admitir que a concepção de integralidade mais 

adequada a sua filosofia, seja aquela descrita no ABC do SUS (1990) – documento 

elaborado por técnicos da União, estados e municípios com o objetivo de esclarecer a 

lógica deste sistema – para o qual a integralidade seria 

 
(...) O reconhecimento, na prática, de que: cada pessoa é um todo indivisível 
e integrante de uma comunidade; as ações de promoção, proteção e 
recuperação de saúde formam também um todo indivisível e não podem ser 
compartimentalizadas; as unidades prestadoras de serviço, com seus diversos 
graus de complexidade, formam também um todo indivisível, configurando 
um sistema capaz de prestar assistência integral; o homem é um ser integral, 
biopsicossocial, e será atendido, com esta visão holística, por um sistema de 
saúde também integral, voltado a promover, proteger e recuperar sua saúde 
(ABC do SUS, 1990, p.22). 

 

Este conceito ampliado da integralidade, que contempla tanto os aspectos 

biológicos quanto os sociais, indica que para as CNSB a percepção do paciente em sua 

integralidade transcende à concepção meramente física apontada pelos entrevistados S7 
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e S9, o que exige estratégias capazes de promover a inserção das atividades docentes no 

contexto social.   

Assim notamos que um simples aspecto, quando tomado de perspectivas distintas, 

pode ser suficiente para conduzir o processo ensino-aprendizagem por caminhos 

diferentes e, de certo modo, conflitantes. Este dado demonstra as dificuldades 

encontradas pela instituição de aproximar os objetivos oficiais das práticas pedagógicas 

cotidianas, visto que os docentes parecem seguir trabalhando como descreveu um dos 

entrevistados: um aqui e outro lá. 

Aliás, mais um dado, que reforça a impressão da ausência de espaços coletivos 

capazes de trazer mais homogenia à prática docente é o fato de apenas dois professores 

se declararem satisfeitos com a oferta de atividades de capacitação pedagógica por parte 

da instituição. Desta forma para que as pretensões explicitadas no projeto pedagógico se 

reflitam nas atividades dos professores se faz necessária a adoção de estratégias que 

assim permitam o que parece, ao menos sob a perspectiva dos docentes pesquisados, 

não estar ocorrendo.  

Mas o quanto conhecem os docentes a respeito deste projeto pedagógico? 

De acordo com os dados coletados apenas dois docentes relatam conhecer o 

projeto pedagógico detalhadamente, enquanto outros dois afirmam não conhecê-lo. A 

maioria, ou seja, doze docentes afirmaram conhecê-lo apenas vagamente. Além disso, 

metade dos sujeitos entrevistados declarou-se insatisfeita com a quantidade de 

momentos para discussão dos conteúdos das disciplinas pelo corpo docente, o que 

parece apontar para uma participação discreta dos docentes, tanto na construção como 

na contínua reorganização do projeto pedagógico ao longo da dinâmica do curso.      

Outra questão a ser considerada em relação ao projeto pedagógico, é que sua 

construção possui sempre um delineamento político, que deve ser observado antes de 

qualquer outra coisa. E aí recaímos, novamente, sobre o tipo de sociedade que ser quer 

construir, sendo que o formato de educação não pode estar desconectado da concepção 

de sociedade pretendida, nem tão pouco é possível deixar de lado a sociedade que temos 

e as condições objetivas nela existentes. 

Retomando as considerações de Severino (2002) a respeito do papel da educação 

para a preservação ou transformação do modelo social de determinado contexto, 

podemos concluir que quando recebido de forma passiva e desprovido de criticidade, o 

conhecimento incute em quem recebe o ideário de quem transmite, pois não há 

neutralidade nesta relação. Ao contrário, a simples postura de transmissor já atribui a 
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quem transmite a autoridade da verdade, o que dificulta a formulação de 

questionamentos por parte de quem recebe. 

As CNSB parecem vislumbrar uma educação que interfira nos caminhos da 

sociedade de forma a transformá-la em outra mais justa e fraterna, através da formação 

de cirurgiões-dentistas com tal compromisso. Para tanto é preciso que os aspectos 

políticos da formação sejam também considerados, como propõe Severino ao afirmar 

ser necessário “pensar um novo modelo de sociedade, nos três eixos das práticas 

humanas: do fazer, do poder e do saber, ou seja, levando a participação formativa dos 

universitários no mundo da produção, no mundo da política e no mundo da cultura” 

(2002, p. 123). 

No entanto de acordo com as CNSB o contexto sócio-político no qual se encontra 

inserida a saúde bucal brasileira, não vem sendo considerado com a ênfase necessária, 

ocasionando uma formação desprovida desta preocupação. Tal constatação é reforçada 

pelas respostas dos docentes no que diz respeito à necessidade dos egressos conhecerem 

o sistema e as políticas de saúde existentes no Brasil, na qual apenas um professor 

afirmou ser este aspecto fundamental. Ainda em relação à preocupação em se discutir o 

contexto político em que se encontra inserida a odontologia, somente dois professores 

consideraram fundamental os egressos conhecerem a sociedade onde vivem, sendo que 

o compromisso dos egressos no tocante ao acesso de toda a população a níveis 

adequados de saúde bucal foi considerado como fundamental apenas também por dois 

docentes. Percebe-se através destas respostas que as questões políticas que cercam a 

prática odontológica não se encontram no centro das preocupações docentes. 

Tal posicionamento aponta para um grande distanciamento das propostas das 

CNSB, uma vez que o compromisso com o acesso universal e com a distribuição 

eqüitativa e justa dos serviços de saúde constitui um dos seus eixos principais, sendo 

que para tanto, atribuem papel preponderante às instituições de ensino no alcance deste 

objetivo. Aliás, as CNSB estão impregnadas pela possibilidade de transformação das 

práticas odontológicas, classificadas como alienadas e descontextualizadas da realidade 

social brasileira, assumindo que esta transformação não se fará apenas através da 

adoção de novas técnicas e metodologias pedagógicas, mas, sobretudo, por meio de 

decisão política.  

Entre os professores que consideram a discussão política importante para a 

formação profissional, um nos sugere uma forma passível de contribuir para a superação 

de tal cenário 



 67

 
(...) O primeiro passo para que o aluno compreenda a realidade e tire suas 
próprias conclusões é a sensibilização. Muitas vezes o aluno não entende a 
gravidade do problema, então o primeiro momento é o choque onde o aluno 
deve superar, pela observação direta, as respostas prontas como: ah, é assim 
mesmo ou sempre foi assim. Ele tem que entender que sempre foi assim 
porque a gente deixa. O primeiro momento é do choque, depois tem que se 
discutir com ele o que está por trás desta situação chocante e aí o professor 
também precisa ser sensibilizado. Na maioria das vezes o professor também 
acha que é assim mesmo que não dá para mudar nada. É por isso que precisa 
sensibilizar também o professor. (S4). 

 

A respeito dos aspectos políticos que permeiam a prática da odontologia, autores 

como Narvai (1994), Secco e Pereira (2004), Moisés (2004), entre outros, denunciam o 

fato desta, durante grande parte de sua trajetória, manter-se voltada para a satisfação do 

mercado, influenciando-se pela indústria de equipamentos e materiais odontológicos. 

Neste sentido as instituições formadoras estariam interessadas em produzir profissionais 

para a iniciativa privada, baseada no consumo de tecnologia cara e nem sempre 

eficiente. É contra esta posição que se manifestam as CNSB ao exigirem que as 

instituições de ensino se voltem para a resolução dos problemas de saúde da população 

e produzam profissionais comprometidos com tal perspectiva. Porém, como já 

salientado, a proposta das políticas que gradativamente ganharam espaço nos anos 1980 

na Europa e nos anos 1990 no Brasil, parecem caminhar em direção oposta. 

Analisando uma outra parte dos dados verificamos que os níveis mais elevados de 

satisfação apresentados pelos docentes se referem à quantidade de espaços físicos 

destinados à realização de atividades clínicas, a disponibilidade de equipamentos 

didáticos e a relação numérica entre professores e alunos. Tais constatações indicam 

que, no que diz respeito às atividades em sala de aula e nas clínicas da faculdade, locais 

preferidos pelos docentes para o desenvolvimento de suas práticas, a instituição parece 

esmerar-se para oferecer condições satisfatórias de trabalho. Em contrapartida o cuidado 

para com estes dois cenários de aprendizagem pode revelar uma opção por meios mais 

conservadores para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, visto que a 

atenção para com as atividades de pesquisa e para com os projetos de extensão parece 

não estar merecendo igual destaque. 

Quanto à jornada de trabalho observamos certa divisão de opiniões, estando três 

docentes satisfeitos, contra dez razoavelmente satisfeitos e outros três insatisfeitos. 

Talvez este equilíbrio se deva a grande variedade observada nas jornadas de trabalho 

dos docentes, fazendo com que alguns se sintam satisfeitos e outros não. 
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Por seu lado encontramos um alto grau de insatisfação quando tocamos na questão 

relativa à integração entre os ciclos básico e profissional, em que apenas um docente se 

mostrou satisfeito. Tal constatação também é evidenciada nas entrevistas, sendo que 

quando perguntados se a matéria ministrada por eles era trabalhada no ciclo básico – 

caso dos professores de clínica – ou rediscutida mais a diante no curso – caso dos 

professores das disciplinas básicas – obtivemos as seguintes respostas 

 
(...) Eu não consigo ver muito do que a gente fala na disciplina nos alunos do 
4º ano. O nosso contato com o restante dos professores é difícil. O aluno 
quando chega na clínica  parece que esquece tudo e só quer saber de cortar, 
consertar...Precisa interligar mais ou talvez fazer de outro jeito (S4). 

 

Ou ainda 

 
(...) O currículo tinha que ser meio transversal, com as disciplinas se 
sobrepondo em um sistema modular. Fica tudo muito estanque, dividido. 
Quem leciona matéria básica, se não tiver um viés biológico, é sempre chato. 
Talvez por que o aluno veja isto como complementar e não como importante 
para sua profissão (S16). 
 
(...) Outro dia perguntei alguma coisa para um professor de matéria básica 
sobre o ataque ácido e ele me perguntou qual ácido a gente usava. E era um 
bom professor, mas o sujeito fica tão focado na sua disciplina que vai 
esquecendo o resto. Se todos os professores fossem clínicos talvez 
melhorasse (S7). 

