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APRESENTAÇÃO
Este livro trata das mudanças e inovações na formação em Odontologia no Brasil, nos últimos anos, e é resultado de um estudo de
dissertação do Curso de Mestrado Profissional Ensino na Saúde do
Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Ceará
(UECE).
Na Introdução, faz-se uma explanação das questões que fundamentam a pesquisa, a delimitação do tema e os argumentos que
alicerçam a problemática. Sinaliza-se, ainda, a relevância de se pesquisar as mudanças na formação em Odontologia advindas das
inovações curriculares, à luz da produção científica sobre o tema e
das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). A essa seção segue-se
a descrição da Problemática, justificando-se também a escolha do
tema da pesquisa.
Na sequência, são considerados os pressupostos teórico-metodológicos que norteiam o trabalho e explicitados os critérios adotados
na implementação da pesquisa bibliográfica.
Optou-se por apresentar, em seção à parte, os estudos selecionados para a pesquisa.
À exceção da última, todas as seções que se seguem se referem à
descrição das categorias identificadas para o estudo e à apresentação
e discussão dos resultados relativos a cada uma.
Finaliza-se, apresentando-se as considerações finais do estudo.
Desejamos que esta obra proporcione aos leitores reflexões sobre
a formação em Odontologia e contribua para o direcionamento de
novos caminhos.
Fortaleza, Ceará, outubro de 2017
Lívia Lopes Fonteles Serrano Dantas
Maria de Fátima Antero Sousa Machado
Dulce Maria de Lucena Aguiar
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INTRODUÇÃO
Construção histórica do currículo

A palavra currículo foi, pela primeira vez, registrada em 1663, e
referia-se principalmente a cursos de escolas e universidades. Desde
a Antiguidade clássica, a realidade escolar coexistiu com a realidade curricular, principalmente quando a escola se institucionalizou
como elaboração cultural com fins socioeconômicos. Numa perspectiva mais recente, a palavra currículo apareceu com o significado
de organização do ensino, querendo dizer o mesmo que disciplina
(PACHECO, 2005).
Goodson (2001) e Doll (2004) especulam que o termo currículo
tenha emergido do calvinismo. À medida que os seguidores de João
Calvino foram ganhando ascendência política e teológica, no final do
século XVI, a essência disciplinar do calvinismo passou a simbolizar
a forma de governar e o modelo de conduta social. Logo, enquanto
o currículo se voltava para a prática educativa calvinista, a disciplina
correspondia à prática social desta corrente de pensamento. Na visão
religiosa de Calvino, a vida era uma corrida, uma trajetória que os
seguidores deveriam percorrer.
Sendo uma prática histórica e socialmente datada, a organização
do conhecimento curricular exprime características diferenciadas ao
longo do tempo. As duas grandes guerras na primeira metade do século XX e a Guerra Fria tiveram papel importante para o desenvolvimento da ciência. Após a Segunda Guerra, a situação econômica
mundial caracterizou-se pelo processo de globalização, pela economia de mercado e o crescente aumento de competitividade. Essa realidade influenciou a formação nas escolas e universidades no sentido
de prepararem mão de obra adequada às necessidades do mercado de
trabalho. Desta forma, os programas de ensino tornaram-se verdadeiros “[...] inventários de conhecimentos a serem transmitidos em
um determinado momento” (ROEGIERS; DE KETELE, 2004, p. 22).
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De acordo com Silva (2009), os estudos acerca de currículo de
formação foram iniciados nos Estados Unidos da América (EUA)
em decorrência da institucionalização da educação em massa voltada para a eficiência. A escola funcionaria como uma empresa, parecendo permitir que a educação se tornaria científica. Esta concepção
de currículo tornou-se campo de estudos nos EUA e influenciou
muito o processo educativo.

|

10

Doll Júnior (1997) destacou as visões de Taylor e Bobbit, ao enfatizar, respectivamente, a relevância dos princípios de gerenciamento
na organização curricular e a importância dos erros cometidos pelos
estudantes como objetos de análise para explicar as dificuldades registradas e para reafirmar ou redirecionar as estratégias educacionais.
Taylor defendia o argumento de que o estado máximo da eficiência
fosse atingido por meio da economia de tempo, da pontualidade, do
silêncio, da diligência, entre outros. Este modelo centra-se também
nos défices de aprendizado dos seres humanos, que os possuem naturalmente.
Para Roegiers e De Ketele (2004), o taylorismo e o behaviorismo
tentaram reduzir a complexidade dos currículos educacionais, dividindo objetos de estudos em elementos mais simples e em sequências mais curtas, passíveis de observação por meio da fragmentação
das disciplinas. Além disso, os elementos de estímulo estavam diretamente associados a um efeito de resposta. Nas décadas de 1970
e 1980, esses movimentos influenciaram o contexto educacional e
suscitaram uma onda de reformas curriculares baseadas na racionalidade técnica (DOLL JÚNIOR, 1997). Este modelo fundamentado
em disciplinas e com extensos contornos tecnicistas exerceu forte
influência nos currículos brasileiros.
O termo ‘currículo’ foi se diferenciando de sua acepção tradicional de programa escolar por volta de 1960, época em que passaram
a ser mais destacados as necessidades e os processos, em detrimento dos conteúdos. Desde então, além de uma diversidade de objetos
do processo de ensino-aprendizagem, tais como conteúdos propriamente ditos, objetivos, capacidades, competências e valores, também
ganharam destaque a articulação que deve existir entre os conteúdos, os métodos pedagógicos, as modalidades de avaliação de apren-

dizagem, a gestão da aprendizagem, além de outros. Dessa forma,
a noção de programa de ensino foi enriquecida por meio da nova
dimensão dada ao conceito de currículo (ROEGIERS; DE KETELE,
2004).
Distingue-se, hoje, o uso da palavra “currículo” para denotar o
conteúdo de uma área de estudo particular, de seu uso para se referir a um programa geral de formação em determinada instituição
de ensino. Os conflitos entre essas duas visões podem ser atribuídos
ao fato de que os currículos tendiam a se processar de um modo
fragmentado, por meio de matérias e distante de um fundamento
lógico global. Segundo Kelly (2009), pode-se afirmar que a principal
tarefa no planejamento dos currículos é elaborar uma base sobre a
qual se possa construir algum esquema completo. Ainda de acordo
com o autor, currículo é o fundamento lógico global de um determinado programa educacional.
Segundo Sacristán (2000), a dificuldade em se definir o termo
“currículo” existe por tratar-se de uma construção cultural dependente da experiência humana.
É um modo de organizar uma série de práticas educativas que
acontecem num contexto, o que deixa claro seu significado cultural.
Dessa forma, não há sentido em renovação de conteúdos sem mudanças de procedimentos, ou mesmo uma sedimentação de processos educativos sem conteúdos de cultura. A prática escolar de um
momento histórico está muito relacionada com os usos, as tradições,
as técnicas e as perspectivas dominantes que cercam a realidade do
currículo num sistema educativo determinado.
A prática a que se refere o currículo é, na verdade, uma realidade
prévia estabelecida por meio de comportamentos didáticos, políticos, econômicos e administrativos, que correspondem a esquemas
de racionalidade, crenças e valores, condicionantes da teorização
sobre currículo. Por este motivo, convém ter prudência antes de se
racionalizar a prática curricular. As teorizações sobre o currículo, em
muitos casos, exprimem as fragilidades da linguagem e dos conceitos técnicos. O currículo é modelado para pessoas determinadas, em
um espaço específico - a escola, que está permeada de concepções,
valores, crenças e preconceitos, acerca do estudante, do ensino e da
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aprendizagem, caracterizando-se como instância viva do processo
educativo (SACRISTÁN, 2000).
Nesta perspectiva, Turano (2010) apresenta o currículo como espaço no qual é organizada a vida da escola, com ênfase no conhecimento a ser construído. Trata-se, portanto, de um documento que
concretiza o projeto dos atores sociais que fazem as instituições educacionais.
De acordo com Roegiers e De Ketele (2004), o termo ‘currículo’
vem se distinguindo aos poucos da acepção redutora de programa
escolar, indicando, além de finalidades e conteúdos, variáveis do
processo formativo, como: métodos pedagógicos, modalidades de
avaliação e gestão da aprendizagem. Além disso, o currículo constitui um conjunto aberto sobre seu meio (político, cultural, socioeconômico, etc.), que interage com ele, não estando, portanto, confinado aos limites do estabelecimento escolar.
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Para Tomaz et al. (2001), o desenho do currículo é fundamental
para o sucesso de um curso, independentemente da abordagem educacional. Por muito tempo, pensou-se em currículo como um conjunto de conteúdos a serem trabalhados em um determinado curso,
que compunham a “grade curricular”, fechada às interferências dos
estudantes. O conceito de currículo é objeto de transformação ao
longo do tempo, partindo de uma concepção restrita de plano de
instrução até a de projeto de formação.
Especialistas de currículo, há muito tempo, evidenciaram, além
do aspecto oficial do currículo - que se refere ao que está posto no
papel, em programas, prospectos etc. - outras dimensões que devem
ser consideradas por traduzirem as mudanças entre o nível prescrito e a realidade. Segundo Perrenoud (1995), o currículo real denota
tudo aquilo que se faz na prática, ou seja, a aplicação concreta de
uma aula por um docente. Nesta perspectiva, nem sempre o que se
planeja é o que se coloca em prática, e esta diferença pode ser percebida de forma consciente ou inconsciente. Não se pode perder de
vista o fato de que a relação entre essas duas perspectivas, a intenção
e a realidade, liga eficazmente a teoria e a prática no currículo.
Alguns educadores referem o termo “currículo oculto” para o que
entendem sobre os valores implícitos percebidos e adquiridos pelos

estudantes no ambiente educacional, conforme o modo como o trabalho da escola é planejado e organizado, mas que podem não estar
claramente incluídos no planejamento e na consciência dos docentes
(KELLY, 2009). Trata-se do resultado da experiência escolar, que não
faz parte dos programas oficiais e das políticas educativas, estando
relacionado, nas suas múltiplas faces, às teorias de conflito da experiência social na escola e da imprevisibilidade da ação pedagógica
(PACHECO, 2005).
Para Roegiers e De Ketele (2004), a síntese do currículo oficial ou
aparente com o currículo oculto gera também um outro tipo de currículo: o currículo latente. Este representa explicitamente a intenção
real nos tipos de relação entre o docente e o estudante, as gestões da
turma e do estabelecimento. Une-se ao conceito de currículo real,
citado por Perrenoud (1995), em que, aos olhos dos estudantes e dos
docentes, é utilizado de forma intencional.
Kelly (2009) define currículo como toda a aprendizagem planejada e guiada pela escola, seja ela ministrada em grupos ou individualmente, dentro ou fora da instituição. O autor reconhece, ainda, uma distinção que é feita entre o currículo formal e o currículo
informal, entre as atividades formais, às quais o horário da escola
dedica períodos específicos de tempo de ensino, e aquelas muitas
atividades informais que se realizam durante intervalos ou fora do
horário de ensino presencial. Estríbio (2010) enfatiza que, na Inglaterra, o Relatório Newson, de responsabilidade da Central Advisory
Council for Education, recomendou que as atividades extracurriculares fossem reconhecidas como parte integrante do programa de ensino, uma vez que fossem verificados seus valores educativos. Por esse
motivo, Charity James (1968) (apud ESTRÍBIO, 2010), sugeriu que
essas atividades fossem consideradas como elementos do currículo,
por possuírem tanta relevância educacional quanto qualquer arranjo
formal da escola.
Segundo o que se entenda por aprender e ensinar, o conceito de
currículo varia, como também se altera a estrutura sob a qual ele é
organizado. De forma sintética, os principais modelos de organização curricular são o disciplinar e o integrado.
O currículo no modelo disciplinar, do tipo collection ou esquema mosaico, segundo Santos (2008), apresenta as seguintes carac-
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terísticas: componentes de conteúdos justapostos, fragmentados e
barreiras de especialidades organizadas em matérias com identidade
profissional forte, relacionada às disciplinas especializadas. Beane
(2003) salienta que este modelo de currículo, cuja origem aconteceu
em um período em que a função das escolas era apenas preparar os
jovens para a erudição própria da educação superior, ainda é muito
presente na Modernidade e tem forte influência do modelo cartesiano e newtoniano.
De acordo com Behrens e Oliari (2007), a fragmentação atingiu a
educação ao separar os conhecimentos por áreas e disciplinas, fragmentando o conhecimento. Desta forma, as instituições educacionais foram se organizando em departamentos, com suas especialidades e seus respectivos especialistas, consagrados como detentores
do saber. Para Almeida Filho (2009), esta não é uma prerrogativa
exclusiva das universidades brasileiras, mas domina todo o pensamento ocidental.
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Vale ressaltar a prática pedagógica tradicional como uma questão importante do modelo disciplinar, principalmente quando se
consideram as consequências deste tipo de formação. O estudante
fica reduzido a um mero expectador, sem expressar suas ideias, e
a ação docente cria mecanismos de reprodução do conhecimento
historicamente acumulado, repassado como verdade absoluta
(BEHRENS; OLIARI, 2007). Anastasiou e Alves (2004, p. 52) pontuam, ainda, a rigidez do método, a valorização do conhecimento
fatual e a especialização deste modelo de currículo, o que produz recortes desintegrados da Ciência, frequentemente distanciando teoria
e prática. Segundo as autoras, “[…] existe uma proposição simultânea de disciplinas, de forma somática, sem que se explicitem relações
entre elas; é o currículo grade ou coleção”.
O modelo de currículo integrado, por sua vez, surgiu para se contrapor ao currículo disciplinar em virtude das mudanças do mundo
pós-moderno. A necessidade do diálogo e a negociação, que caracteriza o pós-modernismo, gerou mudanças no modo de ensinar. Os
materiais do currículo passaram a ser organizados para encorajar a
reflexão e a didática dialógica, interativa, em vez de linear (SANTOS,
2002). De acordo com Silva (2009), o currículo integrado possibilita entender a realidade de forma contextualizada, considerando o
mundo exterior no ambiente escolar.