 

Estas falas nos mostram um pouco da desarticulação que parece existir não 

somente ente os ciclos básico e profissional, mas também entre as disciplinas de um 

mesmo ciclo. 

No entanto, como destaca Lombardo (2001), a construção coletiva do projeto 

pedagógico poderia contribuir para melhorar esta integração, sobretudo a partir da 

atribuição de significado às disciplinas básicas através da contextualização destas nas 

atividades profissionalizantes.  

Enfim, as observações discutidas ao longo deste eixo nos indicam que os docentes 

pesquisados parecem não resistirem, declaradamente, a modificações em suas práticas, 

sobretudo, em relação às propostas das DCN as quais, por sua vez, se aproximam em 

vários momentos das recomendações contidas nas CNSB. Porém as estratégias adotadas 

para tanto, sobretudo no referente às técnicas tanto de ensino quanto de avaliação, não 

parecem ser adequadas para a promoção de tais transformações. Neste aspecto 

verificamos que embora existam algumas aproximações entre as respostas dos 
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professores abordados no tocante ao perfil de profissional desejado e as propostas das 

CNSB, não constatamos ações incorporadas às suas práticas que se mostrem capazes de 

transformar em realidade as pretensões contidas em seus discursos.  

 

As práticas docentes e recursos humanos auxiliares na odontologia  

 

Ao tratarmos da adoção de uma prática odontológica voltada para o conceito de 

equipe de saúde bucal, presente nas propostas das CNSB, verificamos que uma parte 

considerável dos docentes admite ser necessário os egressos transportarem para sua 

prática profissional este conceito, no entanto, cinco sujeitos não compartilham desta 

visão. 

Aprofundando um pouco mais esta questão iremos perceber que a aceitação 

observada encontra-se voltada para uma concepção de equipe de saúde bucal 

fundamentada na figura do cirurgião-dentista e do ACD, sendo que a maior parte dos 

docentes desconhece ou acredita ser o trabalho do THD desnecessário, chegando um 

dos sujeitos a afirmar que tal atuação seria prejudicial ao trabalho do cirurgião-dentista. 

Vale ressaltar que o THD é um profissional cujas atribuições incluem 

procedimentos clínicos de pequena complexidade (aplicação de substâncias preventivas, 

realização de tomadas radiográficas, remoção de cálculo dental supra-gengival, entre 

outros) realizados na cavidade bucal dos pacientes, enquanto as atribuições do ACD se 

configuram mais pelo auxílio direto ao cirurgião-dentista, praticamente não realizando 

atividades clínicas diretamente com pacientes. Talvez por isso a maior resistência dos 

docentes frente à atuação do THD, a qual fica mais evidente quando questionados 

quanto às suas atividades clínicas fora da instituição, nas quais ninguém declara utilizar 

cotidianamente os serviços do THD, nem mesmo em conjunto com o ACD. Além disso, 

quando questionados sobre a possibilidade de incorporação de pessoal auxiliar às 

atividades clínicas dos alunos durante o período da graduação, a maior parte não opinou 

ou considerou ser esta incorporação desnecessária, sendo que entre os que a 

consideraram relevante declararam que apenas deveria ser   incorporado o trabalho do 

ACD.  

Tais constatações divergem das recomendações das CNSB, nas quais se 

evidenciam uma clara valorização dos recursos humanos auxiliares como instrumento 

para a universalização das ações em saúde bucal, ao destacarem os vários graus de 

complexidade que envolvem estas ações o que justificaria a necessidade de 
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profissionais de diferentes níveis de conhecimento em sua realização. Para tanto atribui 

às instituições formadoras a responsabilidade de despertar nos alunos um tipo de prática 

que incorpore o trabalho em equipe, devendo esta concepção ser trabalhada ainda na 

graduação.  

O que as CNSB propõem é a divisão racional do trabalho odontológico, com cada 

profissional atuando em procedimentos com complexidades adequadas ao seu grau de 

conhecimento, a fim de que a mão-de-obra do cirurgião-dentista seja preservada para a 

realização das tarefas de maior complexidade, nas quais não poderá ser substituído, 

proporcionando assim um maior acesso da população aos serviços odontológicos. A 3ª 

CNSB chega a propor que sejam criados cursos de formação para os recursos humanos 

auxiliares em odontologia, envolvendo nesta empreitada tanto universidades públicas 

quanto privadas no sentido de ampliar significativamente o acesso da população aos 

serviços odontológicos. 

No entanto a resistência ao trabalho do THD destacada por Narvai (2005) parece 

estar fortemente presente nas opiniões dos docentes entrevistados como sugere a fala a 

seguir  

 
(...) Eu acho que o auxiliar não é capacitado para fazer o papel do dentista em 
atividade nenhuma. Para mim não existe o profissional mecânico. Ele não 
pode com sua mecanicidade mexer na boca do indivíduo de forma técnica. 
Eu não concordo. Eu acho que deve ter uma auxiliar para te passar produtos. 
No interior da cavidade bucal tem que ser o dentista (S9). 

 

Analisando esta fala identificamos o quanto é questionada a atuação do THD no 

que se refere aos procedimentos realizados na cavidade bucal dos pacientes. É neste 

ponto que parece consistir o motivo de uma maior aceitação do trabalho do ACD o qual 

em suas atribuições não age no interior da cavidade bucal e, portanto, não se torna um 

“competidor” do campo de atuação do cirurgião-dentista como sugerem alguns. O ACD 

seria “o que passa os produtos” como coloca o entrevistado S9, não constituindo assim, 

ameaça significativa para o mercado de trabalho dos dentistas, tal qual, supostamente, 

se constituiria o THD.  

A fala de outro entrevistado também nos revela um pouco desta desconfiança 

 
(...) Eu não sei se o trabalho do THD acrescenta muita coisa. Eu não confio 
muito, prefiro fazer sozinho. O dentista não tem trabalho nem para ele para 
que ter outro profissional competindo se seu consultório ta sempre vazio? 
Tem que se pensar em abrir mais campo de trabalho para o dentista. (S7). 
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Esta preocupação não teria embasamento na realidade segundo os estudos de 

Cordón (1986), os quais não verificaram diferenças qualitativas entre o trabalho 

realizado pelo cirurgião-dentista e aquele realizado pelo THD. Afinal, como destacam 

Pinto (1992) e Queluz (2003), a própria evolução da natureza dos procedimentos 

odontológicos exigiria a incorporação de outros profissionais a sua dinâmica, tanto no 

sentido de aumentar o acesso de todos a estes cuidados como também de atribuir-lhes 

maior qualidade e racionalidade. É nisto que parecem crer as CNSB, em um processo de 

trabalho que ao adequar o conhecimento de cada profissional à complexidade da tarefa 

exercida, possa atingir resultados de qualidade com um custo menor, propiciando, 

conseqüentemente, a possibilidade de se estender as ações de saúde bucal a uma 

quantidade maior de pessoas.  

Tendo em vista o exposto até aqui, o curso de odontologia da UMESP não parece 

ter incorporado as recomendações das CNSB quanto à utilização dos recursos humanos 

auxiliares, isto tanto do ponto de vista institucional, pois não encontramos em seu 

projeto pedagógico referência alguma que sinalize para a valorização destes recursos, 

quanto da perspectiva das práticas docentes, visto que pelas respostas às perguntas dos 

questionários e pela fala dos entrevistados, também não se verifica direcionamento 

algum neste sentido, sobretudo, no que se refere à atuação do THD.  

 

As práticas docentes e o controle social na área da saúde  

 

A partir dos dados apurados nas respostas ao questionário observamos que, 

embora uma parte dos docentes tenha afirmado que gostaria de ter participado de 

alguma instância de controle social, apenas um docente declarou ter participado de 

Conselhos de Saúde, sendo que metade dos sujeitos revelou possuir pouca clareza dos 

objetivos destas instâncias. Este fenômeno é também observado em relação às CNSB, 

tanto quanto a participação ou quanto ao conhecimento dos docentes sobre suas 

propostas, o que parece indicar certa descrença em relação aos mecanismos de Controle 

Social propostos pela legislação para a fiscalização das ações de saúde. 

Estes achados, de certo modo, são conflitantes com as respostas dos docentes à 

questão da participação da população na elaboração de propostas para a formação dos 

cirurgiões-dentistas, as quais, na maioria, se mostraram favoráveis a este aspecto. Uma 

das conclusões a qual podemos chegar a partir destes resultados, é que, teoricamente, 

não parece haver uma oposição ao controle social sobre as questões concernentes à 
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saúde bucal, no entanto, não se verificam esforços para que tal controle seja, de fato, 

concretizado. Ao contrário, os mecanismos pelos quais se poderia alcançar tal intento, 

representado pelos Conselhos e Conferências de Saúde, são quase que totalmente 

desconhecidos pelos docentes pesquisados, o que parece indicar, entre outras coisas, a 

pouca inserção que os movimentos preocupados com a consolidação do controle social 

têm conseguido na instituição estudada. Aliás ao analisarmos o projeto pedagógico, 

embora tenhamos encontrado algumas alusões à participação da comunidade em sua 

concepção, em momento algum os Conselhos e Conferências de Saúde são 

mencionados, o que também parece revelar certo distanciamento entre a instituição 

pesquisada e os mecanismos de controle social descritos na legislação pertinente ao 

campo da saúde. 

Outro aspecto que parece emergir dos resultados é a desconfiança nestas 

instâncias, a qual pode ser observada no comentário de um dos entrevistados 

 
(...) Eu vejo estes meios de participação como forma de diminuir um pouco 
as injustiças, mas não acho que vão resolver tudo. É melhor ter do que não 
ter, mas as modificações precisam ser de outra ordem, modificações mais 
amplas e não só em um setor. Além do mais, estes espaços são ficção, são 
corrompidos, não vale a pena (S4).  

 

Os entrevistados mais distantes das CNSB praticamente demonstraram 

desconhecer os Conselhos e Conferências de Saúde  

 
(...) Eu nunca participei destas coisas... não se resolve nada. Até acho legal, 
mas não se vale o esforço que se emprega aí. Tem que se fazer mais posto de 
saúde e contratar mais dentistas, mais médicos, construir mais hospitais... É 
muito discurso vazio, não precisa tanta reunião para se resolver as coisas 
(S7). 

 

Ou ainda 

 
(...) Estas coisas de política eu não entendo muito, fico meio fora. Participar 
para que? É muita roubalheira, ninguém está preocupado com a população. 
Acho bobagem, puro palanque. Você sabe como funciona? É contratado pela 
prefeitura? Quem é que pode participar? (S9). 

 

É necessário percebemos os limites dos instrumentos de controle social apontado 

pelo docente S4, no entanto seria conveniente melhorar o funcionamento destas 

instâncias e não desprezá-las ou desconhecê-las como parece sugerir o docente S9. 

Afinal não seriam os profissionais de saúde os mais preparados para, juntamente com a 
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população usuária, construir os caminhos de uma política de saúde capaz de atender aos 

interesses de todos. Neste sentido, questionamos se não seria uma atribuição das 

instituições de ensino valorizar e colaborar para a formação de profissionais imbuídos 

de tal compromisso. Pois é isto que parecem propor as CNSB, este compromisso das 

instituições de ensino com o preparo de profissionais capacitados para compreender e 

exercer suas funções na dinâmica dos mecanismos de controle social, mesmo sem 

perder de vista as dificuldades impostas pelo contexto político configurado atualmente 

no Brasil.  

A pouca participação dos professores nas questões envolvendo o controle social 

revelada pelos dados coletados, o que não parece ser exclusividade destes sujeitos, mas 

sim uma característica da maior parte da sociedade brasileira, demonstra as dificuldades 

em se aproximar as concepções das práticas docentes às propostas preconizadas pelas 

CNSB neste sentido. 

Retomando Correia (2003) destacamos a importância da adequada preparação dos 

conselheiros, a qual, no mínimo, poderia contribuir para ampliar a discussão em torno 

das possibilidades e limites destas instâncias como fiscalizadoras dos recursos 

destinados ao campo da saúde. Na perspectiva das CNSB esta preparação deve ser 

perseguida e estimulada desde a graduação, através da formação de cirurgiões-dentistas 

não apenas comprometidos como também aptos ao exercício do controle social, por 

toda a importância que este representa na garantia da universalização e qualidade das 

ações pertinentes à saúde bucal.    

Baseado nesta concepção indagamos nas entrevistas qual tipo de voluntariado se 

mostrava mais significativo aos professores: o atendimento voluntário de pessoas 

carentes e, por tanto, desprovidas de recursos para custear um tratamento odontológico 

privado, ou o voluntariado representado pela participação nos Conselhos de Saúde. 

Neste sentido as respostas obtidas vão ao encontro do grau de aproximação dos 

docentes em relação às propostas contidas nas CNSB, sendo que aqueles cujas 

concepções parecem se aproximar mais destas recomendações, optaram pelo 

voluntariado representado pela participação nos Conselhos de Saúde, enquanto os mais 

distantes optaram pelo voluntariado voltado para a assistência direta de pessoas 

carentes, como pode ser constatado nos trechos descritos a seguir. No primeiro caso o 

entrevistado observa 
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  (...) Eu, embora não ache que vai resolver tudo, acho que os Conselhos 
ajudam mais. O assistencialismo só serve para aprofundar, ou, no mínimo, 
preservar as desigualdades. Não muda nada, só acomoda. Alguém tem que 
começar mudando o estado de coisas e talvez entrarmos pelas brechas da lei 
seja uma boa estratégia (S4). 

 
  (...) Tenho certeza que é o voluntariado dos Conselhos. Não tenho a mínima 

dúvida. Aí você resolve o problema na sua raiz, senão não resolve. Se der 
para fazer os dois, melhor, mas enquanto se precisar de voluntário para 
realizar um serviço que deveria ser acessível a todos, estamos perdidos (S16). 

 

Em contrapartida o segundo grupo registra 

 
(...) Eu acho que atender alguém em uma creche ou em um asilo é bem mais 
importante... você vê o resultado. Não que eu não ache que os Conselhos 
sejam importantes, mas dão muito pouco resultado. Sempre haverá ricos e 
pobres, paciência... Temos que ajudar quem precisa não dá para mudar isso. 
(S7). 
 
(...) No Brasil estas coisas não funcionam... é claro que prestar atendimento a 
quem não pode pagar é melhor. Eles precisam, tem muita gente que precisa. 
Os políticos não fazem a parte deles, não adianta. Você tem que fazer a sua 
para ajudar. O que custa atender uma vez por semana em uma creche (S9). 
 

Embora uma forma de voluntariado não exclua a outra, a reflexão sobre os 

desdobramentos de um voluntariado assistencialista e de um outro voluntariado capaz 

de colaborar com a emancipação dos sujeitos, nos remete novamente a discussão sobre 

o conceito de cidadania plena e cidadania regulada discutida no decorrer da análise do 

projeto pedagógico.  

Enfim, o que estes resultados parecem indicar é que a trajetória pessoal e as 

vivências dos docentes como cidadãos, estão diretamente relacionadas à forma como 

ensinam e, consequentemente, às características da formação profissional proporcionada 

aos alunos, resultando em boas reflexões a serem exploradas em estudos futuros. Em 

relação ao controle social, as concepções apresentadas pelos docentes pesquisados 

parecem ainda se encontrarem distantes das recomendações propostas pelas CNSB, 

indicando ser necessário para tal aproximação, uma cuidadosa sensibilização de seu 

corpo docente quanto à importância desta questão para a formação do cirurgião-dentista. 
  

As práticas docentes e o SUS   
 

A partir das respostas registradas nos questionários verificamos que a maior parte 

dos docentes afirmou não confiar nos serviços oferecidos pelo SUS, sendo que os que 

afirmaram confiar, disseram apenas acreditar nos serviços de alta complexidade. Isto 
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revela que, mesmo entre os aparentemente solidários a sua construção, os docentes 

parecem confiar muito pouco nos serviços oferecidos pelo SUS. Esta pouca 

credibilidade pode estar associada a fatores como as dificuldades encontradas para a 

implantação do SUS e a pouca disponibilidade de informações precisas para a 

população em geral (incluindo os docentes) em relação ao seu funcionamento, como 

relatam Campos (1992), França, (1998), Cohn et al. (1999), Conh e Elias (1999) e Elias 

(2000), os quais destacam as dificuldades de se superar os obstáculos impostos pelo 

contexto político vigente. Além disso, a construção de um senso comum em torno da 

desqualificação do SUS, como destacado pelo Instituto de Defesa do Consumidor 

(2003), torna compreensível que não haja total confiança nos serviços prestados por este 

sistema. Em contrapartida não podemos ignorar os avanços prestados pelo SUS, como é 

o caso dos procedimentos de alta complexidade, indicados por alguns docentes como 

confiáveis, os quais, segundo o próprio Instituto de Defesa do Consumidor, eram até 

2001, 85% realizados na rede pública. 

No entanto desconfiar dos serviços oferecidos pelo SUS não significa 

necessariamente acreditar que sua implantação não seja possível. Dentre os quatro 

entrevistados, ninguém admitiu claramente não acreditar em sua implantação, porém se 

mostraram com diferentes graus de entusiasmo frente a esta questão. 

Um dos representantes do grupo, cujo questionário apresentava respostas mais 

próximas às propostas das CNSB, demonstrou grande entusiasmo com o processo de 

construção do SUS. Quando perguntado se acreditava na possibilidade de se organizar 

no Brasil um sistema de saúde gratuito e de qualidade, respondeu “esta é a luta de toda a 

minha vida” (S16). 

Já o outro entrevistado, cujas respostas também condiziam com os propósitos das 

CNSB, diante desta mesma questão, se mostrou mais cuidadoso 
 

(...) Nos marcos da sociedade atual, não. São valores capitalistas, 
individualistas... não está no centro da questão o bem-estar do indivíduo. 
Acho que não é possível tomar esta ação isoladamente. Eu acho impraticável 
você mudar apenas isto sem mudar as bases capitalistas da sociedade. O 
objetivo é o lucro e se eu prestar um serviço assim, vou deixar de ter lucro 
em alguma área (S4). 

 

Esta opinião é compartilhada por outro entrevistado, que mesmo apresentando 

uma concepção de saúde bucal distante das recomendações preconizadas pelas CNSB, 

emite opinião semelhante a do entrevistado S4  
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(...) Olha, estamos em um regime capitalista e o capitalismo é assim. Não 
acho que dá para montar um sistema assim. Até porque com a atual crise 
financeira da nossa classe, a qualidade cai porque se faz de tudo para 
conseguir paciente. Tem que se sobreviver. O capitalismo é assim (S9). 

 

Estes dois discursos embora concordem com a pouca probabilidade de se construir 

um sistema com o ideário do SUS em uma sociedade com as características políticas da 

nossa, revelam concepções diferentes, sendo que no caso do entrevistado S4 há uma 

conclamação pela transformação conjunta da dinâmica social, que pode ser percebida no 

trecho abaixo  
 

(...) Tem que transformar tudo aos poucos. A saúde não pode estar desligada 
da educação que não pode estar desligada da assistência social e assim por 
diante. Esta visão de educação fragmentada que nós temos também 
fragmenta a cidadania. Tem que transformar tudo junto (S4). 

 

Já o entrevistado S9 demonstra certo conformismo para com o tipo de sociedade 

ao declarar que “se tivesse outro tipo de sociedade que desse certo... talvez se cada um 

fizesse sua parte poderia melhorar um pouco para os que podem menos”.  

O cotejo destes discursos revela um pouco das concepções de sociedade destes 

dois docentes, sendo a visão do primeiro voltada para o conjunto de fatores que 

estruturam a sociedade enquanto o segundo individualiza e fragmenta o problema como 

se este pudesse ser resolvido em si mesmo. Portanto a descrença demonstrada pelos 

docentes que responderam não confiar em nenhum serviço oferecido pelo SUS não 

implica, necessariamente, que não acreditem na possibilidade de sua implantação.  

Acrescentando elementos à discussão deflagrada em torno da credibilidade 

demonstrada pelos professores em relação ao SUS, verificamos que seis docentes ainda 

acreditam que o SUS deveria atender apenas a população mais carente, ou seja, aquela 

que não pode pagar por um atendimento privado. Esta constatação coloca no centro da 

discussão uma questão preponderante a respeito do caminho que queremos trilhar, 

representado de um lado pela construção de um sistema universal, gratuito e resolutivo 

e de outro, pela construção de um sistema compensatório direcionado somente à parcela 

da população que não possa custear serviços privados.  