Para Roegiers e De Ketele (2004) integração é uma operação pela
qual elementos inicialmente dissociados são tornados interdependentes, de forma a fazê-los funcionar de uma maneira articulada em
função de determinado objetivo. Portanto, pode-se qualificar um
currículo como integrador, quando ele é guiado pela preocupação
de articular as aprendizagens em um determinado contexto, dando
sentido para elas. O conceito de currículo integrador vai além da
integração das disciplinas, pois considera o conjunto das dimensões
pelas quais o aprendiz tece vínculos com suas aquisições: integração
situacional, integração teórico-prática, integração didática, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade.
Turano (2010) salienta que as inovações de currículo encontram necessidade de considerar a realidade do estudante além do
ambiente escolar. Situações-problema que partem da vida real favorecem o estabelecimento de relações, compreensão de mundo e
reelaboração de conceitos, vinculadas à otimização da capacidade de
pesquisar, encontrar evidências, aplicar e estabelecer analogias. Na
compreensão da autora, “[...] conhecer significa compreender todas
as dimensões da realidade, captar e expressar essa totalidade de forma cada vez mais ampla e integral” (TURANO, 2010, p. 8).
A proposta do currículo integrado vinculada à incorporação dos
princípios do sistema público de saúde nos projetos pedagógicos de
graduação vem se fortalecendo como a mais apropriada para atender
à necessidade de integrar ensino e trabalho na formação dos profissionais de saúde. Este desafio tem demandado orientações dos Ministérios da Saúde e da Educação para estabelecer uma política de
educação na Saúde, o que convergiu na implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). Essas Diretrizes possibilitam que
os currículos possam construir um perfil acadêmico e profissional
capaz de atuar com qualidade, eficiência e resolubilidade no Sistema
Único de Saúde, considerando o processo da Reforma Sanitária.
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Currículos de formação em saúde a partir das DCN no Brasil

A formulação de novas propostas para a formação dos profissionais de saúde, numa perspectiva crítica para a transformação social,
vem sendo considerada um desafio para a reorganização de práticas
de saúde ancoradas nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).
Um destes princípios, discriminado no artigo 198 da Constituição
Federal de 1988, é o da integralidade, que busca assegurar ao usuário
uma atenção que inclua ações de promoção, prevenção, tratamento
e reabilitação (BRASIL, 2009). Nesse sentido, o tratamento se direciona não apenas à doença, mas também para as ações de saúde. Os
atos de cuidado foram, portanto, idealizados para formar um todo
indivisível, não cabendo existir compartimentalizações (ARAÚJO;
MIRANDA; BRASIL, 2007).
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Na prática profissional, a integralidade é relacionada a uma série de aspectos: atenção voltada ao indivíduo, família e comunidade;
visão integral do ser humano; valorização de aspectos cotidianos da
vida do paciente, em vez de se centrarem nas doenças; percepção do
contexto familiar, social, econômico e cultural do paciente; conexão
com um ideal de sociedade mais justa e solidária; reconhecimento
da importância do diálogo, permitindo que os atores envolvidos sejam ouvidos; e identificação dos usuários como sujeitos de sua saúde
(CECCIM; FEUERWERKER, 2004).
Ao se considerar o modelo tradicional biomédico de formação
dos profissionais de saúde, observa-se uma visão cartesiana de corpo
e mente, desconsiderando, muitas vezes, os aspectos subjetivos do
processo de adoecer, previamente mencionados. O Relatório Flexner, de 1910, relaciona-se com tal modelo, e até hoje exerce forte
influência na formação em saúde, enfocando a doença, fragmentando disciplinas, estimulando a especialização em consultórios, dentre
outros (PEREZ, 2004).
A organização curricular dos cursos da saúde sofreu forte influência do modelo biomédico, gerando programas de formação
disciplinares que valorizam aspectos cognitivos em detrimento de
elementos de ordem psíquica e histórica dos estudantes. Enfatizam

recepção e memorização, no lugar da capacidade de análise, crítica
e elaboração pessoal (SAIPPA-OLIVEIRA; KOIFMAN; PINHEIRO,
2006). Por esse motivo, os desafios do presente, que fogem da “ciência legítima e tradicional”, dificilmente são superados por egressos de
uma formação cujo currículo se organiza cartesianamente (SAIPPA
-OLIVEIRA; KOIFMAN, 2004).
As críticas ao modelo hegemônico de formação dos profissionais
de saúde geraram movimentos organizados que culminaram na organização das Diretrizes Curriculares Nacionais, direcionadas para
os cursos de graduação. Elas buscam romper com o modelo tradicional de formação e introduzem o paradigma da integralidade.
Antes das DCN, os cursos de graduação eram organizados a partir dos currículos mínimos. Tratava-se de uma estratégia encontrada
pelo Conselho Nacional de Educação para facilitar transferências
entre as diversas instituições, além de garantir uniformidade e qualidade mínimas aos cursos que conduziam a um diploma profissional. A fragilidade reconhecida neste mecanismo foi que a fixação dos
currículos favoreceu a prevalência de interesse dos grupos profissionais corporativos, que podiam criar obstáculos ao ingresso dos universitários em um mercado de trabalho marcadamente competitivo,
resultando em um excesso de disciplinas obrigatórias, muitas vezes
desnecessárias, que prorrogavam os cursos de graduação (BRASIL,
1982).
Com o passar dos anos, apesar de se ter constituído uma semelhança formal entre os cursos de diferentes instituições, o currículo
mínimo se revelou ineficaz na garantia da qualidade desejada para os
cursos de saúde, além de parecer desestimular a inovação e a atualização das formações em nível superior (BRASIL, 1997).
Somente mais tarde o Ministério da Saúde passou a se preocupar
em melhor orientar o processo de formação dos recursos humanos
da área, estabelecendo para tanto parceria com o Ministério da Educação.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), publicada em 1996, apresentou uma reorganização educacional em todos os
níveis. Para o ensino superior, uma das mudanças foi a instituição de
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um modelo curricular baseado nas DCN e não mais nos currículos
mínimos (BRASIL, 1996).
As DCN apresentam características que pretendem assegurar
maior flexibilidade na organização dos currículos, atendendo à crescente heterogeneidade de formações prévias e das expectativas e interesses dos estudantes. Elas não pretendem ser a expressão de um
currículo nacional, mas estimular as escolas a superarem as concepções conservadoras e a rigidez, sem definirem um único caminho
a ser seguido. Trata-se de um exercício de autonomia no reordenamento da formação dos recursos humanos em saúde, de forma que
se aproxime ainda mais da realidade do sistema público de saúde
brasileiro (FEUERWERKER; ALMEIDA, 2004).
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Entende-se que as novas diretrizes devem contemplar elementos
fundamentais em cada área do conhecimento das profissões de saúde, visando a desenvolver, no estudante, o intelecto e a autonomia.
Além disso, as DCN se pautam na tendência de reduzir a duração
dos cursos de graduação, promovendo formas de diminuir a evasão
escolar, como a organização dos cursos em sistemas modulares. Estimulam ainda a implementação de programas de iniciação científica,
que ajudam os estudantes a desenvolverem sua criatividade e análise
crítica (BRASIL, 1997).
As dimensões éticas e humanísticas também são estabelecidas
pelas diretrizes no sentido de desenvolver valores e atitudes voltados
para a cidadania. Espera-se que a adoção das DCN nos currículos
de formação profissional gere uma sólida formação básica, de modo
a preparar os egressos para o enfrentamento dos desafios de rápidas
transformações da sociedade, do mercado de trabalho e do exercício
profissional (BRASIL, 1997).
De maneira geral, o currículo representa um plano institucional
e pedagógico que orienta de forma sistemática a aprendizagem dos
estudantes, além de expressar o posicionamento das universidades
diante de seu papel social relativo a saúde e educação (FEUERWERKER; ALMEIDA, 2004). Currículos integrados articulam dinamicamente trabalho e ensino, teoria e prática, ambiente acadêmico e
comunidade, representando uma possibilidade adequada para a for-

mação em saúde à luz das DCN e, portanto, comprometida com os
princípios da Reforma Sanitária Brasileira e do SUS.
Morita e Kriger (2004) enfatizam o papel estratégico das formações cujos perfis profissionais de conclusão dos egressos espelhamse nas DCN. Na perspectiva de Ceccim (2005), estes processos educativos consistem na aplicação da Política de Educação Permanente
em Saúde pois colocam em análise o cotidiano de trabalho. Nesses
casos, o SUS aparece como interlocutor nato das instituições formadoras e não apenas como mero campo de estágio ou aprendizagem
prática (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). Com a implementação
das DCN, a Educação Permanente, se fortalece como política, promovendo formações coerentes com as necessidades de saúde da população brasileira. De acordo com Ribeiro (2004), a integralidade
se avigora como referencial do SUS na identificação de problemas a
serem discutidos no ambiente acadêmico, sendo fundamental para
as iniciativas da educação permanente.
Na tentativa de cumprir seu papel constitucional de ordenador
de recursos humanos para o SUS, o Ministério da Saúde lançou o
Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares para os Cursos de
Medicina (PROMED), apoiando financeiramente as escolas de Medicina do País que fizessem mudanças curriculares voltadas para o
trabalho no SUS (BRASIL, 2002b).
O PROMED foi posteriormente ampliado e denominado Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE). Passou a envolver outros cursos de graduação,
abrangendo prioritariamente as áreas que integram a Estratégia de
Saúde da Família: Medicina, Odontologia e Enfermagem. O objetivo do PRÓ-SAÚDE é induzir o processo de mudança nas IES, favorecendo a articulação ensino-serviço de saúde e implementando
o trabalho em rede colaborativa. Por meio desse projeto, surgiram
as primeiras reformas curriculares, direcionadas para a capacitação
que visa ao trabalho efetivo e compromissado com o SUS (BRASIL,
2005).
A implantação das Redes de Atenção à Saúde constitui uma importante estratégia da atual gestão, visando à integralidade, continuidade do cuidado e humanização. Este processo tem exigido grandes
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esforços e articulação das quatro esferas de governo para garantir
o atendimento integral e o acesso dos cidadãos a todos os níveis de
atenção à saúde. Neste contexto, o compromisso das instituições de
ensino, adaptando-se às DCN, possui importância, cada vez maior,
na formação e qualificação dos profissionais e trabalhadores do SUS,
assegurando uma compreensão global do processo saúde-doença e
das formas de cuidado (BRASIL, 2005).
Promulgadas em 2002, as DCN para os cursos de Odontologia
sinalizaram uma mudança paradigmática na formação dos cirurgiões-dentistas, tradicionalmente voltada para a Odontologia de
cunho tecnicista, ligada às tendências do mercado. A orientação de
um processo formativo mais direcionado para as necessidades da
comunidade e contextualizado com o SUS constitui grande desafio
para as IES, considerando a disputa de interesses entre a Odontologia privada e a Saúde Bucal Coletiva.
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Currículos de graduação em Odontologia

Nas três últimas décadas do século XX, testemunhou-se um
avanço técnico-científico considerável da Odontologia, com o surgimento de técnicas sofisticadas para a resolução dos problemas de
Saúde Bucal mais complexos. Tais avanços, entretanto, não foram
suficientes para diminuir os índices de doenças bucais da população
brasileira, pela inexistência de um impacto social em iniciativas de
programas públicos e coletivos. A Odontologia, no Brasil, não demonstrou competência para expandir sua qualidade técnica à maioria dos cidadãos (TOASSI et al., 2012).
Fatores como a crise do mercado liberal e a inclusão de profissionais de saúde bucal na Equipe de Saúde da Família, com abertura de
um novo mercado de trabalho, contribuíram para a discussão sobre
questões ligadas ao ensino odontológico. Esse cenário foi fundamental para o reaquecimento das abordagens sobre o perfil do egresso e
da responsabilidade das IES com a realidade sociossanitária do País
(CASOTTI; RIBEIRO; GOUVÊA, 2009).

O movimento de reflexão crítica sobre os modelos tradicionais de
formação profissional iniciou tardiamente para a Odontologia, em
relação a áreas como Medicina e Enfermagem. Este atraso histórico
vem exigindo esforço redobrado para integrar a saúde bucal em um
novo contexto de ação multiprofissional e interdisciplinar, envolvendo a formação de cirurgiões-dentistas com perfil adequado para o
SUS (MORITA; KRIGER, 2004).
Em 2002, foram implantadas as DCN para os cursos de Odontologia, em substituição ao currículo mínimo de 1982, aprovado pelo
Conselho Federal de Educação, por meio do parecer no 370/82. No
currículo mínimo, era vital o fortalecimento da formação de um
profissional generalista, que pudesse atender às necessidades da comunidade, com orientação preventiva e social, sendo capaz de integrar-se às demais profissões de saúde (BRASIL, 1982).
Antes das DCN, entretanto, os esforços de integração do processo
de ensino-aprendizagem à rede de serviços de saúde tiveram pouca
sustentabilidade, pois dependiam de uma adesão ideológica dos estudantes e da voluntariedade dos docentes para atividades extramurais. O apoio institucional e a participação do quadro docente como
um todo deixavam muito a desejar (MORITA; KRIGER, 2004).
A partir das DCN de 2002 o seguinte perfil de formação foi traçado para a área da Odontologia:
Cirurgião-dentista, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis
de atenção à saúde, com base no rigor técnico e científico. Capacitado ao exercício de atividades referentes
à saúde bucal da população, pautado em princípios
éticos, legais e na compreensão da realidade social,
cultural e econômica de seu meio, dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em benefício
da sociedade (BRASIL, 2002a, página 10).

Nesta perspectiva, são percebidas relações indissociáveis entre
saúde e educação, com vistas ao aperfeiçoamento do SUS. A referência explícita consta no item XXIX das habilidades específicas que, no
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parágrafo único do artigo 5o, estabelece que o processo educativo
deverá contemplar o sistema de saúde vigente no País, considerando
a atenção integral da saúde num sistema regionalizado e hierarquizado (BRASIL, 2002a).
De acordo com Finkler et al. (2011), analisando-se as DCN para
os cursos de graduação em Odontologia, evidenciam-se cinco “linhas mestras”: o compromisso com a saúde, com a atualização da
educação, com a capacidade de comunicação, liderança e gerenciamento, com a integração curricular e com a ética e a cidadania.
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Segundo Toassi et al. (2012), as propostas de mudança na formação dos cirurgiões-dentistas norteadas pelas novas diretrizes curriculares ainda enfrentam dificuldades, visto que as universidades
tendem a seguir padrões curriculares fragmentados, deixando sob a
responsabilidade do estudante a integração dos conteúdos, que enfatizam as ciências básicas e as técnicas operatórias, estando, porém,
limitados quanto aos aspectos de promoção e prevenção da saúde e
de Saúde Coletiva. Esta fragmentação, de visão predominantemente
tecnicista e instrumental, dificulta ao estudante uma compreensão
mais abrangente do saber.
Segundo Narvai (2006), a Odontologia de mercado não perdeu
sua hegemonia. No início do século XXI, tal concepção tem predominado no setor privado e continua exercendo forte influência no
serviço público odontológico brasileiro. O autor constatou ainda que
a Odontologia de mercado continua exercendo forte influência no
desenvolvimento da ciência e da tecnologia, parecendo não responder adequadamente aos problemas de saúde bucal da população, por
seu custo elevado e sua baixa cobertura, essencialmente curativa.
De acordo com Lazzarin, Nakama e Cordoni Júnior (2007), ainda
são escassos os trabalhos referentes aos cursos de Odontologia no
Brasil. Os que existem ainda apontam inadequações referentes ao
distanciamento dos problemas comunitários; à preocupação demasiada com os procedimentos técnicos relativos à formação do profissional, focando na aprendizagem predominantemente psicomotora; ao planejamento curricular rígido, desenvolvido por disciplinas;
ao isolamento profissional, impedindo a integração com as demais
áreas da saúde; e à formação de caráter mercadológico.

Haddad, Ristoff e Passarella (2006), analisando 97 projetos pedagógicos de cursos de Odontologia, de 2002 a 2006, a fim de avaliar a
adesão destes às DCN, constataram haver predominância de cursos
com matrizes curriculares tradicionais, com disciplinas isoladas e
nenhuma aproximação com a rede de serviços. Os autores também
enfatizam a divergência entre a manutenção da organização curricular disciplinar e a notória mudança discursiva dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC), que incorporaram, no período da pesquisa,
as orientações das DCN.
Como a Odontologia está classicamente associada à prática liberal de venda de procedimentos reparadores, as novas perspectivas
assistenciais e a formação que estimula o pensamento crítico da realidade têm gerado uma rivalidade entre a Odontologia de mercado e
a Saúde Bucal Coletiva. Essa situação é também reflexo do desafio de
operar mudanças em um sistema educacional que ficou refém, por
aproximadamente três décadas, das definições de currículo mínimo,
de detalhamento excessivo quanto a conteúdos e cargas horárias, e
de resistência ideológica a um conceito mais amplo de saúde (CASOTTI; RIBEIRO; GOUVÊA, 2009).
No intuito de minimizar as dificuldades enfrentadas, algumas estratégias foram traçadas para a capilarização das DCN nos cursos de
Odontologia do país. A Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), por meio de uma parceria do Ministério da Saúde
com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), acompanhou,
desde 2005, vários cursos, realizando 60 oficinas – que envolveram
aproximadamente 2.200 participantes – com o objetivo de estimular
uma reflexão sobre os limites do perfil do egresso, reforçando a necessidade de mudança junto às instituições de ensino superior (ZILBOVICIUS, 2007).
Outras iniciativas mais abrangentes vieram colaborar no aquecimento das discussões, tais como: a criação dos Polos de Saúde da
Família, decorrentes dos Polos de Educação Permanente; o Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares das Escolas Médicas
(PROMED) (BRASIL, 2002b), que resultou posteriormente no Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE) (BRASIL, 2005); bem como na criação do Exame
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Nacional de Cursos e do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (BRASIL, 2004).
Nesta concepção, para Toassi et al. (2012) acreditam que o
modelo tradicional e não resolutivo da Educação Superior vivencia
um processo de esgotamento no Brasil. Autores como Araújo (2006)
enfatizam a necessidade de insistência na ressignificação do papel da
Educação Superior para garantir uma formação vinculada ao SUS.
Sabe-se, entretanto, que os processos de mudança não são construções histórico-lineares e existe uma disputa pela legitimação de discursos e práticas, acarretando um ponto de tensão.
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A análise dos desafios e problemas relativos à formação de cirurgiões-dentistas, em face das DCN, torna indispensável que a produção teórica relativa à concepção de como se ensina e se pratica
a Odontologia no Brasil e a prestação de serviços caminhem como
elementos indissociáveis de uma nova prática. Esta condição exigirá
mudanças de concepções e condutas profissionais, assim como de
relações de poder no cotidiano das instituições de ensino superior
(FEUERWERKER, 2004).
As reflexões aqui apresentadas aprofundam o olhar sobre o objeto proposto neste estudo, no sentido de uma aproximação com as
mudanças advindas das concepções de currículo adotadas na formação em Odontologia no Brasil a partir das DCN.

PROBLEMÁTICA E JUSTIFICATIVA
A reflexão acerca da educação superior, especialmente quanto ao
currículo de formação dos profissionais de saúde, tem gerado discussões cada vez mais recorrentes. O avanço tecnológico das últimas
décadas relativiza de forma impiedosa a centralidade da universidade na formação técnico-científica dos profissionais. Questionam-se
currículos que não proporcionam o conhecimento e a análise da realidade de formação, assim como a capacidade de nela intervir.
De acordo com Casotti, Ribeiro e Gouvêa (2009), há pelo menos
60 anos, surgem reflexões sobre o tema, iniciadas na área da Medicina. Quanto ao ensino da Odontologia, as primeiras discussões sobre
currículo ocorreram conjuntamente a outras áreas da saúde dos países latino-americanos, que tiveram a Organização Pan-Americana
da Saúde (OPAS) como a principal catalisadora.
Anjos e Duarte (2009) assinalam que o modelo curricular ainda
predominante nas instituições de ensino superior (IES), especialmente nos cursos da Saúde, é o tradicional, biomédico e cartesiano.
Na formação de Odontologia, ainda se percebem padrões curriculares fragmentados, cabendo apenas ao estudante a integração dos
conteúdos relativos aos conhecimentos das ciências básicas e técnicas operatórias, limitados no que se refere aos aspectos de prevenção
e promoção da saúde e de saúde coletiva (DITTERICH; PORTERO;
SCHMIDT, 2007).
Esta realidade nos cursos de Odontologia é associada primordialmente aos interesses do mercado de trabalho, o que influencia a
organização curricular e o perfil docente desses cursos. Esse modelo autossuficiente, de transmissão de conteúdos e práticas, sem interlocução com as necessidades da sociedade, entretanto, tem sido
confrontado. Novas propostas curriculares afloram, numa perspectiva de proporcionar uma formação de maior relevância social, expressando necessidades e interesses públicos (CASOTTI; RIBEIRO;
GOUVÊA, 2009).
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No intuito de proporcionar aos educandos uma compreensão
global do conhecimento em saúde, o conceito de “currículo integrado” tem ganhado espaço na atualidade. A integração ressalta a
unidade que deve existir entre os variados componentes curriculares e formas de conhecimento. Por meio da interdisciplinaridade,
acontece a reconstituição da realidade com suporte nos distintos
recortes dos mais variados campos da ciência, representados usualmente por disciplinas. Por esta razão, no currículo integrado, não há
conhecimento só geral, visto que estrutura objetivos de produção,
nem somente específico, pois nenhum conceito pode ser formulado
ou compreendido de forma desarticulada das ciências e linguagens
(RAMOS, 2009).
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Segundo Bernstein (1996), a perspectiva relacional promovida
pela integração dos conteúdos abranda os enquadramentos (forças
das fronteiras entre o que pode ou não ser transmitido numa relação
pedagógica) e classificações (fronteiras entre conteúdos) do conhecimento escolar e promove maior iniciativa de docentes e estudantes,
maior integração dos saberes técnico-científicos com os saberes cotidianos, combatendo a visão hierárquica e dogmática do conhecimento. Nesta perspectiva, o estabelecimento de uma educação mais
igualitária torna-se possível ante o sistema de valores das sociedades
industriais avançadas.
Para Ceccim e Feuerwerker (2004), o currículo educacional deve
ser estruturado de forma a proporcionar uma formação em saúde
que envolva, além do conhecimento científico, aspectos de produção
de subjetividade, produção de habilidades técnicas e de pensamento
e o adequado conhecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Além
disso, com base na realidade atual, deve objetivar a transformação
das práticas profissionais e da própria organização do trabalho, a
partir da problematização do processo de trabalho, englobando o
acolhimento e o cuidado das várias dimensões e necessidades de
saúde da população.
A Constituição Federal de 1988 foi um marco para a saúde pública brasileira, ao definir a saúde como “direito de todos e dever
do Estado” (BRASIL, 1988, p. 118). Ao Ministério da Saúde coube
a responsabilidade de consolidar a Reforma Sanitária Brasileira e,

portanto, passou a desempenhar um papel indutor de mudança das
práticas de saúde e da formação dos trabalhadores do setor. Esta responsabilidade está expressa no artigo 200 da Constituição Federal:
“de ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde e de
incrementar, na sua área de atuação, o desenvolvimento científico e
tecnológico” (op cit, p. 133).
Na década de 1990, originou-se o SUS, que demandou maior afinamento entre as políticas públicas dos Ministérios da Saúde e da
Educação, objetivando um reordenamento da formação para o sistema. Além disso, fatores como a crise do mercado liberal e a inclusão
de profissionais de saúde bucal na Estratégia de Saúde da Família
(BRASIL, 2000), com a consequente aparição de um novo mercado de trabalho, contribuíram para as discussões ligadas ao ensino
odontológico, envolvendo o perfil do egresso e a responsabilidade
social das instituições formadoras (CASOTTI; RIBEIRO; GOUVÊA,
2009).
Atualmente, busca-se prover os meios adequados para a formação
dos profissionais de saúde, visando ao desenvolvimento e à melhor
execução do SUS. Tenciona-se formar pessoal permeável ao controle
da sociedade no setor Saúde, expressando qualidade e também relevância social coerentes com os valores defendidos pela Reforma Sanitária Brasileira. Nesse respeito, alguns fundamentos são essenciais
para a superação das práticas tradicionais de saúde e dos limites da
formação: vínculo, acolhimento, responsabilização dos profissionais
para com os problemas de saúde sob seu cuidado, desenvolvimento
da autonomia dos usuários e resolubilidade da atenção (CECCIM;
FEUERWERKER, 2004).
Quando, em fevereiro de 2002, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de graduação em Odontologia (BRASIL,
2002a) traçaram um perfil dos profissionais a serem formados no
Brasil, enunciando habilidades e competências a serem desenvolvidas, novos caminhos foram traçados para formulação dos projetos
pedagógicos (TOASSI et al., 2012). De acordo com Finkler et al.
(2011), tais diretrizes implicaram a mudança do modelo rígido de
currículo para o modelo mais flexível, de forma que as IES pudessem
organizar seus cursos com maior liberdade, de modo a superarem as
concepções pedagógicas conservadoras, porém tendo um perfil de
formação determinado.
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Para os cursos de graduação em Odontologia, eis o perfil de formação definido pelas DCN é: cirurgião-dentista (CD), com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva para atuar em todos
os níveis da atenção à saúde, sendo este capacitado ao exercício
de atividades referente à saúde bucal da população, pautado em
princípios éticos, legais e na compreensão da realidade social,
econômica, cultural, voltando sua atuação para a transformação da
realidade em benefício da sociedade (BRASIL, 2002a). Acredita-se
que mudanças podem estar acontecendo na formação dos profissionais da Odontologia, visto que os pressupostos das DCN, já devem
ter sido incorporados aos currículos desse curso.
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Tomando como base as reflexões expressas neste trabalho, apresenta-se como pergunta orientadora para a condução do estudo:
quais mudanças têm ocorrido na formação do profissional de Odontologia, tomando como referência os pressupostos sinalizados nas
DCN? Assim, foi delineado como objeto desta pesquisa um estudo
acerca das mudanças nos currículos de formação em Odontologia a
partir das DCN, à luz da produção científica sobre o tema.
Destaca-se, aqui a importância do estudo dos desenhos curriculares de formação profissional na ressignificação do papel da Educação Superior quanto aos recursos humanos em Saúde, visto que
o Brasil chega ao século XXI buscando consolidar uma política de
Estado para a área de saúde bucal, enquanto ainda existe uma grande parcela da população sem acesso regular aos cuidados em saúde
bucal.
Trata-se de estudo relevante, que visa a possibilitar maior entendimento da realidade educacional e de prática odontológica no Brasil, visto que as práticas pedagógicas não são neutras, aliado ao fato
de que ora se vivencia um movimento de mudança neste campo do
conhecimento em um momento histórico que precisa ser compreendido, para que seja gradualmente modificado.
Assim, apresenta-se o objetivo condutor deste estudo: Compreender as mudanças na formação em Odontologia advindas das
inovações curriculares à luz da produção científica sobre o tema e
das Diretrizes Curriculares Nacionais.

ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
Para a consecução dos objetivos traçados realizamos pesquisa exploratória, descritiva. Quanto ao seu delineamento, caracterizou-se
como revisão integrativa, cujo objeto se traduz em uma aproximação
com a literatura sobre o tema “currículos de graduação em Odontologia”.
As pesquisas exploratórias, de acordo com Gil (2008), têm a principal finalidade de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e
ideias. São desenvolvidas com o objetivo de proporcionar uma visão ampla, aproximativa, sobre determinado objeto de estudo, que é
normalmente pouco explorado. Frequentemente, envolvem levantamentos bibliográficos e estão mais comumente associadas às técnicas
qualitativas. O produto final deste processo passa a ser um problema
mais esclarecido, passível de investigação com maior critério a partir
de meios mais sistematizados.
Segundo Hulley et al. (2008), o estudo descritivo visa a mostrar
o comportamento de um determinado fenômeno, por meio de uma
sequência investigativa típica sobre uma dada questão, buscando
descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade, tendo
como foco principal conhecer a comunidade e as peculiaridades inerentes a ela. Além disso, se propõe reunir uma série de informações
que possam subsidiar o delineamento do objeto de estudo. Este tipo
de pesquisa exige técnicas, métodos, teorias e modelos de orientação
para a coleta e interpretação de dados (TRIVIÑOS, 1987).
A pesquisa bibliográfica, por sua vez, procura explicar um problema a partir das referências teóricas das publicações científicas.
Este tipo de pesquisa busca compreender as contribuições científicas
e culturais do passado, sobre determinado tema, sendo importante
na demanda de conhecimentos de termos técnicos e sinônimos, indispensável para qualquer pesquisa científica. Registrar e organizar
dados bibliográficos de pesquisas possibilitam descrever e analisar
contribuições importantes sobre um assunto, um fato ou uma ideia
(MINAYO, 2010a).
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Segundo Narvai (1997), apesar de suas fragilidades, os artigos
apresentam um importante potencial para identificar tendências
de pesquisa sobre um dado tema, em tempo e local determinado. É
coerente que um artigo de qualidade seja publicado em uma revista
conceituada que poderá estar indexada nos melhores bancos de dados de sua área, possibilitando um fluxo importante de informações
entre os pesquisadores (CURTY; BOCCATO, 2005).
Curty e Boccato (2005) afirmam que a comunicação científica é
essencial para a pesquisa, pois divulga seus resultados à comunidade
científica, favorecendo a disseminação do conhecimento e divulgando atividades desenvolvidas em determinado campo do saber. A renovação do conhecimento é impulsionada pela socialização das produções, facilitada pelos meios eletrônicos, considerados um avanço
para os pesquisadores, porque democratizam o acesso e possibilitam
a obtenção rápida e eficiente da publicação.
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Neste estudo, optou-se pela revisão integrativa como método de
pesquisa bibliográfica, relatado na literatura desde 1980, por propiciar uma síntese do conhecimento produzido sobre um determinado tema. Desta forma, torna-se possível a visualização de lacunas
do conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização
de novas pesquisas, bem como a contextualização do pesquisador
sobre o tema estudado (BEZERRA, 2007). Segundo Silveira (2005),
este método também permite o conhecimento dos profissionais que
investigam o assunto de interesse, a diferenciação das opiniões dos
especialistas e as implicações do conhecimento científico na prática
profissional.
Dentre os métodos de revisão, o de forma integrativa é o mais
amplo, permitindo a combinação de dados de literatura teórica e
empírica, proporcionando uma compreensão mais completa do
tema de interesse (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
O pesquisador pode elaborar uma revisão integrativa com diferentes finalidades, podendo direcioná-la para as definições de conceitos, revisão de teorias e análise metodológica e de resultados de
estudos sobre um tópico particular (BROOME, 2000). Com efeito,
torna-se necessário seguir padrões de rigor metodológico e clareza

ao apresentar os resultados para facilitar a identificação das características reais dos estudos incluídos na revisão (BEYEA; NICOLL,
1998). No caso específico deste estudo, a Revisão Integrativa se refere a resultados de estudos que tratam de currículo de formação em
Odontologia.
Quanto à abordagem, elegeu-se a de natureza qualitativa, por não
se preocupar com a representatividade numérica, mas sim com o
aprofundamento da compreensão do objeto de pesquisa, considerando suas especificidades. De acordo com Gerhardt e Silveira (2009),
pesquisadores que utilizam métodos qualitativos se preocupam em
explicar o porquê das coisas, sem quantificar os valores e as trocas
simbólicas; não se preocupam com a prova de fatos, pois os dados
analisados são não-métricos e se valem de abordagens diferentes.
Para Minayo (2010b), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos significados, aspirações, motivos, crenças, atitudes e valores, que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis,
pois correspondem a um espaço mais profundo das relações dos
fenômenos e processos. Gerhardt e Silveira (2009) pontuam como
características da pesquisa qualitativa: a objetivação do fenômeno; a
hierarquização das ações de descrevê-lo, compreendê-lo e explicá-lo;
a observância das diferenças dos mundos social e natural; o respeito ao caráter interativo dos objetivos da pesquisa, das orientações
teóricas e dos dados empíricos; a busca de resultados fidedignos; e a
oposição ao pressuposto de um único modelo de fazer pesquisa em
todas as ciências.
A revisão integrativa aconteceu por meio das seguintes etapas, sugeridas por Mendes, Silveira e Galvão (2008):identificação do tema
e seleção da questão da pesquisa; estabelecimento de critérios para
inclusão e exclusão de estudos (seleção da amostra); definição das
informações a serem extraídas dos artigos selecionados (categorização dos estudos); avaliação dos estudos incluídos na revisão; análise,
discussão e apresentação dos resultados; e apresentação da revisão.
Neste sentido, as modalidades anunciadas previamente deram conta
do percurso predefinido. A Figura 1 indica com maior clareza o caminho seguido na investigação.

|31

Figura 1 - Etapas da Condução da Revisão Integrativa. Fortaleza/CE, 2013
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Fonte: Inspirada no modelo proposto por Mendes, Silveira e Galvão (2008).
A coleta e análise dos dados

Conforme já descrito, estudos desta natureza tomam como referência para a busca dos dados as pesquisas científicas produzidas e
publicadas. No caso deste estudo, com a finalidade de realizar o levantamento do material, realizou-se inicialmente a busca por artigos
na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), por meio do site: www.bireme.br. Por intermédio da BVS, é possível consultar simultaneamente
as seguintes bases de dados: Medline (Medical Literature Analysis
and Retrieval System Online); Central - Registro de ensaios clínicos
controlados; Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde); Repidisca (Rede Pan-americana de Informação
e Documentação em Engenharia Sanitária e Ciências do Ambiente);
IBECS (Indice Bibliográfico Espanhol de Ciências da Saúde); OPAS
(Organização Pan-Americana da Saúde); WHOLIS (World Health
Organization Library Information System); Index Psi (Psicologia,

Teses e Divulgação Científica); BBO - Odontologia (Bibliografia Brasileira de Odontologia); DeCS (Descritores em Ciências da Saúde);
Coleciona SUS (Brasil); DARE (Database of Abstracts of Reviews of
Effects); BDENF (Base de Dados de Enfermagem); LIS (Localizador
de Informação em Saúde); Hanseníase; Desastres (Acervo do Centro
de Documentação de Desastres); MedCarib (Literatura do Caribe
em Ciências da Saúde); CMR (Cochrane Methodology Register);
CDSR (Cochrane Database of Systematic Reviews); Cochrane Revisões de Metodologia (protocolos); HTA (Health Technology Assessment Database); HomeoIndex (Homeopatia); NHS-EED (National
Health Service Economic Evaluation Database); HISA (História da
Saúde); CidSaúde (Cidades Saudáveis); Registro de Ensaios Clínicos Ibero-americanos; Protocolos de Revisões Sistemáticas; CVSP
(Campus Virtual de Saúde Pública Regional, Brasil, Cuba, Colômbia, Argentina, Peru, Chile, Costa Rica, México e Paraguai); Teses
(Porto Rico); Relatórios de Gestão Clínica e Sanitária; Respostas em
Atenção Primária; Kovacs (Estudos sobre dor lombar); Avaliação de
Tecnologias Sanitárias Ibero-americanas; Bandolier (Reino Unido Universidade de Oxford); RIPSA (Rede Interagencial de Informações para a Saúde); Evidência Atualização na Prática Ambulatória;
APS (Atenção Primária à Saúde - Ministério da Saúde, Associação
Médica Brasileira, Sociedade Brasileira de Medicina da Família e
Comunidade); Objetos de aprendizagem APS; Unidades do conhecimento APS; Homem Virtual; Atenção Primária em Saúde; Guias
APS; e ECO (Economia da Saúde Brasil).
Além do site Bireme, a busca também contemplou o Portal da
CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), através do site: www.periodicos.capes.gov.br e a base de
dados Scielo (Scientific Electronic Library Online) individualmente
(www.scielo.org).
Como estratégia de busca, nas bases de dados, os Descritores em
Ciências da Saúde foram identificados previamente através do site:
www.bireme.br, e os definidos para a pesquisa foram: “Currículo”,
“Educação Superior” e “Odontologia”. Os termos: “Mudanças”, “Formação em Saúde”, “Currículo Integrado” e “Diretrizes Curriculares
Nacionais” foram determinados como descritores indiretos, com
vistas a direcionar a busca ao objeto do estudo.
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A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases de dados por meio
de cruzamentos entre os descritores, sendo estes sempre duplos para
que o máximo de publicações fossem identificadas. O descritor
“Odontologia” permaneceu fixo para delimitar os achados. Desta
forma, os cruzamentos realizados foram: a) “Currículo” e “Odontologia”, b) “Educação Superior” e “Odontologia”, c) “Odontologia” e
“Mudanças”, d) “Odontologia” e “Formação em Saúde”, e) “Odontologia” e “Currículo Integrado” e f) “Odontologia” e “Diretrizes Curriculares Nacionais”.
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Para orientar a coleta, utilizou-se como instrumento um formulário que apresenta elementos que tanto caracterizam a produção,
como orientam a busca para uma resposta aos objetivos. Este instrumento foi utilizado com cada artigo previamente selecionado a
partir dos critérios estabelecidos na pesquisa. O formulário está dividido em três blocos, a saber: perfil da produção (ano, local de publicação, número de autores, região, além de outros), delineamento dos
estudos (tipo de estudo, abordagem, cenário, sujeitos, instrumentos
utilizados, organização do material, entre outros), foco da investigação (avaliação de curso, implantação de curso, tipos de currículos,
avanços e desafios com a adoção das DCN, e outros). Em cada bloco, foram eleitas as informações consideradas potencialmente relevantes para cumprir os objetivos pretendidos com a realização desta
pesquisa. O instrumento de coleta de dados foi submetido a um teste-piloto, sendo aplicado a artigos aleatoriamente escolhidos dentre
os selecionados para a realização do estudo, sendo, assim, validado
para a pesquisa.
Os critérios de inclusão estabelecidos para a seleção das
publicações foram: aquelas que tratem de mudanças curriculares
na formação em Odontologia no Brasil; publicadas nos idiomas
Português, Inglês e Espanhol; que estejam no formato de artigo; que
tenham sido publicadas e indexados na BVS, no Portal da CAPES
ou no Scielo nos últimos 12 anos, de 2002 a 2013; que possuam os
textos na íntegra e que retratem a temática proposta para a revisão
integrativa.
O espaço temporal de 12 anos adotado para as publicações indexadas foi determinado em virtude do contexto dos cursos de forma-