O espírito que norteia as propostas das CNSB parece indicar o primeiro caminho, 

ou seja, a construção de um sistema público universal, o que coloca quase 40% dos 

docentes abordados na contramão desta concepção. Tal constatação indica, de certo 

modo, que há divergências sobre qual sistema de saúde se quer construir e 

conseqüentemente  a respeito de que sociedade se quer estruturar.  
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A aceitação da criação de um sistema de saúde apenas para contemplar a 

população mais pobre, traz intrinsecamente a concepção de que é permitido a oferta de 

serviços de saúde de “segunda classe” para alguns, o que as CNSB parecem refutar 

constantemente, como pode ser evidenciado no trecho do Relatório Final da 3ª CNSB 

exposto a seguir 
 

(...) Devemos, portanto, afirmar categoricamente a saúde bucal como direito 
humano fundamental para todos, qualificar os processo de educação como 
meio de fortalecimento do controle social do SUS, lutar pela adoção de 
políticas públicas capazes de diminuir as desigualdades sociais e econômicas 
do país na implementação da justiça social, dentre outras ações, com o 
propósito de transformar a realidade, as decisões, a estrutura, a sociedade (3ª 
CNSB, 2004, p.8).  

 

Ao procurarmos identificar qual a formação preconizada pelos docentes para os 

egressos, constatamos que ninguém respondeu que a formação deveria ser somente para 

o SUS ou somente para o setor privado. Todos docentes responderam que a formação 

deveria ser para os dois sistemas, sendo que no referente à ênfase desejada, as respostas 

apontaram uma ligeira vantagem para o setor privado. Parece haver, portanto, um 

equilíbrio entre as duas vertentes, indicando que grande parte do corpo docente acredita 

que o principal campo de atuação do cirurgião-dentista deva ser o setor privado. Esta 

constatação é conflitante com as pretensões declaradas pelas CNSB, nas quais, em 

vários trechos de seus relatórios finais, notamos a busca por profissionais 

compromissados com os preceitos do SUS.  

A 2ª CNSB sinalizava com a formação de um profissional que pudesse contribuir 

para o estabelecimento de um modelo de atenção em saúde bucal oposto ao modelo 

cirúrgico restaurador vigente na época, caracterizado pelo alto custo, pela ineficiência e 

pela escassa acessibilidade da população menos favorecida economicamente. Este novo 

profissional deveria se pautar pelas necessidades da população, considerando o perfil 

epidemiológico de cada localidade para a melhor adequação de suas ações. Além disso 

deveria estar comprometido com princípios como a universalidade de acesso e a 

integralidade e resolutividade das ações de saúde, os quais constituem parte 

preponderante do ideário do SUS.  

Considerando as propostas das CNSB não seria recomendável que o futuro 

cirurgião-dentista monopolizasse o conhecimento em saúde bucal, estando preparado 

para adotar critérios sociais e epidemiológicos para o estabelecimento de prioridades 

relativas ao atendimento, constantemente incorporando a participação da comunidade 
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como parte indissociável deste processo. Este perfil de profissional que atua segundo as 

necessidades da população, também norteia grande parte do discurso exposto no 

Relatório Final da 3ª CNSB, no que diz respeito à formação dos recursos humanos. 

Logo no início do capítulo dedicado a este tema, o documento afirma a falta de 

compromisso do sistema de ensino superior com a formação de profissionais 

comprometidos com o SUS, denunciando que esta formação não vem se orientando pela 

compreensão crítica das necessidades sociais em saúde bucal, além de estar sendo 

conduzida sem debate com os gestores dos serviços de saúde e com as instâncias 

responsáveis pelo controle social do setor. Mas a forma como as CNSB concebem o 

SUS é viável?  

Retomando Elias (2000) constatamos que o SUS não constitui o sistema de saúde 

brasileiro, pois, na verdade, existiriam dois sistemas: um estatal representado pelo SUS 

e outro privado, representado pelo sistema supletivo de assistência médica. Estes 

sistemas funcionariam, de certo modo, independentes, impedindo assim a formação de 

um propalado sistema único de saúde. Indo um pouco adiante o autor ainda questiona 

qual seria a verdadeira vocação do SUS no sistema de saúde brasileiro, destacando que 

não há em lugar algum do mundo, política de saúde que funcione a partir da 

coexistência de dois sistemas de saúde. Então o que significa formar para o SUS? 

As DCN trazem algumas pistas já na descrição do perfil desejado para o futuro 

profissional, quando ressalta que este deve pautar suas ações “na compreensão da 

realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para a 

transformação da realidade em benefício da sociedade” (2002, p.31). Na descrição das 

competências gerais destaca que os futuros profissionais devem atuar sempre em 

consonância e de forma integrada com as demais instâncias do sistema de saúde. 

De sua parte as concepções presentes nas CNSB permitem deduzir que uma 

formação direcionada para o SUS requer a produção de profissionais minimamente 

sensíveis e comprometidos com o combate às mazelas sociais, sobretudo através da 

construção de uma sociedade mais igualitária e justa. Neste sentido destaca a 

necessidade, cada vez mais premente, da substituição do papel atribuído ao cirurgião-

dentista pelo mercado, através da construção de novos papéis que retomem o ideário da 

Reforma Sanitária Brasileira, ressaltando que é uma questão de inclusão social oferecer 

alternativas aos milhões de brasileiros sem respostas aos seus problemas de saúde bucal, 

em virtude de uma prática odontológica incapaz de tal tarefa. 
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A 2ª CNSB critica a forma como o modelo privado de atenção odontológica é 

transposto para a área pública, pois os profissionais que compõem os serviços públicos 

de saúde continuam a desenvolver uma prática conservadora, voltada para o tecnicismo 

e para a abordagem individual dos pacientes. Seria necessária, portanto, a formação de 

profissionais que extrapolassem os limites da clínica, pois a saúde não se esgota no 

procedimento técnico, como bem salientam as DCN. 

Promover o encontro entre instituição de ensino e realidade com o objetivo de 

sensibilizar alunos e professores quanto às características da população para a qual 

existem, talvez constitua uma das formas de aparar as arestas entre saúde pública e 

privada, entre saúde para pobres e para ricos, enfim, a forma mais adequada de reunir os 

elementos necessários para uma discussão madura e bem argumentada a respeito da 

responsabilidade das instituições de ensino sobre a saúde da população brasileira, em 

todos os segmentos sociais que a compõem.           

Assim, refletindo sobre os eixos trabalhados através do confronto da literatura 

com a análise de documentos e com os dados coletados junto aos docentes, chegamos a 

alguns pontos de destaque. 

 Podemos considerar que o projeto pedagógico do curso de graduação em 

odontologia da UMESP apresenta uma concepção próxima das recomendações contidas 

nas CNSB, sobretudo, quanto ao perfil de profissional desejado e as habilidades e 

competências pretendidas, propondo, embora de maneira insipiente, alguns espaços de 

aproximação entre corpo discente e comunidade, o que pode ser verificado através da 

relação de seus projetos de extensão. No entanto, tais projetos parecem desintegrados do 

eixo curricular central, constando como algo paralelo e supostamente sem conexão com 

as atividades práticas. 

Além disso, embora ressalte o objetivo de formar um profissional com 

responsabilidade social, capaz de promover o bem comum “transformando a realidade 

em benefício da sociedade” (p. 9), não expõe com clareza os meios para alcançar tal 

fim, fazendo com que não haja uma incorporação efetiva das estratégias de aproximação 

entre alunos e sociedade nas práticas cotidianas do curso de odontologia. Esta não 

incorporação é reforçada pelo fato de destinar quase toda a carga horária reservada aos 

estágios para atividades no interior da faculdade, desestimulando desta forma a 

possibilidade de um aprendizado técnico contextualizado socialmente, como 

preconizam as CNSB. Em contrapartida destaca constantemente o que denomina de 

formação cidadã, afirmando como essencial um ensino que ultrapasse os limites do 
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tecnicismo. Para tanto, opta por constituir um núcleo específico para o desenvolvimento 

das questões voltadas para a cidadania, o qual se por um lado representa uma atenção 

especial a este quesito, por outro parece eximir de responsabilidade as demais 

disciplinas do curso a respeito deste tipo de formação. Acrescenta-se ainda que não se 

verificam estratégias claras para a rediscussão periódica do projeto pedagógico com o 

corpo docente, ocasionando certo distanciamento entre os objetivos pretendidos e 

aqueles efetivamente possíveis a partir das condições objetivas propostas. Desta forma 

identificamos que há entre o projeto pedagógico do curso de odontologia e as 

recomendações presentes nas CNSB muitas aproximações, talvez pelo fato do projeto 

pedagógico incorporar grande parte das propostas das DCN, as quais, por sua vez, se 

aproximam consideravelmente das concepções contidas nas CNSB. Verificamos que se 

cumprido à risca, o projeto pedagógico conduziria a um tipo de ensino mais próximo do 

pretendido pelas CNSB, sendo que, para tanto, se faz necessário sua ampla discussão 

junto ao corpo docente, situação que parece não estar ocorrendo.  

Aliás verificamos quase um total desconhecimento, por parte dos docentes 

pesquisados, a respeito do projeto pedagógico, tornando sua operacionalização pouco 

provável. Neste sentido, observamos que a instituição pesquisada parece não estar 

conseguindo construir canais consistentes para que, de fato, as propostas contidas no 

projeto pedagógico possam ser incorporadas pelos docentes em suas práticas cotidianas. 

Porém, embora apresente semelhanças importantes em relação às recomendações 

presentes nas CNSB, não verificamos no projeto pedagógico referência a dois aspectos 

que permeiam grande parte destas propostas: a formação para o SUS e a importância do 

controle social para o exercício adequado das profissões de saúde.  

Tais ausências parecem indicar um certo distanciamento das atuais questões 

políticas que envolvem a organização dos serviços de saúde no Brasil, distanciamento 

esse, também aparentemente presente nas concepções docentes a respeito de suas 

atividades didático-pedagógicas, nas quais, apesar de verificarmos uma certa aceitação 

em relação à necessidade de mudanças das estratégias de ensino-aprendizagem, não 

notamos um movimento capaz de promovê-las, o que fica evidente pelo 

conservadorismo na escolha dos cenários de aprendizagem ou pela  pouca utilização da 

pesquisa como ferramenta cotidiana. 