ção da área da saúde, que necessitam se adequar às DCN específicas
para cada curso, o que vem acontecendo gradualmente desde sua
publicação em 2002, provocando, portanto, o desenvolvimento de
pesquisas sobre as mudanças curriculares.
Para a elaboração dos fluxogramas na etapa de organização dos
dados foi necessário estabelecer uma sequência de busca das bases
de dados dentro das bibliotecas virtuais. A ordem de bases pesquisadas, de acordo com os resultados dos cruzamentos, foi: Lilacs, Medline, BBO-Odontologia, IBECS, Scielo, DOAJ (Directory of Open
Access Journals) e Cengage Learning. Desta forma, outro critério de
inclusão dos artigos foi não ter aparecido nas bases de dados pesquisadas anteriormente. A coleta dos dados aconteceu no período de
agosto a outubro de 2013.
Dentre as várias faces que a pesquisa qualitativa pode assumir,
este estudo utilizou a técnica da Análise de Conteúdo para a organização dos dados. Essa técnica vai ao encontro dos objetivos propostos por possibilitar uma visão ampliada das publicações acerca
das mudanças curriculares dos cursos de Odontologia. De acordo
com Moreira (2003), na etapa de investigação, a Análise de Conteúdo constitui-se como técnica de leitura e organização do conteúdo
de toda e qualquer classe de documentos que, se realizada de forma
adequada, proporciona o conhecimento de fenômenos e aspectos da
vida social, dificilmente alcançado de outro modo.
Adotou-se como referencial para a análise dos dados a Análise
de Conteúdo de Bardin (2009), que tem diferente técnicas para atingir os significados manifestos e latentes no material qualitativo, tais
como: análises das relações, de expressão, da temática e da enunciação. Este trabalho, por sua vez, adotou a análise da temática por ser
a que mais se ajusta à investigação qualitativa em Saúde. Esta opção
permite compreender os registros de publicações acerca dos currículos da Odontologia no Brasil.
Segundo Bardin (2009), o tema é a unidade de significação que
é naturalmente extraída de um texto que está sendo analisado, conforme os critérios relativos à teoria. De acordo com Minayo (1989),
fazer uma análise temática consiste em identificar os núcleos de sen-
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tido nas publicações cuja presença ou frequência impliquem no objetivo analítico esperado.
Os dados foram organizados segundo as fases propostas por Bardin (2009), que seguem a seguinte cronologia: pré-análise; exploração do material; tratamento dos resultados; inferência e interpretação.
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A pré-análise é a fase de organização, cujo objetivo é tornar as
ideias iniciais operacionais e sistemáticas, de forma a direcionar
um esquema preciso para o desenvolvimento de operações sucessivas num plano de análise. Nesta fase, a autora propõe a realização
de uma leitura “flutuante” dos dados para descobrir orientações de
análise e registro de impressões sobre a mensagem, que se tornarão
mais precisas com o avanço da leitura. Desta forma, compõe-se o
corpus, que é a reunião das publicações a serem submetidas aos
procedimentos analíticos. Esta fase facilita a categorização e agrupamento dos dados obtidos por meio da identificação do que é comum
entre os materiais.
Nesta fase do estudo, as publicações encontradas mediante as
buscas realizadas foram submetidas à avaliação de duplicidade e, em
seguida, lidas para serem ou não selecionadas conforme coerência
com a temática dos currículos de graduação em Odontologia.
A exploração do material consiste essencialmente na operação de
codificação, objetivando alcançar o núcleo de compreensão do texto.
Segundo Bardin (2009), a codificação corresponde a uma transformação dos dados brutos em uma representação de conteúdo, esclarecendo o analista sobre as características do texto. Nesta etapa, são
realizados os reajustamentos necessários ao processo de organização
da análise e, portanto, trata-se de uma fase longa, pois é necessário
critério na definição das categorias e na verificação do conteúdo selecionado (FERRARI, 2002).
Os artigos remanescentes após a etapa inicial desta pesquisa foram, então, submetidos a uma leitura de caráter analítico, para identificação de ideias-chaves, sintetização de ideias e hierarquização,
conforme ordem de importância da publicação para o estudo. Consequentemente, um novo corte de artigos aconteceu nesta etapa.

O tratamento dos resultados e interpretação tem por objetivo
tratar os resultados, de forma que se tornem significativos e válidos,
como estudo científico. O pesquisador deverá tratá-los por meio de
operações estatísticas que permitam a evidência das informações
fornecidas pela análise. Tendo à disposição resultados significativos,
o analista poderá propor inferências, respaldando-se em outros pesquisadores para validar os objetivos propostos no estudo, ou mesmo
realizar descobertas inesperadas (BARDIN, 2009).
Nesta perspectiva, a organização e a análise dos dados ocorreram a partir das categorias identificadas nas publicações, de forma
coerente com as questões norteadoras do formulário citado previamente. Os trechos mais significativos das publicações foram identificados, de forma a se abstrair a essência do que foi relevante ao
estudo, ou seja, se foram registradas mudanças a partir das DCN e se
desafios e avanços foram ressaltados nas formações em Odontologia
em decorrência das mudanças curriculares.
Dessa forma, após a organização do material coletado, houve a
análise dos dados mediante um confronto com a literatura, tomando-se como referência os documentos oficiais das DCN, bem como
as publicações que tratam de currículo, em especial, no campo da
Odontologia.
Caracterização dos estudos selecionados

A partir do formulário para coleta de informações dos artigos,
foi possível caracterizar a amostra deste estudo. Foram identificados
aspectos relativos à distribuição dos artigos por ano de publicação,
por idioma, por região geográfica, por abordagem de estudo, pelos
sujeitos da pesquisa, pelo perfil dos autores, pela natureza das instituições a que estão vinculados, dentre outros aspectos.
Em relação à distribuição dos artigos por ano de publicação, do
total de 44 artigos científicos (100%), percebeu-se que, nos anos de
2010 (23%), 2011 (16%) e 2012 (20%), houve maior número de publicações acerca das mudanças curriculares em Odontologia, conforme apresentado na Figura 2.
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Figura 2 – Distribuição dos artigos selecionados por ano de publicação. Fortaleza, CE. 2013

Fonte: Própria.
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Todos os artigos se referem a mudanças curriculares em Odontologia no Brasil, entretanto, variam em relação ao idioma de publicação. Trinta e seis artigos (82%) estão publicados em Português,
quatro (9%) em Inglês e quatro (9%) em Espanhol.
Quanto à distribuição geográfica, em sua maioria, os artigos partiram da região Sudeste do Brasil (48%). A região Sul, com 13 artigos
publicados (30%), foi a segunda colocada em número de publicações,
seguida pelas regiões Nordeste (18%), Norte (2%) e Centro-Oeste
(2%), tendo as duas últimas produzido uma publicação cada uma, no
intervalo de 2002 a 2013, a partir da coleta de dados desta pesquisa.
Este detalhamento pode ser melhor visualizado na Figura 3.

Figura 3 - Distribuição dos artigos da amostra, por região geográfica brasileira. Fortaleza/CE. 2013

Fonte: Própria.

No que concerne à abordagem dos estudos, 62% são qualitativos,
18% mistos, 11% quantitativos e 9% não especificam.
Em relação aos sujeitos dos estudos, 27% das pesquisas foram
realizadas com estudantes, 21% com coordenadores de cursos de
Odontologia, 9% com cirurgiões-dentistas, 9% com docentes e 7%
com docentes e estudantes (mista). Algumas pesquisas não envolviam sujeitos, representando um universo de 27%. Estas informações estão ilustradas na Figura 4.
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Figura 4 - Distribuição dos artigos da amostra, conforme sujeitos
das pesquisas. Fortaleza/CE. 2013

Fonte: Própria.
A média de autores por artigo foi de 3,68. A categoria profissional

| dos autores de referência não foi identificada em 61% dos estudos e
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em 39%, são cirurgiões-dentistas. Em relação às titulações dos autores de referência, 18% são mestres, 14% doutores, 2% graduados e
66% dos trabalhos não especificam.
Quanto às instituições às quais os autores de referência dos estudos estão vinculados, 82% são IES públicas e 18% IES privadas.
Os dados apresentados no perfil retrocitado dos estudos contribuiu nas discussões das evidências apontadas nas categorias desta
pesquisa.
O detalhamento dos artigos, tomando como referência as evidências percebidas, possibilitou a construção de quadros, com base
nas categorias identificadas, a saber: mudanças na formação em
Odontologia a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais; avanços
a partir das mudanças curriculares na formação em Odontologia
decorrentes das Diretrizes Curriculares Nacionais; e desafios para a
implementação de mudanças na formação em Odontologia a partir
das Diretrizes Curriculares Nacionais.

Estes quadros serão detalhados nos capítulos seguintes, quando
da apresentação dos resultados e discussão por categoria. Tomando
como referência o material descrito nos quadros, delinearam-se as
categorias e os respectivos temas para condução da análise (Quadro
1). No capítulo seguinte, serão descritas as categorias, bem como os
resultados e discussão, para cada uma delas.
Quadro 1 - Categorias a serem analisadas e seus respectivos temas. Fortaleza/CE, 2013
CATEGORIA

TEMAS

Perfil do egresso para atuação no
SUS;
Capacitação docente;
Fortalecimento do componente ético no ensino;
Mudanças na formação em Odontologia a
Estímulo ao ensino pela pesquisa;
partir das DCN
Curriculares (organizações curriculares e foco no Desenvolvimento de
competências ou de conteúdos);
Integração ensino-serviço;
Aspecto pedagógico do processo de ensino-aprendizagem.
Satisfação dos estudantes;
Avanços decorrentes das inovações curri- Mudança estudantes a partir das práticas clínicas na realidade do SUS e das
culares a partir das DCN
transformações do processo de ensino- aprendizagem em saúde;
Mudança na conduta dos docentes diante das inovações curriculares.
Orientação consequente do paradigma biomédico; falta dos docentes;
Desafios para a implementação de Mudan- Presença incipiente da ética na graduação;
ças na formação em Odontologia a partir Força do modelo técnico-científico;
das DCN
Falta de apoio das políticas universitárias;
Falta de incentivo às práticas de pesquisa.

Fonte: Própria.
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MUDANÇAS NA FORMAÇÃO EM
ODONTOLOGIA A PARTIR DAS DCN
Apresentação e discussão dos resultados

O Quadro 2 reúne as mudanças ocorridas na formação em Odontologia nos últimos anos inspiradas nas DCN:
Quadro 2 - Evidências dos estudos que retratam mudanças na
formação em Odontologia a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais, segundo a fonte e a base de dados. Fortaleza/CE, 2013
FONTE

FINKLER, M., CAETANO, J. C.,
RAMOS, F. R. S. (2011a)

PINHEIRO, F. M. C., et al. (2009)

LIMA, D. P., et al. (2010)

GONÇALVES, P. E., et al. (2010)

BASE DE DADOS

LILACS

EVIDENCIAS DO ESTUDO
As principais mudanças observadas em relação à
capacitação docente, pela valorização formação/
aperfeiçoamento pedagógico dos docentes; em relação ao perfil do egresso, pela preocupação em formar
profissionais capacitados a atuar nos serviços públicos; e em relação à estrutura curricular, pelos
avanços no sentido da integração do currículo
acadêmico e do desenvolvimento de conteúdos
profissionalizantes precocemente.

BBO ODONTOLOGIA

Neste estudo bibliográfico de 1992 a 2005, pôde-se
constatar que algumas universidades brasileiras
apresentaram variações na composição curricular
em decorrência das DCN com destaque para
atividades de integração ensino-serviço.

DOAJ

O Serviço Extramuro Odontológico passou a fazer
parte da matriz curricular do quarto ano do curso
de graduação e hoje está incluído no conteúdo
programático da disciplina Odontologia Preventiva
e Sanitária II. São desenvolvidos, ainda, os projetos
de extensão universitária dirigidos a diversos grupos
da população que visam também à integração da
universidade-comunidade, proporcionando ao
estudante o conhecimento das dimensões estruturais
dos serviços públicos de saúde, a participação
no atendimento à população, a compreensão das
políticas de saúde bucal, bem como do papel do CD
no contexto social no qual o acadêmico irá ingressar.

LILACS

Aproximadamente 31,3% (57) das faculdades de
Odontologia do Brasil incorporaram a disciplina
Bioética em seus currículos; destas 28,6% ministram
a disciplina no primeiro período.
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MORETTI-PIRES, R. O. (2009)

SECCO, L. G., PEREIRA, M. L. T.
(2004a)

TOASSI, R. F. C. et al. (2012)
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CASOTTI, E., RIBEIRO, V. M. B.,
GOUVÊIA, M. V. (2009)

SECCO, L. G., PEREIRA, M. L. T.
(2004b)

CENGAGE
LEARNING, INC.

O estudo menciona que os cursos de Medicina,
Enfermagem e Odontologia procuraram adequar-se
às DCN nos aspectos técnicos e profissionais.

SCIELO

Constata-se que as DCN e os processos de
avaliação implantados têm gerado um movimento
de mudanças e muitos desafios à comunidade
acadêmica do Estado de São Paulo, tanto em termos
pedagógicos, como principalmente curriculares
(epistemológicos), especialmente em relação aos
aspectos materiais e à titulação dos docentes, embora
algumas mudanças sejam questionadas por alguns
coordenadores das faculdade de Odontologia do
Estado.

SCIELO

Reforma curricular na universidade estudada, a
qual propôs um currículo integrado baseado nas
DCN, em 2007, com módulos ordenados numa
sequência lógica de aprendizagem, contribuindo
para a flexibilização e organização de um currículo
centrado na aprendizagem do estudante e na
ampliação de competências. Identificou-se o uso de
metodologias ativas.

LILACS

Nas publicações deste estudo bibliográfico,
o início de um movimento de mudança na
formação em Odontologia é percebido por meio
da implementação das DCN nos currículos
de formação, do investimento na capacitação
pedagógica dos docentes; da busca por um perfil
de formação coerente com as DCN; da avaliação
de programas de experiências disciplinares; do uso
de metodologias ativas; introdução de Tecnologias
de Informação e Comunicação (TIC) no ensino
da Odontologia; formação contextualizada com o
SUS/promoção de saúde; e do Ensino da Bioética e
valores éticos na prática educativa. Outro aspecto
interessante relaciona-se ao fato de as pesquisas
incluírem os vários sujeitos envolvidos com o
processo de formação, com destaque aos estudantes,
o que reforça a compreensão de que o estudante –
e futuro profissional – ocupa lugar central, e sua
interlocução é essencial na reflexão do processo de
ensino.

SCIELO

No contexto das escolas estudadas, foi possível
constatar que os processos de avaliação implantados
e as Diretrizes Curriculares ensejam um movimento
de mudanças e muitos desafios à comunidade
acadêmica da área de Odontologia, tanto em
termos curriculares (epistemológicos) como
pedagógicos, apontando algumas contradições entre
as concepções dos coordenadores.

JUNGES, R. et al. (2011)

HOLANDA, I. C. L. C., ALMEIDA, M.
M., HERMETO, E. M. C. (2012)

MEDLINE

Considerando-se as DCN, um novo currículo para o
curso de Odontologia da Faculdade de Odontologia
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi
desenvolvido. O tradicional formato de ensino
dominado pelo docente, baseado na transmissão
foi substituído por um processo de aprendizagem
mútua e bidirecional. As principais alterações no
currículo estão ligadas à exclusão de disciplinas
tradicionais especializadas, com ensino clínico
passando por uma integração significativa. Além
disso, “Seminários Integrativos” foram criados
para promover a agregação das ciências básicas
e formação profissional. Além disso, a ênfase foi
colocada na saúde pública odontológica, com ampla
dedicação à prática do estágio supervisionado
nos centros de saúde da comunidade. Índices de
satisfação entre os estudantes são usados para a
averiguar a aceitação da nova proposta curricular.
No novo currículo, as disciplinas básicas são uma
parte diária de ensino clínico e mais de 20% do
seu teor são dedicados a matéria de saúde pública
prática, o que permite aos estudantes terem uma
maior experiência com o sistema público de saúde.
Além disso, possui organização mais integradora
na intenção de contrariar a lógica da especialização
precoce.

DOAJ

Sendo contemplada pelos últimos editais do PróSaúde e do PET-Saúde (Programa de Educação
pelo Trabalho para a Saúde), a Universidade
de Fortaleza (UNIFOR) instituiu mudanças
nos cursos de graduação em saúde a partir da
ampliação dos cenários de prática para a rede
municipal (SUS), das práticas interdisciplinares,
e da adoção de metodologias ativas no processo
ensino-aprendizagem, objetivando os determinantes
de saúde (promoção, prevenção, recuperação
e reabilitação). Além disso, fortaleceu as ações
integradas que considerem o estudante como sujeito
do processo ensino-aprendizagem. A UNIFOR frisa
a necessidade de investimentos na Estratégia Saúde
da Família e na educação popular em saúde e, com o
apoio dos dez cursos de graduação da área da saúde,
contribui com a inclusão da equipe ampliada de
saúde nos Centros de Saúde da Família, favorecendo
a atenção integral, o trabalho em equipe e a
resolubilidade do serviço. O trabalho interdisciplinar
dos dez cursos, da gestão, da vigilância, além de
serviços secundários da própria IES com as Redes
de Atenção à Saúde constituem um diferencial
de formação, fomentando pesquisas em áreas
estratégicas para o SUS e permitindo a iniciação
precoce do estudante no exercício profissional. As
estratégias interdisciplinares são constantemente
avaliadas pelos cursos.
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TOASSI, R. F. C., DAVOGLIO, R. S.,
LEMOS, V. M. A. (2012)

SCIELO

Em 2007, a disciplina Ciências Sociais Aplicadas à
Saúde foi reformulada, permitindo a diversificação
dos cenários de aprendizagem por meio da inserção
dos estudantes no SUS, quando a realidade e a prática
do SUS são objetos de estudo, oferecendo assim
significado necessário aos conteúdos curriculares
(aprendizagem significativa). A utilização da
problematização como metodologia ativa também
constitui uma característica da disciplina,
possibilitando uma aproximação crítica da realidade,
servindo-se dela como ocasião/desafio para a
aprendizagem. No campo das estratégias de ensinoaprendizagem, são utilizadas aulas expositivas
dialogadas; estudo dirigido e de textos; atividades
em grupos, das quais participa um docente tutor;
atividade interativa nos cenários de prática; e
socialização de produtos. A disciplina foi realocada
do segundo para o primeiro semestre com o objetivo
de inserir os estudantes na prática desde o início da
formação. O Pró-Saúde potencializou os esforços
que vinham sendo implementados, com o objetivo
de promover a mudança da matriz curricular na
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG).

SCIELO

As grades curriculares dos cursos de Odontologia,
Medicina e Enfermagem, baseadas em disciplinas,
foram substituídas por um modelo integrado
de atividades curriculares, composto por
módulos (tutorial e de prática profissional). Para
fortalecimento e avanço da mudança curricular,
houve adesão ao Pró-Saúde, para estreitar e fortalecer
a integração entre os três cursos, considerando
os princípios da formação para o trabalho em
equipe e da interdisciplinaridade. A pedagogia da
transmissão, amplamente utilizada no formato
curricular anterior, foi substituída por metodologias
ativas de aprendizagem, e, nesse novo contexto,
os estudantes passaram a imergir no mundo do
trabalho desde o primeiro período, concentrandose esforços para a articulação entre teoria e prática.

DOAJ

No currículo investigado, houve aumento do tempo
de estágio na Atenção Básica, cuja base pedagógica
é a metodologia da problematização. Realização
de um diário de campo ao final de cada semana
para favorecer a relação docente-estudante e para
propiciar um momento de reflexão fundamental
para sua compreensão. Efetivação de uma oficina
de integração ensino-serviço, que acontece na
metade do semestre, contando com a participação
de preceptores, residentes e demais profissionais da
área da saúde vinculados a esse serviço, docentes
e estudantes. Ao final do período do estágio, os
estudantes devem elaborar um relatório final,
explicando com profundidade a lógica da realização
de vivência no serviço de Atenção Básica. Este é
avaliado com todos os envolvidos no sentido de
aprimorar o processo.

FINKLER, M., CAETANO, J. C.,
RAMOS, F. R. S. (2011b)

SOUZA, M. C. A. et al. (2012)

SANTOS, A. M. et al. (2006)

SCIELO

Mudanças possíveis de identificar no curso que,
dentre quinze, se mostrou mais coerente com as
propostas das DCN: integração das disciplinas
profissionalizantes; integração, comunicação e
coerência da pré-clínica com a clínica; redefinição
da carga horária do curso, com menos enfoque às
disciplinas do ciclo básico, tornando-as integradas
e coerentes com a formação; existência de
multidisciplinaridade no estágio; maior enfoque
às disciplinas de Saúde Coletiva; mudanças de
concepções e estratégias após as DCN (processo de
ensino-aprendizagem e inovações metodológicas metodologias ativas, integração curricular, trabalho
multidisciplinar e interação dos estudantes);
inserção dos estudantes no contexto profissional
logo no início da formação; diversificação dos
cenários de aprendizagem no SUS (com crescente
complexidade); e preocupação em preparar os
estudantes para o mercado de trabalho. Além disso,
representantes de 7 IES afirmam formar CD com
perfil coerente com as DCN. Ao pesquisar o enfoque
teórico dos cursos, identificou-se que nenhum
curso afirma seguir o paradigma biomédico-clínico,
apesar de ainda não se embasarem no enfoque
epidemiológico.

SCIELO

Houve mudança do PPP da IES (Universidade
Severino Sombra) de acordo com as DCN,
considerando o perfil de formação do CD; os
módulos de ensino passaram a ser oferecidos em
núcleos temáticos, organizados por afinidade/interrelação dos diversos conteúdos programáticos, não
mais fragmentados; identificação de atividades
baseadas em metodologias inovadoras; inserção de
temas transversais, atuais e relevantes no processo
formativo, debatidos de forma interdisciplinar; uso
de diferentes estratégias de ensino-aprendizagem,
fugindo de um ambiente tradicional; realização de
seminários interdisciplinares para discussão de casos
clínicos; proposição de prova única, interdisciplinar,
no final do período, substituindo as de cada
disciplina; e implantação e apoio financeiro do PróSaúde.

DOAJ

Esta revisão de literatura aponta que, de modo
geral, as disciplinas de saúde coletiva (com suas
diferentes denominações) inserem discussões sobre
o SUS e organização do serviço de saúde bucal,
inclusive com práticas e estágios dentro da rede
assistencial, estimulando o contato do estudante
com as necessidades reais e possibilitando novas
composições pedagógicas. A mídia e o contato
com outros dentistas que atuam, principalmente no
Programa de Saúde da Família (PSF), têm levado
os estudantes a cobrarem dos docentes discussões
sobre o novo mercado de trabalho e uma formação
mais contextualizada com o SUS, tendo em vista a
saturação do mercado liberal.
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MUSSE, J. O. et al. (2007)

MALTAGLIATI, L. A., GOLDENBERG,
P. (2011)

ARAÚJO, M. E. (2006)

LAZZARIN, H. C., NAKAMA, L.,
CORDONI JUNIOR, L. (2010)

SCIELO

CENGAGE
LEARNING, INC.

A Faculdade de Odontologia da UFMG implementou
o internato rural como instrumento indispensável
para a aquisição de competências estabelecidas pelas
DCN, por estimular a capacidade de tomar decisões,
liderança, trabalhar em equipes multidisciplinares,
gerenciar, implementar e avaliar ações, desenvolver
espírito crítico e a capacidade analítica. As atividades
desenvolvidas pelos estudantes decorrem das
necessidades apresentadas pelos municípios, com
decisão colegiada, havendo uma adequação dos
objetivos de aprendizagem. No Internato Rural,
em conjunto, estudantes, Colegiado Gestor do
Município e preceptores fazem o planejamento
das atividades. Existe a supervisão direta e indireta
dos docentes, mas também de um profissional
do Município. Reuniões, oficinas, seminários de
trabalho ou de avaliação são realizados de forma
conjunta com os profissionais do serviço e com os
usuários. Adotou-se a avaliação formativa para
o processo, em que os estudantes exercem papel
central, levando-se em conta o progresso individual.
Docentes, estudantes e profissionais do serviço
estabelecem os critérios de avaliação.
Identificou-se maior importância do componente
ético no currículo da IES; disciplina dedicada apenas
à Bioética, logo no primeiro ano; aproximação de
teoria e prática como estratégia pedagógica; e adoção
da Plataforma Moodle para contribuir no processo
ensino-aprendizagem dos graduandos, facilitando
o compartilhamento de informações e experiências
(educação semipresencial).

LILACS

4 faculdades de Odontologia em São Paulo
implementaram a disciplina Bioética no currículo.

LILACS

O estudo evidenciou a valorização da pesquisa no
espaço das reformas curriculares, em atenção às
Diretrizes Curriculares (“ensino pela pesquisa”).
Considerando as trajetórias de emergência e
desenvolvimento da pesquisa institucional, as
escolas investigadas contemplam a instrução
científica, em disciplina autônoma ou não. Os
estudantes são estimulados a se envolverem com
projetos de pesquisa no âmbito do programa de
iniciação científica durante a graduação, no espaço
extracurricular.

DOAJ

Os conhecimentos e os conceitos advindos das
Ciências Sociais têm ajudado a Odontologia a se
aproximar de uma realidade que faz parte de outra
lógica, tornando possível identificar e compreender
os aspectos sociais, suas repercussões na maneira das
pessoas “de estar no mundo” e, consequentemente,
de influenciar no processo saúde-doença.

LILACS

Identificou-se uma tomada de consciência dos
docentes de sua importância no processo ensinoaprendizagem e da necessidade de utilização de
estratégias problematizadoras.

FADEL, C. B., BALDANI, M. H. (2013)

MORITA, M. C. et al. (2007)

BATISTA, M. J. et al. (2010)

LEMOS, C. L. S.; FONSECA, S. G.
(2009)

FREITAS, S. F. T.; CALVO, M. C. M.;
LACERDA, J. T. (2012)

SCIELO

A Universidade Estadual de Ponta Grossa passou por
um processo de reformulação curricular, iniciado em
2003, que buscava incorporar as contribuições das
DCN, assinalando para a construção de princípios
que satisfatoriamente fundamentem a formação do
CD. A implantação do atual projeto pedagógico, em
2005, ocorreu em um contexto de ampla valorização
da capacitação do corpo docente, apoiado nas
atividades do programa de pós-graduação em
Odontologia. Atualmente, graduação e pósgraduação compartilham recursos físicos, materiais
e humanos, e há integração entre acadêmicos e
pós-graduandos em atividades de ensino, pesquisa
e extensão.

LILACS

Na universidade, destacaram-se a descentralização e
a maior abrangência do projeto Pró-Saúde, incluindo
o atendimento a pacientes do SUS hospitalizados. Os
demais cursos da área da saúde foram convidados
a participar do Projeto, visando a promover maior
integração entre as áreas. A Universidade Estadual
de Maringá, por sua vez, planeja desenvolver ações
conjuntas entre a Odontologia e a Medicina, que
também foi contemplada com o Pró-Saúde. Já
a Universidade Estadual de Londrina elaborou
um protocolo clínico integrado e prontuário
eletrônico, permitindo a visão integral do usuário
e das ações de atenção à saúde. Além disso, propõe
uma Unidade Móvel de Atenção à Saúde Bucal,
Unidade de Odontologia Hospitalar, Laboratório de
Patologia Odontológica e a revitalização do serviço
de Radiologia com vistas à saúde da população e
adequada formação profissional.

BBO – Odontologia

Formação mais contextualizada com o SUS por meio
do estágio extramuro na Estratégia de Saúde da
Família (80h) a partir de 2008, com a implementação
do Pró-Saúde.

SCIELO

Entrecruzando as diferentes vozes e a análise de
documentos, percebe-se a tentativa de integração do
ensino e do tratamento clínico integral na disciplina
Clínica Integrada, da faculdade de Odontologia
UniEvangélica.