Devido à algumas aproximações das propostas das DCN, não se identifica uma 

declarada resistência à formação de profissionais com o perfil desenhado pelas CNSB, 

mas, em contrapartida, as práticas docentes não parecem capazes de conduzir a tal 
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horizonte. Neste sentido nas conversas que se estendiam após as entrevistas, os docentes 

se mostravam surpresos e estimulados por alguns questionamentos sobre os quais ainda 

não haviam refletido, deixando claro que não estão fechados para novas discussões, 

precisando apenas serem estimulados para tanto. 

No entanto, como seria possível a formação de profissionais reflexivos sem a 

consideração da pesquisa como parte inerente ao processo de ensino-aprendizagem? 

Como produzir profissionais capazes de transformar sua prática em prol da sociedade 

onde vivem sem dispor de cenários reais de aprendizagem, sobretudo, no Brasil? Como 

formar profissionais providos de uma visão integral se, como revela um dos 

entrevistados, os professores vivem um aqui e outro lá? Estas indagações surgem na 

medida que ao investigarmos os meios utilizados para o alcance dos objetivos 

declarados no projeto pedagógico, estes se mostram frágeis e aparentemente incapazes 

de atingir os fins supostamente pretendidos. 

Um dos aspectos que parecem contribuir fundamentalmente para afastar as 

concepções da instituição pesquisada das propostas das CNSB é a despolitização das 

discussões em torno do processo de formação dos cirurgiões-dentistas, sendo que, se 

pelo lado das CNSB este aspecto mostra-se crucial, pelo lado da universidade ele parece 

se resumir às atividades do Núcleo de Formação Cidadã. Este motivo justifica o fato de 

termos   aprofundado as discussões acerca das concepções de cidadania presentes na 

literatura, tendo em vista a importância atribuída pela instituição pesquisada, do ponto 

de vista de seu projeto pedagógico, a esta questão. Neste sentido ao tempo que, em 

vários momentos, apregoa a intenção de direcionar a formação dos alunos para a 

cidadania, não se verifica a oferta de condições materiais para que isto aconteça, o que 

faz com que  discurso e realidade pareçam trilhar caminhos diferentes. 

Se de fato há uma intencionalidade em se formar para a cidadania, como não 

incorporar no cotidiano das práticas docentes a discussão a repeito dos mecanismos de 

controle social sobre as ações de saúde? Como discutir cidadania sem discutir o sistema 

de saúde vigente no país e sem inserir-se na comunidade de forma a incorporar a “vida 

real” ao dia-a-dia da universidade?  

Em relação ao SUS também não encontramos, seja por parte da instituição, seja 

por parte dos docentes, uma declarada negação deste sistema. O que os dados mostram é 

um distanciamento da instituição em relação ao SUS, não se visualizando 

intencionalidade para que isto se reverta. Tal postura certamente se reflete na atuação 

dos professores, os quais além de exercerem suas atividades como dentistas no âmbito 
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do setor privado, também acabam não recebendo  estímulo algum por parte da 

instituição para que possam compreender melhor tal sistema e assim reunir maiores 

condições de teorizá-lo em suas práticas docentes.  

A pouca atenção dedicada à discussão do SUS provoca as posturas verificadas dos 

docentes tanto frente à atuação do THD, quanto frente aos mecanismos de controle 

social, pois tanto um quanto outro apenas fazem sentido se pensados no contexto de um 

sistema baseado na linha do cuidado integral, no qual a produção fragmentada de 

procedimentos não seja preponderante. Este não é o modelo assistencial predominante 

no setor privado em que a produção de procedimentos representa toda a prática. A 

proposta assistencial do SUS é diferente, sendo que para tal se fazem necessários tanto a 

existência de mecanismos de controle social quanto da concepção de equipe de trabalho, 

representada pela atuação do THD. Um aspecto depende do outro e quando os 

enxergamos separadamente, não alcançamos aspecto algum. 

Finalizando, se tivéssemos que responder dentre os eixos temáticos analisados, 

qual mais se aproximou e o que  mais se distanciou das propostas das CNSB, 

responderíamos que o eixo referente à análise do projeto pedagógico foi o que 

apresentou mais semelhanças em relação às recomendações das CNSB e o eixo 

referente à utilização dos recursos humanos auxiliares foi o que apresentou mais 

divergências. Aliás no que se refere à utilização dos recursos humanos auxiliares na 

odontologia, até as DCN parecem não considerar este aspecto preponderante para a 

formação do cirurgião-dentista.  

Haveria, portanto, repercussões das propostas contidas nas CNSB sobre o ensino 

de odontologia da UMESP? Indiretamente sim, pois percebemos muitas aproximações 

destas propostas com as diretrizes presentes no projeto pedagógico e até alguma suposta 

intenção de práticas docentes – embora, aparentemente, pouco implementadas – 

condizentes com tais recomendações. Em contrapartida, muitas concepções importantes 

das CNSB nem resvalam na dinâmica do curso estudado. 

 Talvez, o primeiro passo para que esta relação se estreite, consista no 

aprofundamento das discussões em torno do projeto pedagógico, onde todos os 

segmentos do complexo universo da odontologia e de seu ensino possam, na instituição 

pesquisada, expor um pouco da sua percepção sobre as questões que envolvem a 

formação do cirurgião-dentista. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A reflexão sobre nossa própria prática nos ajuda a aprimorá-la, a retocar certas 

imperfeições, a desbravar trilhas ainda não imaginadas e a encontrar novas formas de se 

realizar a mesma coisa, nem que seja para se ter certeza que o melhor é manter tudo do 

jeito que está. 

 Recorrendo novamente à poesia, o poeta Carlos Drummond de Andrade no 

poema A verdade dividida relata que diante das várias partes da verdade cada qual opta 

em focá-la conforme sua miopia. Portanto apreender todas as facetas da verdade 

constitui tarefa árdua diante da nossa humanidade falível e, de certa forma, repleta de 

“miopia”.  

A ciência, por mais que se tente dotá-la de certeza, sempre carregará consigo a 

“miopia” inerente a nossa humanidade, o que não inviabiliza seu papel como importante 

instrumento para o necessário movimento de descoberta que move a vida humana. 

Foi ciente de tal “miopia” que nos propusemos enxergar nossa prática docente, 

sabendo que se não pudéssemos desvelar toda verdade, ao menos provocaríamos 

reflexões que poderiam conduzir a novos desdobramentos e, conseqüentemente, a outras 

apropriações desta mesma verdade.   

Os obstáculos comuns a quem se aventura no terreno da pesquisa, com pouco 

tempo disponível, fez com que tivéssemos que adequar o nosso desenho de pesquisa às 

possibilidades que se apresentavam. No entanto, acreditamos ter ocasionado certas 

frestas na porta da verdade, as quais nos permitiram tecer algumas considerações. 

Durante a apresentação do referencial, que fundamenta o trabalho, pudemos 

observar que os rumos tomados pela odontologia no Brasil conduziram a uma prática 

mercantilizada, voltada para a satisfação de um segmento privado no qual as reais 

necessidades da maioria da população encontraram-se relegadas a um plano secundário. 

Este tipo de prática se fortaleceu, sobretudo, a partir do pouco interesse do Estado em 

envolver-se com as questões relativas à saúde bucal, pois como vimos, por não haver 

perigo social nos dentes dos homens, estas questões, ao longo do trajeto das políticas de 

saúde no país, foram por muito tempo, objeto de pouca atenção por parte do poder 

público, acentuadas no momento pela ideologia neoliberal, que conduz à isenção do 

Estado dos serviços sociais básicos.  

Não podemos negar que esta forma de prática se refletiu substancialmente na 

maneira como o ensino de odontologia foi sendo configurado, resultando em uma 
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formação impregnada pelo tecnicismo e pela valorização dos saberes biológicos 

relativos ao processo saúde-doença. Tais questões precisam ser consideradas quando 

analisamos a instituição de ensino pesquisada, afinal,  sua trajetória iniciada em 1976 

não esteve imune aos reflexos ocasionados pela concepção de prática odontológia 

exercida no país.  

Partindo destas considerações podemos questionar qual o lugar da participação 

dos cidadãos no contexto político atual da odontologia, tendo em vista  sua pouca ou 

quase nula importância no âmbito da instituição pesquisada, o que parece, de acordo 

com os diversos autores citados, não ser uma peculiaridade desta instituição.  

O contexto político-social vai de encontro a muitas das recomendações das 

CNSB,  obstacularizando  sua implantação, não apenas no âmbito do ensino como em 

todas as dimenções da prática odontológica. Tal constatação torna claro o quanto uma 

instituição de ensino isoladamente encontrará dificuldades de aproximar suas atividades 

das propostas em tela.  

Nesta direção observamos que as aproximações do projeto pedagógico do curso 

de odontologia às recomendações das CNSB encontram-se circunscritas às propostas 

presentes nas DCN, causando a impressão que a incorporação de tais propostas ocorra 

mais por uma questão de obediência à norma vigente do que pelo reconhecimento de 

que tais propostas sejam de fato importantes. Em momento algum percebe-se a abertura 

de caminhos que resvalem na estrutura da prática odontológica vigente como 

enfaticamente sugerem as CNSB, caracterizando um documento aparentemente 

normativo sem muitos reflexos no cotidiano da instituição. Mesmo o tratamento 

dispendido à questão da cidadania, uma das vertentes centrais do projeto pedagógico, 

perde sentido à medida em que não é suficientemente discutida com a maioria do corpo 

docente quanto aos seus propósitos  e quanto às estratégias para alcançá-la. Neste 

sentido o Núcleo de Formação Cidadã também parece tornar-se mera formalidade na 

medida em que sugere ser possível aprender a tornar-se  cidadão apenas na teoria sem 

considerar as transformações necessárias ao exercício profissional.  