SCIELO

A proposta curricular dos conteúdos de Saúde
Coletiva da Universidade Federal de Santa Catarina
apresenta conteúdos organizados com base nos
objetos de estudo, em que os estudantes têm
inicialmente contato com questões mais gerais, que
ficam mais específicas ao longo do curso (teoria e
prática). O objetivo é formar profissionais de saúde
antes de CD. São cinco disciplinas responsáveis
por trabalhar a Saúde Coletiva e o SUS em três
campos do conhecimento: Ciências Sociais, Gestão
e Planejamento, e Epidemiologia. Os docentes não
são fixos a nenhuma disciplina, podendo lecionar de
acordo com sua área do conhecimento. As atividades
extramuros acontecem em unidades do sistema
público de saúde, com base nas orientações e roteiro
dos docentes. As experiências são compartilhadas
em seminários e outras estratégias pedagógicas
interativas.
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LILACS

BBO – Odontologia

LILACS

Desde 2005, a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul tem progressivamente implementado, durante
o último ano, um programa de aprendizado de
serviço dentro das instalações de prática do SUS.
A carga horária total do programa é de 930 horas,
sendo regulada por legislação federal específica. A
disciplina utiliza a Metodologia da Aprendizagem
Baseada em Problemas (ABP)
A fim de reduzir o fosso entre a formação
acadêmica e o campo de trabalho, atividades
de extensão universitária foram criadas. O
objetivo dessas atividades é reorientar projetos
pedagógicos e contribuir para o desenvolvimento de
profissionais conscientes da saúde das necessidades
da comunidade e que buscam a integração
multidisciplinar entre medidas preventivas e
curativas , teoria e prática , e de ensino e de serviço.
Mudanças (inclusive pedagógicas) para melhorar a
qualidade de cursos de graduação em Odontologia
foram estimuladas pelos resultados do processo de
avaliação e em decorrência da reforma curricular
necessária para compreender as DCN.

Fonte: Própria.
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Constatou-se que 31 artigos mencionaram mudanças na formação em Odontologia, entretanto, em dois destes não ficou claro que
as modificações relatadas seriam advindas das Diretrizes Curriculares Nacionais (MUSSE et al., 2007; GONÇALVES et al., 2010). As
mudanças mencionadas foram de várias naturezas, a saber: com foco
no perfil do egresso para atuação no SUS, referentes à capacitação
docente, de fortalecimento do componente ético no ensino, de estímulo ao ensino pela pesquisa, curriculares, relativas à integração
ensino-serviço e relativas ao aspecto pedagógico do processo de ensino-aprendizagem.
As DCN estabeleceram como desafio para as instituições de ensino superior um perfil de formação para o cirurgião-dentista que
dificilmente é alcançado pelo modelo tradicional flexneriano de ensino. O profissional formado, segundo as DCN, deverá possuir um
perfil generalista, humanista, autônomo, crítico e reflexivo, familiarizado com os serviços de saúde e capacitado a atuar de acordo com
as necessidades da sociedade, segundo os princípios do SUS (BRASIL, 2002a). Segundo Finkler (2009), formar profissionais com perfil
adequado significa propiciar a capacidade de aprender a aprender,
de comunicar-se, de trabalhar em equipe, de aprimorar qualidades

ético-humanistas e de refletir criticamente. Na Odontologia, ressalta-se também a importância de inserção precoce do graduando em
seu contexto profissional, das clínicas integradas de complexidade
crescente, da diversificação dos cenários de aprendizagem e da formação mais direcionada para a Saúde Coletiva.
Finkler, Caetano e Ramos (2011a), Casotti, Ribeiro e Gouvêia
(2009), Finkler, Caetano e Ramos (2011b), Souza et al. (2012), Morita et al. (2007), Freitas, Calvo e Lacerda (2012) e Diógenes et al.
(2010) relataram experiências e estudos que demonstraram preocupação com o perfil do egresso de Odontologia. Freitas, Calvo e Lacerda (2012) mencionaram, ainda, a necessidade de o estudante ter
inicialmente contato com questões mais gerais, que ficam mais específicas ao longo do curso, de modo a formar profissionais de saúde
antes de cirurgiões-dentistas.
Outro aspecto mencionado como mudança para a formação em
Odontologia foi a capacitação docente. De acordo com Feuerwerker
(2004), as propostas de mudança para a formação dos profissionais
de saúde norteadas pelas DCN visam à superação de problemas que
estão ocorrendo nas universidades, tais como: a insuficiente produção de conhecimento e problemas na formação profissional marcados pela especialização, fragmentação e interesses do mercado. Neste cenário, a qualidade do ensino prestado pelas IES e da formação
dada aos docentes ganha destaque, visto que estes só responderão ao
que deles se espera se possuírem as competências, as possibilidades
profissionais e a motivação requerida.
Tendo em vista a escassez de estudos sobre pedagogia universitária na área da Odontologia, a necessidade iminente de qualificação e
a atualização técnica e didático-pedagógica do corpo docente, algumas universidades estão investindo em seus professores, conforme
relatado nos estudos de Finkler, Caetano e Ramos (2011a), Casotti,
Ribeiro e Gouvêia (2009), Secco e Pereira (2004a), Lazzarin, Nakama
e Cordoni Júnior (2010), Fadel e Baldani (2013) e Freitas, Calvo e
Lacerda (2012).
Ante à realidade de mudanças nas faculdades de Odontologia, Lazzarin, Nakama e Cordoni Júnior (2010), em estudo na Universidade
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Estadual de Londrina (UEL), retrataram a tomada de consciência de
alguns docentes quanto à importância que têm na formação e de sua
importância no processo ensino-aprendizagem. Freitas, Calvo e Lacerda (2012), relataram, ainda, a valorização aos saberes dos docentes de Saúde Coletiva da Faculdade de Odontologia na Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), ao se permitir que lecionem de
acordo com sua área do conhecimento, não os fixando a determinadas disciplinas.
Neste entendimento, sinaliza-se, com base no que foi encontrado
na literatura, a importância da formação docente de modo permanente, frente às mudanças sinalizadas para a formação em Odontologia.
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Analisando-se as DCN dos cursos de graduação em Odontologia,
cinco linhas principais encontram-se referenciadas: o compromisso
com a saúde, com a atualização da educação, com a capacidade de
liderança, gerenciamento e comunicação, com a integração curricular e com a ética e a cidadania. O componente ético é abordado
de forma marcante em diversos tópicos: no perfil profissional, nas
competências gerais, nas competências e habilidades específicas,
nos conteúdos curriculares e na proposta de organização do curso
(BRASIL, 2002a).
A dimensão ética na formação está diretamente relacionada com
o desenvolvimento e a realização de valores humanizadores e com a
conformação da identidade profissional durante a graduação. Tratase da capacidade autônoma de percepção, reflexão crítica e decisão
coerente, relativa às condutas humanas no cuidado à saúde e à vida
(FINKLER; CAETANO; RAMOS, 2011a). Desta forma, algumas
mudanças têm sido realizadas nas faculdades de Odontologia, representadas principalmente pela incorporação da disciplina Bioética
no currículo (GONÇALVES et al., 2010; JUNQUEIRA et al., 2012;
MUSSE et al., 2007) e oferecimento desta no início do curso (GONÇALVES et al., 2010; JUNQUEIRA et al., 2012), no sentido de prover
aos acadêmicos uma formação, desde o início, pautada em preceitos
éticos. Apesar de Casotti, Ribeiro e Gouvêia (2009) relatarem a existência de várias publicações que têm debatido a temática, o que para
os autores representa um movimento de mudança na formação dos

cirurgiões-dentistas, nesta pesquisa, identificou-se apenas um estudo (JUNQUEIRA et al., 2012) que atribuiu às DCN as modificações
curriculares para o alcance de uma formação mais ética.
Em razão da necessidade de um ensino mais centrado no estudante, ressalta-se a função essencial da pesquisa e a procura por
novos projetos pedagógicos que estimulem a autonomia intelectual,
a criatividade e uma formação crítica e reflexiva na educação superior em Odontologia (MALTAGLIATI; GOLDENBERG, 2011).
A relevância da pesquisa está reiterada na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional nº 9.394, que reforça o vínculo entre ensino,
pesquisa e extensão, além de preconizar a formação de profissionais
mais engajados com a ciência e com os problemas sociais (BRASIL,
1996). Normatizando estas proposições para os cursos de Odontologia, as DCN especificaram o requerimento do “ensino pela pesquisa”
e em seu artigo 9o especificam que a formação integral e adequada
acontece por meio da articulação entre ensino, pesquisa e extensão/
assistência (BRASIL, 2002a).
Nesta perspectiva, Casotti, Ribeiro e Gouvêia (2009) identificaram que as pesquisas sobre educação em Odontologia têm envolvido
diferentes sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, com destaque para os estudantes, o que é coerente com a necessidade destes ocuparem lugar central na formação. Maltagliati e Goldenberg
(2011) verificaram, ainda, como consequência das DCN, a valorização dada à pesquisa, por meio de disciplinas autônomas ou não,
no espaço das reformas curriculares dos cursos de Odontologia da
cidade de São Paulo, além de perceberem estímulo de algumas IES
para os estudantes se envolverem em grupos de pesquisa desde a graduação.
Fadel e Baldani (2013) também constataram o estímulo à pesquisa na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) por meio
da integração entre acadêmicos e pós-graduandos em atividades de
pesquisa como decorrência do novo projeto pedagógico da instituição lançado em 2005. Holanda, Almeida e Hermeto (2012), por sua
vez, constataram que a adesão aos programas PET- Saúde e Pró-Saú-
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de pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR) incentivam o fomento
à pesquisa para áreas estratégicas do SUS.
De acordo com Paula e Bezerra (2003), as DCN, ao traçarem o
perfil de formação do CD, induziram mudanças na formação, requerendo um currículo que preparasse um profissional com visão
integral da saúde nos âmbitos coletivos e individual, com possibilidade de lidar com problemas simples ou complexos. Desse modo,
os padrões curriculares fragmentados passaram a ser questionados,
pois dificultam ao estudante uma compreensão mais abrangente do
saber pelo marcante foco nas especialidades. As mudanças curriculares decorrentes das DCN baseiam-se, portanto, em esforços para o
alcance de melhores resultados na formação dos CD, na prevalência
e gravidade das doenças orais e na possibilidade de melhorias no
atendimento à população (JUNGES et al., 2011).
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Desta forma, constatou-se em 22 estudos que compõem o corpus
da categoria mudanças na formação em Odontologia, referência a
reformulações curriculares e, em três, mudanças nos projetos político-pedagógicos das IES (SOUZA et al., 2012; FADEL; BALDANI,
2013; DIÓGENES et al., 2010). Finkler, Caetano e Ramos (2011a),
Toassi et al. (2012), Junges et al. (2011), Albuquerque et al. (2007),
Finkler, Caetano e Ramos (2011b), Souza et al. (2012) e Lemos e
Fonseca (2009), entretanto, referenciaram claramente mudanças
para um currículo integrado. As organizações curriculares integradas estão frequentemente relacionadas a módulos ou núcleos temáticos em que há inter-relação dos diversos conteúdos programáticos
(TOASSI et al., 2012; JUNGES et al., 2011; SOUZA et al., 2012). Junges et al. (2011) reforçaram, ainda, que as principais alterações curriculares de seu estudo estão na exclusão de disciplinas tradicionais
especializadas e na incorporação das disciplinas básicas ao ensino
clínico. Morita et al. (2007) e Diógenes et al. (2010), por sua vez,
mencionaram a integração apenas na clínica odontológica.
Torna-se importante destacar o fato de que apenas dois estudos
da amostra desta pesquisa mencionaram mudanças para um currículo centrado em competências (TOASSI et al., 2012; WERNECK
et al., 2010). A formação por competências caracteriza-se por esti-