     Desta forma, sem propor caminhos consistentes para a transformação da 

prática odontológica, as questões voltadas para a formação para o SUS e a preocupação 

com o controle social na área da saúde são desconsideradas pelo projeto pedagógico, o 

que vai ao encontro da despolitização da sociedade, proposta pelo contexto político-

social vigente. Esta despolitização também ressoa na prática dos docentes, os quais 

parecem mais preocupados com as estratégias do que com os objetivos, como se as 
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estratégias por si pudessem conduzir a um processo de formação diferente. Talvez isso 

explique porque  as maiores aproximações entre práticas docentes e as propostas das 

CNSB consistam nas questões relativas historicamente a novas formas de ensino-

aprendizagem. Isto porque,  quando atentamos para o motivo da adoção de novas 

maneiras de implementar suas práticas percebemos que os docentes parecem apenas 

preocupados  em tornar suas aulas mais agradáveis e de certo modo mais confortáveis 

para alunos e professores do que propriamente mudar os rumos da formação 

profissional. Aspectos fundamentais como a pesquisa e a utilização de cenários reais de 

aprendizagem são praticamente desconsiderados como estratégias importantes, talvez 

por não se mostrarem tão palatáveis a alunos e professores. 

Cabe ressaltar que esta forma de interpretação da formação profissional é a que 

atende ao senso comum, afinal  que se espera de um cirurgião-dentista além de que 

preste bons serviços a bocas e dentes. Parece, tendo em vista o discutido no referencial 

teórico, que é para isto que fomos criados. Sendo assim os docentes da instituição 

pesquisada encontram nesta perspectiva o horizonte que deve balizar sua prática, 

atendendo portanto ao modo hegemônico de formação profissional.  

No sentido contrário, as CNSB sugerem que este cuidado a bocas e dentes deva 

ser circundado por uma preocupação social, por um direcionamento para questões 

políticas que envolvem os cuidados em saúde, por ações que além dos dentes 

contemplem os cidadãos em seus contextos sociais, ampliando assim os conhecimentos 

técnicos para uma dimensão além da simples “arte” de produzir mecanicamente 

procedimentos que isoladamente não são capazes de restaurar a saúde das pessoas.  

Tais expectativas implicam em transformações profundas na concepção do que 

vem a ser um cirurgião-dentista, de suas funções sociais e de seu papel, sobretudo, no 

contexto de uma sociedade tão heterogênea como a brasileira. 

No entanto o sentimento que tivemos no decorrer das entrevistas com os docentes 

é que estes não parecem possuir propósitos muito diferentes dos expressados pela 

CNSB, o problema está no fato de, supostamente não acreditarem na possibilidade de 

uma prática odontológica diferente, ou seja, a forma vigente é a única possível, 

mostrando a hegemonia  da concepção predominante. Demonstram acreditar não haver 

outra maneira de ser dentista, e para esta maneira de ser dentista alguns retoques no 

ensino atual já bastam. Esta convicção afasta, por exemplo, a possibilidade de 

incorporação do THD e do ACD ao processo de formação do cirurgião-dentista, pois tal 

transformação seria profunda demais na medida que propõe uma outra forma de ser 
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dentista, na qual os docentes parecem não acreditar. Porém, como foi mencionado na 

apresentação dos resultados da presente pesquisa, esta concepção parece derivar da 

pouca reflexão por parte dos docentes a respeito destas questões, pois como vimos, estes 

se mostraram curiosos diante de alguns questionamentos com os quais, aparentemente, 

nunca haviam se deparado.  

Aliás, retomando o contexto político-social vigente, momentos de reflexão não 

parecem bem-vindos em todos os setores da sociedade, na qual o fazer pelo fazer sem 

pensar  para quem ou para que, tornou-se norma. Tal comportamento não é diferente na 

instituição pesquisada.  

Tendo em vista o caráter propositivo deste trabalho e sendo as questões 

pertinentes ao controle social seu eixo central, creio que algumas sugestões se fazem 

necessárias.  

Uma proposta que julgamos importante seria  a criação de momentos para a 

discussão do projeto pedagógico, não apenas do curso como também da instituição, uma 

vez que o primeiro deriva do segundo, no intuito de proporcionar um processo 

verdadeiro de construção no qual todos sintam-se responsáveis pelo sucesso das 

propostas sugeridas. Neste sentido acreditamos que periodicamante este documento 

deva ser revisitado e rediscutido, considerando o carater dinâmico que deve permear as 

questões pedagógicas de uma instituição de ensino.  

Outra sugestão, esta atendendo às expectativas do controle social, seria trazer para 

estas discussões representantes da sociedade, os quais poderiam propor caminhos para 

que a instituição pesquisada, de fato, participasse das soluções dos problemas loco-

regionais relacionados à saúde bucal. Tal estratégia talvez pudesse contribuir para a 

formação de um profissional mais alinhado com as necessidades da população e 

possivelmente com a construção de uma cidadania baseada no compartilhamento das 

decisões, que talvez seja a única cidadania possível. Para tanto o Núcleo de Formação 

Cidadã poderia constituir grupos de discussão em conjunto com os docentes das 

disciplinas clínicas e representantes dos usuários dos serviços, no sentido de encontrar 

caminhos que atendessem aos interesses tanto da instituição pesquisada como de seus 

pacientes. 

A criação de um conselho gestor, nos moldes preconizados pela legislação vigente 

no campo da saúde, com a participação de representantes de segmentos da sociedade no 

intuito  de se acompanhar os serviços realizados pelas clínicas odontológicas da 

instituição e de se quantificar o impacto que tais serviços têm proporcionado na saúde 
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bucal da população, talvez também pudesse contribuir para aproximar alunos e docentes 

da comunidade assistida através da inclusão dos pacientes  no planejamento das ações. 

Neste sentido acreditamos que o Núcleo de Formação Cidadã pudesse contribuir como 

sistematizador do funcionamento destes conselhos envolvendo os alunos nestas 

discussões as quais passariam a fazer parte do processo de ensino-aprendizagem. 

Aliás em relação ao funcionamento do Núcleo de Formação Cidadã acreditamos 

que seria necessário um trabalho de aproximação de sua atividades ao restante do curso, 

partindo do envolvimento de todos os docentes, seja através de um conjunto de oficinas 

destinadas a esta finalidade ou de outra estratégia que permitisse aos docentes 

conhecerem melhor suas atividades. Ainda neste sentido, acreditamos ser interessante 

que as ações do núcleo pudessem percorrer transversalmente todo curso, não se 

restringindo apenas aos primeiros semestres. Desta forma as questões voltadas para uma 

formação cidadã estaríam presentes no decorrer de todo o desenvolvimento do 

currículo. 

No que diz respeito à relação da instituição pesquisada com o SUS, o primeiro 

passo seria a abertura de um diálogo com os serviços locais para o estabelecimento de 

parcerias que ultrapassassem os limites do assistencialismo, conduzindo a um trabalho 

no qual as políticas públicas direcionadas  à saúde bucal pudessem ser pensadas em 

conjunto por serviços e instituição, provocando docentes e alunos a refletirem sobre os 

aspectos políticos que norteiam a prática odontológica na região onde se encontra 

sediada a instituição pesquisada.  

Pelo seu caráter profissional, este trabalho de pesquisa requer alguma forma de 

intervenção na instituição pesquisada, que possa contribuir para sua transformação. 

Neste sentido é que as propostas tecidas anteriormente buscam provocar um movimento 

de reflexão que seja capaz de atingir outras alternativas além das sugeridas ou que 

implique, no mínimo, em uma pausa capaz de proporcionar um olhar mais cuidadoso 

sobre o cotidiano da prática odontológica,  passível de desvelar as ações e interesses que 

as sustentam.  

Desta forma, acreditamos que tais  questionamentos podem se tornar objeto de 

reflexão para a instituição pesquisada e seus docentes, além de outras instituições, uma 

vez que  o ensino da odontologia  não seguirá alheio ao  movimento da  sociedade, 

caracterizado pelo constante confronto de interesses entre os vários segmentos que a 

compõem, fazendo com que as coisas – entre elas a odontologia e seu ensino – sejam 
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feitas a “imagem e semelhança” das forças vencedoras em determinado momento 

histórico. 
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ANEXO I  

Termo de Consentimento livre e esclarecido e termo pós-esclarecido 
 
Informações sobre esta pesquisa científica: 
Instituição onde está sendo realizada - Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 
Centro/Departamento – Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde. 
Programa de pós-graduação – Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde 
Autor: Anderson Gomes Mota 
Orientadora: Profa. Dr. Maria Alice Nassif de Mesquita 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Esta pesquisa, As implicações das recomendações preconizadas pelas Conferências Nacionais de 
Saúde Bucal no curso de graduação em odontologia da Universidade Metodista de São Paulo, tem 
como propósito analisar os reflexos das Conferências Nacionais de Saúde Bucal sobre a organização e 
o desenvolvimento didático-pedagógico do curso de odontologia da UMESP (Universidade Metodista 
de São Paulo), adotando como perspectiva principal, a óptica dos docentes.  
Para que este objetivo seja alcançado, a pesquisa será desenvolvida através da aplicação de 
questionários contendo questões abertas e fechadas à direção e aos coordenadores de disciplinas do 
curso de odontologia. Posteriormente, alguns docentes serão escolhidos para a realização de 
entrevistas previamente agendadas, as quais terão duração de cerca de 1 hora. Estas entrevistas, 
entretanto, deverão ser gravadas para que seja possível a análise dos dados nelas contidas; todavia, 
após o término da pesquisa estas fitas serão apagadas, sendo garantido o anonimato dos entrevistados. 
As informações obtidas tanto nas entrevistas quanto nos questionários serão analisadas em conjunto 
com todos os sujeitos de pesquisa, não sendo divulgada a identificação de nenhum docente e ficando 
assegurado o direito de todos participantes acessarem os resultados parciais da pesquisa, em qualquer 
momento que desejarem. Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 
estudo, e também não existirá compensação financeira por esta participação.  
O mestrando ANDERSON GOMES MOTA, responsável pela realização deste estudo, ficará a 
disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas, podendo ser contatado pelo telefone (11) 4823 
7629 ou pelo endereço eletrônico motapasa@ig.com.br. Esclarecimentos sobre a ética da pesquisa 
poderão ser obtidos através do Comitê de Ética em pesquisa (CEP) no seguinte endereço: Rua 
Botucatu, 572 – 1º andar – cj. 14, tel: 5571-1062, fax. 5539 – 7162, e-mail, cepunifesp@epm.br.  
O relatório final ficará disponível a todos que se interessarem pelo estudo, sendo os dados obtidos 
utilizados apenas para fins científicos e acadêmicos. 
Finalmente, é importante esclarecer que você poderá retirar o seu consentimento e deixar de participar 
a qualquer tempo, sem penalidades e sem prejuízos pessoais ou profissionais.  
 

TERMO PÓS-ESCLARECIDO 
 
Eu___________________________________________________________,discuti com o 
pesquisador ANDERSON GOMES MOTA sobre minha decisão em participar deste estudo. Ficam 
claros para mim seus propósitos, procedimentos e riscos, assim como a garantia de confidencialidade 
e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também, que minha participação é isenta de despesas 
ou de remuneração. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, sem penalidades ou prejuízo de qualquer ordem.  
 
___________________________                                                             
___________________________ 
Local e data                                                                                                 assinatura do sujeito de 
pesquisa 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
paciente ou representante legal para a participação neste estudo 
 
__________________________________________________________ 
Anderson Gomes Mota – pesquisador  
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ANEXO II – PERFIL DOCENTE 

 
 
 

1. Disciplina (s) que ministra na UMESP__________________________________ 
 
2. Graduação – área_________________ ano______ titulação ________________ 

 
3. Idade: 

 
4. Tempo de atuação na docência: 

 
5. Tempo de atuação de docência na UMESP: 

 
6. Regime de trabalho como docente da UMESP: 

 
(  ) período integral    
(  ) período parcial    
(  ) contrato por hora trabalhada. Carga horária semanal: 
 
7. Leciona em outros cursos de graduação em odontologia? 
 
(  ) SIM  (  )  NÃO  Quantos? _________ 
 
8. Exerce atividades clínicas odntológicas fora da universidade? 
 
(  ) SIM  (  )  NÃO   
 
9. Onde? Assinale quantas alternativas forem necessárias. 
 
(  ) consultório ou clínica privada, desempenhando atividades em clínica geral 
(  ) consultório ou clínica privada, desempenhando atividades em especialidades 
(  ) hospital privado 
(  ) Unidade Básica de Saúde / Posto de Saúde 
(  ) Programa de Saúde da Família 
(  ) Outro (s). Qual (s)? 
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ANEXO III – QUESTIONÁRIO 

 

 

1. Em sua opinião, que características deve apresentar um cirurgião dentista recém 

egresso do curso de graduação ? Classifique as características relacionadas abaixo 

de acordo com a seguinte escala:  1 – desnecessária, 2 – necessária, 3 – 

fundamental.   

 

 

( ) perceber o paciente em sua integralidade dominar totalmente as novas 

tecnologias existentes no campo odontológico 

(  ) dominar totalmente as novas tecnologias existentes no campo odontológico 

(  ) administrar um consultório ou clínica odontológica 

(  ) reproduzir  os principais conceitos e conteúdos das disciplinas ministradas 

durante o curso  

(  ) analisar  resolver e problemas 

(  ) analisar e produzir conhecimento científico 

(  ) ser capaz de pensar criticamente 

(  ) ser capaz de refletir e , portanto, transformar sua prática  

(  ) conhecer o sistema e as políticas de saúde existentes no Brasil 

(  ) conhecer a sociedade onde vive, sendo capaz de reconhecer suas necessidades  

(  ) que tenha clareza quanto a especialidade que pretende seguir  

(  ) que possua grande destreza manual para a realização dos procedimentos 

odontológicos  

(  ) que transporte para a sua prática profissional o conceito de equipe de saúde 

bucal  

(  )que esteja comprometido com o acesso de toda população a níveis adequados  de 

saúde bucal  

(  ) outras. Quais?  
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2. Considerando os fatores relacionados abaixo, assinale com  “S” (satisfatório) 

aqueles que, sob a perspectiva da disciplina que você ministra, são oferecidos 

satisfatoriamente pelo curso de graduação em odontologia da UMESP e com “R” 

(razoável) ou “I” (insatisfatório), os aspectos que ainda podem ser melhorados: 

 

(  ) quantidade de espaços físicos para a realização de atividades clínicas  

(  ) exploração de cenários reais em instituições públicas de saúde  

(  ) regime de trabalho docente  

(  ) incentivo a atividades de pesquisa científica 

(  ) autonomia do corpo docente em relação à elaboração dos planos de ensino das 

disciplinas 

(  ) relação entre número de alunos e  quantidade de docentes 

(  ) presença de espaços para a discussão conjunta dos conteúdos das disciplinas 

pelo corpo docente (interdisciplinaridade) 

(  ) integração entre os ciclos básico e profissional  

(  ) acervo bibliográfico (biblioteca)  

(  ) incentivo a projetos de extensão 

(  ) quantidade de equipamentos didáticos disponíveis (multimídia, retroprojetor, 

entre outros)  

(  ) existência de atividades de capacitação pedagógica 

 

3. Você conhece o projeto pedagógico do curso de graduação em odontologia da 

UMESP? 

 

(  ) NÃO  

(  ) SIM, vagamente 

(  ) SIM, detalhadamente   

 

4. Em caso de resposta afirmativa, você identificaria algum aspecto importante para 

a formação do cirurgião dentista, que não se encontra contemplado no projeto 

pedagógico do curso de graduação em odontologia da UMESP?  

 

(  ) NÃO (  ) SIM. Quais? 

_________________________________________________  
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5. Considerando as técnicas didático-pedagógicas relacionadas abaixo, classifique 

em ordem numérica crescente, da mais utilizada para a menos utilizada, aquelas de 

maior freqüência em sua disciplina:  

 

(  ) Aula expositiva  

(  ) Discussão em grupos  

(  )Atividade prática em clínica  

(  )Atividade prática em laboratório  

(  ) Atividade prática em espaços extra-muros (especifique quais espaços)  

(  ) 

Outra______________________________________________________________  

 

6. Em que local, prioritariamente,  são desenvolvidas suas atividades docentes?  

Indique apenas o mais freqüente. 

 

(  ) Clínica  

(  ) Laboratório  

(  ) Sala de aula  

(  ) Espaços extra-muros. Qual 

(is)__________________________________________  

(  ) Outro: 

 

7. Quais instrumentos de avaliação são utilizados em sua disciplina ?  Classifique 

em ordem numérica crescente , partindo daquele que representa maior “peso”  na 

avaliação final.  

 

(  ) teste de múltipla escolha  

(  ) prova dissertativa  

(  ) trabalho impresso ( pesquisa bibliográfica em livros, revistas, jornais etc.)  

(  ) trabalho prático  

(  ) auto-avaliação  

(  ) apresentação de seminário sob orientação docente  

(  ) outras: 
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8. Você considera o trabalho do THD (Técnico de Higiene Dental):  

(  ) importante  

(  ) pouco importante  

(  ) prejudicial ao trabalho do cirurgião-dentista  

(  ) prefere não opinar por ter pouco conhecimento  sobre as funções do THD 

 

9. Você considera o trabalho do ACD (Atendente de Consultório Dentário): 

 

(  ) importante  

(  ) pouco importante  

(  ) prejudicial ao trabalho do cirurgião-dentista  

(  ) prefere não opinar por ter pouco conhecimento  sobre as funções do ACD 

 

10.  Em sua opinião, seria interessante as Instituições de Ensino Superior 

incorporarem o pessoal auxiliar às atividades clínicas dos alunos durante o curso de 

graduação ? 

 

(  ) NÃO  

(  ) SIM, mas apenas o ACD  

(  ) SIM, mas apenas o THD   

(  ) SIM, tanto o ACD como o THD 

(  ) prefiro não opinar por ter pouca clareza das funções destes profissionais THD 

Justifique:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11. Em suas atividades clínicas fora da universidade você utiliza pessoal auxiliar? 

(  ) NÃO  

(  ) SIM, tanto o ACD como o THD 

(  ) SIM, apenas o ACD  

(  ) SIM, apenas o THD   

(  ) Não exerço atividades clínicas no campo odontológico fora da universidade 
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12 .Você já participou de algum Conselho de Saúde ?  

 

(  ) SIM  

(  ) NÃO, mas gostaria de ter participado  

(  ) NÃO, pois tenho pouca clareza quanto aos seus objetivos 

 

13. Você já participou de alguma Conferência Nacional de Saúde Bucal ? 

 

(  ) SIM  

(  ) NÃO 

(  ) NÃO, mas gostaria de ter participado 

 

14. Você conhece as recomendações das Conferências Nacionais de Saúde Bucal 

para a formação do cirurgião-dentista?  

 

(  ) conheço bem  

(  ) conheço pouco  

(  ) não conheço, mas gostaria de conhecer  

(  ) não conheço  

 

15. Em sua opinião, a participação da população, através dos Conselhos e 

Conferências de Saúde , na elaboração de propostas para a formação dos cirurgiões-

dentistas é :  

(  ) fundamental  

(  )  importante 

(  ) desnecessária 

 

16. Você confia na qualidade dos serviços realizados pelo SUS (Sistema Único de 

Saúde)? Considere tanto os serviços odontológicos como os demais. 

 

(  ) NÃO  

(  ) Totalmente  

(  ) Apenas em alguns serviços. Qual (is): 
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17. Em sua opinião, o SUS deve ser :  

 

(  ) O principal sistema de saúde dos brasileiros, ficando o sistema privado apenas 

como complementar a este.  

(  ) Organizado apenas para o atendimento das camadas mais pobres da população. 

 

18. Em sua opinião, a formação do cirurgião dentista em nível de graduação deve 

estar voltada, prioritariamente:  

 

(  ) para a atuação no SUS  

(  ) para a atuação no sistema privado  

(  ) para a atuação em ambos, porém com ênfase para o SUS  

(  ) para a atuação em ambos, porém com ênfase para o setor privado 
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ANEXO IV – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 
 

1. Você conhece o projeto pedagógico do curso de odontologia ? O que acha 

dele ?  

2. Qual sua concepção sobre as atividades do Núcleo de Formação Cidadã ?  

3. Para você  o que significa a formação de profissionais de saúde com uma 

visão integral ?  

4. Qual o significado e função da avaliação, para você ? 

5. Os conteúdos desenvolvidos nas disciplinas que você ministra são trabalhados 

em outras disciplinas ? Por quê ? 

6. Qual sua impressão sobre atividades clínicas fora dos muros da universidade ? 

E nos serviços públicos de saúde ? 

7. Qual sua opinião sobre as atividades do THD ? 

8. Você credita ser interessante a incorporação de pessoal auxiliar às atividades 

clínicas dos alunos ? 

9. O que o motivou a (não) participar dos Conselhos e Conferências de Saúde ? 

10. Qual voluntariado é mais significativo para você: o atendimento clínico de 

pessoas carentes em asilos, creches, e locais semelhantes; ou a participação 

constante na dinâmica dos Conselhos e Conferências de Saúde ? Por quê ?   

11. Você acredita na possibilidade de formação de um sistema de saúde público e 

de qualidade no Brasil ? 

12. O que você conhece sobre o SUS e como você descreveria este sistema aos 

alunos? 

13. O que acha das DCN? 
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ANEXO V 
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ANEXO VI 
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ANEXO VII - QUADROS DE RESPOSTAS DOS QUESTIONÁRIOS 

CONTENDO VALORES ABSOLUTOS E PERCENTUAIS 

 

 
 

1. Em sua opinião, que características deve apresentar um cirurgião dentista recém 

egresso do curso de graduação? Classifique as características relacionadas abaixo de 

acordo com a seguinte escala:  1 – desnecessária, 2 – necessária, 3 – fundamental.   

 

 

 
  

  
   
  
2. Considerando os fatores relacionados abaixo, assinale com “S” (satisfatório) 

aqueles que, sob a perspectiva da disciplina que você ministra, são oferecidos 

satisfatoriamente pelo curso de graduação em odontologia da UMESP e com “R” 

(razoável) ou “I” (insatisfatório), os aspectos que ainda podem ser melhorados: 

 

 
Característica 

desnecessária 
Nº                 % 

necessária  
Nº              % 

fundamental  
Nº              %   

perceber o paciente em sua integralidade 0            0,00  2      12,50 15     93,75

dominar totalmente as novas tecnologias existentes no campo 
odontológico 

4          25,00 10     62,50  2      12,50

administrar um consultório ou clínica odontológica 2          12,50 10     62,50  4      25,00
reproduzir  os principais conceitos e conteúdos das disciplinas 
ministradas durante o curso 

1            6,25  7      43,75  8      50,00
analisar e resolver problemas 0            0,00  7      43,75  9      56,25
analisar e produzir conhecimento científico 
 

2          12,50 12     75,00  2      12,50
ser capaz de pensar criticamente 0            0,00  4      25,00 12     75,00
ser capaz de refletir e , portanto, transformar sua prática 0            0,00  5      31,25 11     68,75
conhecer o sistema e as políticas de saúde existentes no Brasil 9          56,25  6      37,50  1        6,25
conhecer a sociedade onde vive, sendo capaz de reconhecer suas 
necessidades 

9          56,25  4      25,00  3      18,75
que tenha clareza quanto a especialidade que pretende seguir 6          37,50  4      25,00  6      37,50
que possua grande destreza manual para a realização dos 
procedimentos odontológicos 

2          12,50 11     68,75  3      18,75

que transporte para a sua prática profissional o conceito de equipe de 
saúde bucal 

1            6,25 11     68,75  5      31,25
que esteja comprometido com o acesso de toda população a níveis 
adequados  de saúde bucal 

2          12,50  9      56,25  5      31,25
outras 0            0,00 0         0,00 0         0,00
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3. Você conhece o projeto pedagógico do curso de graduação em odontologia da 
UMESP? 

 
 

 Nº                            %
NÃO   2                       12,50 
SIM, vagamente 12                      75,00 
SIM, detalhadamente    2                       12,50 

 

 
 
 
 
 
4. Em caso de resposta afirmativa, você identificaria algum aspecto importante para a 

formação do cirurgião dentista, que não se encontra contemplado no projeto 

pedagógico do curso de graduação em odontologia da UMESP?  

 

 Nº                            %
NÃO   2                       12,50 
SIM, vagamente 12                      75,00 
 

 
Característica 

insatisfatório 
Nº                 % 

razoável  
Nº              % 

satisfatório  
Nº              %   

quantidade de espaços físicos para a realização de atividades 
clínicas 

1            6,25  4      25,00 11     68,75

exploração de cenários reais em instituições públicas de 
saúde 

6          37,50   7      43,75  3      18,75

regime de trabalho docente 3          18,75 10     62,50  3      18,75

incentivo a atividades de pesquisa científica 6          37,50   9      56,25  1      12,50

autonomia do corpo docente em relação à elaboração dos 
planos de ensino das disciplinas 

2          12,50  2      12,50 12     75,00

relação entre número de alunos e  quantidade de docentes 2          12,50  5      31,25  9      56,25
presença de espaços para a discussão conjunta dos conteúdos 
das disciplinas pelo corpo docente (interdisciplinaridade) 

8          50,00  8      50,00  0        0,00

integração entre os ciclos básico e profissional 6          37,50  9      56,25  1        6,25

acervo bibliográfico (biblioteca) 7          43,75  5      31,25  4      25,00

incentivo a projetos de extensão 7          43,75  8      50,00  1        6,25
quantidade de equipamentos didáticos disponíveis 
(multimídia, retroprojetor, entre outros) 

1            6,25  4      25,00 11     68,75

existência de atividades de capacitação pedagógica 9          56,25  5      31,25   1        6,25
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5. Considerando as técnicas didático-pedagógicas relacionadas abaixo, classifique 

em ordem numérica crescente, da mais utilizada para a menos utilizada, aquelas de 

maior freqüência em sua disciplina:  

 

6.  Em que local, prioritariamente,  são desenvolvidas suas atividades docentes?  

Indique apenas o mais freqüente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Quais instrumentos de avaliação são utilizados em sua disciplina?  Classifique em 

ordem numérica crescente, partindo daquele que representa maior “peso”  na 

avaliação final.  

Técnicas didático-pedagógicas Primeira opção 
Nº                    %

Última opção  
 Nº                     % 

Aula expositiva 10              62,50  0                   0,00  
Discussão em grupos  0                 0,00   0                   0,00
Atividade prática em clínica  6               37,50   3                 18,75
Atividade prática em laboratório  0                 0,00   2                 12,50
Atividade prática em espaços extra-muros  0                 0,00  11                68,75 
Outra  0                 0,00   0                   0,00

Cenários de aprendizagem Nº                    %
clínica  6               37,50 
laboratório  5               31,25 
Sala de aula  5               31,25 
Espaços extra-muros  0                 0,00 
outro  0                 0,00 

Instrumentos de avaliação Primeira opção 
Nº                    % 

Última opção  
 Nº                     % 

teste de múltipla escolha 4                 25,00   0                   0,00
prova dissertativa  2                 12,50   0                   0,00  
trabalho impresso ( pesquisa bibliográfica em livros, 
revistas, jornais etc.) 

 
 1                   6,25 

   
  3                 18,75

trabalho prático  9                 56,25   1                   6,25
auto-avaliação  0                   0,00  10                62,50
apresentação de seminário sob orientação docente  0                   0,00   2                 12,50 

outras  0                   0,00   0                  0,00 
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8. Você considera o trabalho do THD (Técnico de Higiene Dental): 

 

 

 

 

 

 

 

9. Você considera o trabalho do ACD (Atendente de Consultório Dentário): 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Em sua opinião, seria interessante as Instituições de Ensino Superior 

incorporarem o pessoal auxiliar às atividades clínicas dos alunos durante o curso de 

graduação ? 

 

 Nº                    %
NÃO  5                31,25
SIM, mas apenas o ACD 4                25,00
SIM, mas apenas o THD   0                  0,00
SIM, tanto a ACD como a THD 2                12,50
prefiro não opinar por ter pouca clareza das 
funções destes profissionais 

5                31,25

 

 11. Em suas atividades clínicas fora da universidade você utiliza pessoal auxiliar? 

  

 Nº                    %
NÃO  4                25,00
SIM, tanto o ACD como o THD 0                  0,00
SIM,  apenas o ACD   8                50,00
SIM, apenas o THD 0                  0,00
Não exerço atividades clínicas no campo 
odontológico fora da universidade 

 
4                25,00

 Nº                    % 
importante  3               18,75 
pouco importante  5               31,25 
prejudicial ao trabalho do cirurgião dentista  1                 6,25 
prefere não opinar por ter pouco conhecimento  sobre 
as funções do THD 

  
 7               43,75 

 

 Nº                    % 
importante 10              62,50 
pouco importante  1                 6,25 
prejudicial ao trabalho do cirurgião dentista  0                 0,00 
prefere não opinar por ter pouco conhecimento  sobre 
as funções do ACD 

  
 5               31,25 
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12.Você já participou de algum Conselho de Saúde ?  

 

  Nº                       % 
SIM   1                     6,25 
NÃO, mas gostaria de ter participado  7                   43,75 
NÃO, pois tenho pouca clareza quanto 
aos seus objetivos 

  
 8                   50,00 

 

13. Você já participou de alguma Conferência Nacional de Saúde Bucal ? 

 

  Nº                       % 
SIM   3                     18,75
NÃO 10                    62,50
NÃO, mas gostaria de ter participado  3                     18,75
 

14. Você conhece as recomendações das Conferências Nacionais de Saúde Bucal 

para a formação do cirurgião dentista? 

 

 Nº                    %
conheço bem 2                12,50
conheço pouco 5                31,25
não conheço, mas gostaria de conhecer 3                18,75
não conheço 6                37,50
  

 

15. Em sua opinião, a participação da população, através dos Conselhos e 

Conferências de Saúde, na elaboração de propostas para a formação dos cirurgiões 

dentistas é : 

 

 Nº                    %
fundamental 3                18,75
importante 9                56,25
desnecessária 4                25,00
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16. Você confia na qualidade dos serviços realizados pelo SUS (Sistema Único de 

Saúde)? Considere tanto os serviços odontológicos como os demais. 

 

 Nº                    %
NÃO 11              68,75
Totalmente  0                 0,00
Apenas em alguns serviços  5               31,25
 

17. Em sua opinião, o SUS deve ser: 

 

 Nº                    % 
O principal sistema de saúde dos brasileiros, ficando o 
sistema privado apenas como complementar a este. 

10                 62,50 

Organizado apenas para o atendimento das camadas mais 
pobres da população. 

 6                  37,50 

 

 

18. Em sua opinião, a formação do cirurgião dentista em nível de graduação deve 

estar voltada, prioritariamente: 

 

 Nº                    %
para a atuação no SUS 0                  0,00
para a atuação no sistema privado 0                  0,00
para a atuação em ambos, porém com ênfase 
para o SUS 

 
7                43,75

para a atuação em ambos, porém com ênfase 
para o setor privado 

 
9                56,25
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