mular o desenvolvimento de capacidades ou atributos (cognitivos,
psicomotores e afetivos) que, juntos, resultam em distintas maneiras
de realizar, com sucesso, as ações essenciais e características de uma
determinada prática profissional. Deste modo, há que se destacar
como aspecto de progressão do estudante o desenvolvimento crescente de autonomia e domínio em relação às áreas de competência
(ELLERY, 2010). A proposta curricular deve ser capaz de promover o desenvolvimento de competências, possibilitando a formação
do profissional-cidadão, para atuar de forma participativa, crítica e
criativa, com mobilidade e flexibilidade, na vida profissional e social
(RON, 2010). A outra face é a organização curricular centrada em
conteúdos, que pelos resultados encontrados, é notoriamente ainda
muito intensa na formação dos cirurgiões-dentistas no Brasil.
As propostas de mudança trazem, acima de tudo, uma formação
voltada ao fortalecimento dos modelos de atenção à saúde em que o
compromisso principal com as necessidades do usuário do sistema
público de saúde, em detrimento do modelo predominante centrado
em procedimentos técnicos (ALBUQUERQUE et al., 2007). Tendo
em vista que o cotidiano do profissional de saúde não se esgota nos
procedimentos clínicos, mas deve expressar valores de ordem moral
ou ética, humanização e compreensão da sociedade em que se insere,
algumas universidades têm redefinido seus currículos para alcançar
maior enfoque às disciplinas de Saúde Coletiva (FINKLER; CAETANO; RAMOS, 2011b; FREITAS; CALVO; LACERDA, 2012).
As Ciências Sociais que embasam a Saúde Coletiva ajudam a
Odontologia a compreender e discutir o novo mercado de trabalho
que se desenha (FINKLER; CAETANO; RAMOS, 2011b; SANTOS
et al., 2006), os aspectos sociais, suas repercussões na vida das pessoas, bem como o processo saúde-doença (ARAÚJO, 2006). Finkler,
Caetano e Ramos (2011b), entretanto, discutiram o risco de responsabilizar apenas esta disciplina pelas mudanças curriculares, visto
que se tornou questionável a manutenção de outras com uma visão
estritamente biológica e tecnicista.
Em consonância com Finkler (2009) e Lampert (2002), em pesquisas semelhantes sobre as mudanças curriculares nos cursos de
Odontologia, este estudo também identificou um enfoque para a ini-
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ciação precoce dos estudantes de Odontologia no exercício profissional, por meio de sua inserção na clínica e/ou no SUS, superando
a divisão dos ciclos básico e profissionalizante (FINKLER; CAETANO; RAMOS (2011a), HOLANDA; ALMEIDA; HERMETO, 2012;
PALMIER et al., 2012; ALBUQUERQUE et al., 2007; FINKLER;
CAETANO; RAMOS, 2011b).
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Morita e Kriger (2004) ressaltaram, ainda, que as clínicas integradas devem apresentar complexidade crescente, assim como Albuquerque et al. (2007), que registraram a organização curricular
em espiral dos cursos de Medicina, Odontologia e Enfermagem do
Centro Universitário de Serra dos Órgãos (UNIFESO), partindo do
conhecimento geral para o específico em níveis crescentes de complexidade e sucessivas aproximações com a realidade. Ainda segundo Morita e Kriger (2004), a diversificação dos cenários de aprendizagem é essencial para a formação do CD, pela oportunidade de
contato direto com o serviço e vivência de experiências no mundo
do trabalho. Em consonância, Holanda, Almeida e Hermeto (2012),
Palmier et al. (2012) e Finkler, Caetano e Ramos (2011b) relataram
a ampliação dos cenários de práticas na formação, e Werneck et al.
(2010) destacaram a preceptoria externa como fundamental, visto
que, desta forma, a experiência no trabalho é reconhecida e valorizada como princípio educativo.
Os estágios extracurriculares e os projetos de extensão universitária na realidade do SUS foram fortalecidos a partir das DCN,
conforme mostram os estudos de Lima et al. (2010), Junges et al.
(2011), Holanda, Almeida e Hermeto (2012), Toassi, Davoglio e Lemos (2012), Santos et al. (2006), Werneck et al. (2010), Fadel e Baldani (2013), Morita et al. (2007), Batista et al. (2010), Freitas, Calvo
e Lacerda (2012), Toassi et al. (2013) e Diógenes et al. (2010). No
sentido de aprimorar o SUS como rede de ensino-aprendizagem na
prática do trabalho, várias estratégias têm sido implementadas, tais
como o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PETSaúde) e o Pró-Saúde. Holanda, Almeida e Hermeto (2012), Palmier
et al. (2012), Albuquerque et al. (2007), Souza et al. (2012), Morita et
al. (2007) e Batista et al. (2010) citaram a adesão a estes programas

como potencializadora para a efetivação das DCN nas IES estudadas, no intuito de possibilitar, inclusive financeiramente, experiências práticas de formação na realidade social.
Conforme Junges et al. (2011), Holanda, Almeida e Hermeto
(2012), Palmier et al. (2012), Santos et al. (2006) e Freitas, Calvo e
Lacerda (2012), a ênfase na Saúde Pública é um diferencial nas reformas curriculares, pois o estudante tem a possibilidade de vivenciar
o SUS, ao tempo em que é objeto de estudo teórico. A articulação
entre teoria e prática viabiliza a aprendizagem significativa, o que é
citado como mudança na formação por Pinheiro et al. (2009), Holanda, Almeida e Hermeto (2012), Albuquerque et al. (2007), Toassi,
Davoglio e Lemos (2012), Junqueira et al. (2012), Morita et al. (2007)
e Diógenes et al. (2010).
Em algumas IES, é possível perceber um trabalho multidisciplinar
entre os diversos cursos da saúde, o que contribui para a inclusão da
equipe ampliada nos Centros de Saúde da Família ou nas clínicas da
faculdade, favorecendo a atenção integral aos usuários, o trabalho
em equipe e a resolubilidade do serviço (HOLANDA; ALMEIDA;
HERMETO, 2012; ALBUQUERQUE et al., 2007; FINKLER; CAETANO; RAMOS, 2011b; SOUZA et al., 2012; WERNECK et al.,
2010; MORITA et al., 2007).
Para a formação integral em Odontologia, é também necessário o
trabalho interdisciplinar entre ensino, serviço, comunidade e gestão,
o que foi referenciado por Feuerwerker (2004) como “quadrilátero
da formação”, visando à organização de uma gestão de ensino na saúde integrante do sistema de saúde, redimensionando a imagem dos
serviços e valorizando o controle social. Nesta perspectiva, Holanda,
Almeida e Hermeto (2012), Toassi, Davoglio e Lemos (2012), Werneck et al. (2010), Fadel e Baldani (2013), e Diógenes et al. (2010)
relataram a formação de parcerias com o serviço e representantes da
comunidade para trazer significado à formação. Casotti, Ribeiro e
Gouvêia (2009) e Holanda, Almeida e Hermeto (2012) destacaram,
ainda, como mudança identificada com a implementação das DCN,
a avaliação interdisciplinar dos programas realizados na faculdade
de Odontologia com vistas ao constante aprimoramento das propostas.
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Para que os cirurgiões-dentistas pensem criticamente sobre seu
processo de trabalho, sejam capazes de tomar decisões e desenvolvam a autonomia profissional, metodologias ativas têm sido adotadas nos cursos de Odontologia (TOASSI et al., 2012, CASOTTI;
RIBEIRO; GOUVÊIA, 2009; HOLANDA; ALMEIDA; HERMETO,
2012; PALMIER et al., 2012; ALBUQUERQUE et al., 2007; TOASSI; DAVOGLIO; LEMOS, 2012; FINKLER; CAETANO; RAMOS,
2011b; SOUZA et al. 2012; LAZZARIN; NAKAMA; CORDONI JÚNIOR, 2010; TOASSI et al., 2013). O modelo de ensino centrado no
estudante, orientado pelas demandas dos serviços de saúde, exprime
aspectos muitos diferenciados em relação ao ensino tradicional, limitado à sala de aula, que não problematiza a realidade social (FREITAS et al., 2009).
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Com base nesta perspectiva, Toassi et al. (2012), Casotti, Ribeiro
e Gouvêia (2009) e Holanda, Almeida e Hermeto (2012) relataram
mudanças nos currículos, anteriormente centrados no conhecimento, que passaram a centralizar a aprendizagem no estudante. Desta
forma, começa a existir uma interlocução com os estudantes para se
repensar a dinâmica do ensino, conforme Casotti, Ribeiro e Gouvêia
(2009), Junges et al. (2011), Holanda, Almeida e Hermeto (2012),
Toassi, Davoglio e Lemos (2012) e Werneck et al. (2010), em um processo de aprendizagem mútua e bidirecional (JUNGES et al., 2011).
Segundo Palmier et al. (2012), o conceito de aprendizagem significativa passa a se destacar no atual contexto de reformulação curricular, sendo indicado como uma importante mudança na formação em saúde. A aprendizagem significativa implica a abordagem de
questões relevantes para o estudante, estimulando a busca de conhecimento e possibilitando o “diálogo” com os conhecimentos prévios
adquiridos em vivências ou experiências anteriores de aprendizagem
(FREITAS et al., 2009). Como sujeito ativo na formação, o estudante
passa a buscar o conhecimento e o docente exerce o papel de facilitador. As estratégias de ensino-aprendizagem são, desse modo,
essenciais na construção do saber e estão referenciadas nos estudos
de Palmier et al. (2012), Toassi, Davoglio e Lemos (2012), Souza et
al. (2012), Werneck et al. (2010), Junqueira et al. (2012), Lazzarin,
Nakama e Cordoni Júnior (2010) e Freitas, Calvo e Lacerda (2012).

A pesquisa de Toassi, Davoglio e Lemos (2012) se destaca por
apresentar diversas estratégias envolvidas no período do estágio extracurricular, dinamizando o processo por possibilitar a discussão
sobre as realidades enfrentadas e integrar o ensino e o serviço. São
elas: um diário de campo, que fortalece a relação docente-estudante
e favorece a reflexão do estudante sobre a prática; oficinas de integração, envolvendo os vários atores do processo formativo; e um relatório final apresentado e discutido interdisciplinarmente. Seminários
com diferentes objetivos também foram destacados por Junges et al.
(2011), Souza et al. (2012), Werneck et al. (2010) e Freitas, Calvo e
Lacerda (2012), e têm auxiliado a agregação entre as Ciências Básicas
e a formação profissional; a discussão de casos clínicos; o compartilhamento de experiências; e avaliação dos projetos junto aos serviços
e usuários. Os artigos de Casotti, Ribeiro e Gouvêia (2009) e Junqueira et al. (2012) relataram a introdução das tecnologias da informação e comunicação (TIC) no ensino em Odontologia também no
intuito de facilitar a acessibilidade e a troca de conhecimentos entre
docentes e estudantes.
Propostas inovadoras no campo da avaliação de ensino-aprendizagem foram mencionadas em apenas duas publicações, o que reforça a complexidade desta tarefa no processo educativo. Souza et al.
(2012) relataram a adoção de prova única interdisciplinar ao final
dos períodos, substituindo as disciplinares, e Werneck et al. (2010),
por sua vez, destacam a implementação da avaliação formativa, que
considera o progresso individual e cujos critérios são estabelecidos
em conjunto por docentes, estudantes e representantes do serviço.
De acordo com Zocche (2007), a avaliação do ensino na saúde deve
integrar tudo o que se pensa sobre o cuidado humano, cruzando diversos olhares, falas e sensações dos atores envolvidos, ecoando para
o espaço de ensino. A contraposição é quando fica presa numa folha
de papel, compartilhada entre docente e estudante apenas, sem ganhar vida (ZOCCHE, 2007).
As evidências demonstradas neste estudo com base na produção científica são conducentes às mudanças na formação em
Odontologia. Pode-se afirmar que, para a maioria dos estudos, essas
estavam vinculadas aos pressupostos apontados nas DCN.
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AVANÇOS DECORRENTES DAS
MUDANÇAS CURRICULARES A
PARTIR DAS DCN
Apresentação e discussão dos resultados

O Quadro 3 traz os avanços identificados na formação em Odontologia a partir das mudanças curriculares estimuladas pelas DCN
com base na amostra deste estudo.
Quadro 3 - Evidências dos estudos que retratam avanços a partir
das mudanças curriculares na formação em Odontologia decorrentes das Diretrizes Curriculares Nacionais, segundo a fonte e a base de
dados. Fortaleza/CE, 2013
FONTE

BASE DE DADOS

EVIDÊNCIAS DO ESTUDO

SANCHEZ, H. F., et al. (2012)

CENGAGE LEARNING, INC.

Os estudantes que participaram da pesquisa
apresentaram uma visão ampliada do processo
saúde-doença e posturas profissionais
adequadas para o trabalho na atenção
primária à saúde, principalmente, em relação
à dimensão “humanização”, que buscou
analisar a ética e a solidariedade, o vínculo
e a responsabilização nesse nível de atenção.
Esses dados podem representar o rompimento
com o “universo da boca” e a necessidade de
considerar uma prática pautada em respeito ao
outro, tolerância e humildade.

LIMA, D. P., et al. (2010)

DOAJ

Percebe-se que a maioria dos estudantes se
sentem satisfeitos com as experiências dos
serviços de extensão universitária e Serviço
Extramuro Odontológico.

LILACS

84,4% dos coordenadores que responderam a
pesquisa mencionam que a disciplina Bioética
desperta interesse nos estudantes, por ser
atual e por tratar sobre a relação profissionalpaciente.

SCIELO

Os coordenadores dos cursos de Odontologia
que participaram da pesquisa consensuam
quanto à importância do planejamento,
elaboração de programas, discussão com
colegas, disponibilidade de critérios de
avaliação para os estudantes, cumprimento
de todos os conteúdos e incorporação de novas
tecnologias no ensino. Os dois terços que não
concordam com a transmissão de conteúdos
apontam uma tendência para a ruptura dessa
visão. Existe uma demanda dos estudantes por
uma formação didático-pedagógica para o
docente (sensibilização).

GONÇALVES, P. E., et al. (2010)

SECCO, L. G., PEREIRA, M. L. T.
(2004a)
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TOASSI, R. F. C. et al. (2012)

JUNGES, R. et al. (2011)

SCIELO

A avaliação dos estudantes sobre o método da
integração foi muito positiva entre os diferentes
semestres do curso. Seus relatos reforçavam
ainda outras ideias presentes nas próprias DCN,
enfatizando: a necessidade de aproximação
entre teoria e prática (aproximação entre áreas
básicas e profissionalizantes) e a vontade de
receber melhor preparo profissional, além dos
limites do consultório odontológico, durante a
graduação.

MEDLINE

Os estudantes relataram um aumento da
capacidade de executar procedimentos
dentários, o que resultou em uma taxa
significativamente maior de satisfação do
que foi relatado com o antigo currículo.
Notavelmente, os estudantes do novo
currículo utilizam artigos científicos como
um método de estudo mais frequentemente
do que os estudantes do antigo currículo,
provavelmente porque o uso de metodologias
ativas e estratégias de ensino-aprendizagem
menos tradicionais requeiram um apoio
científico maior, bem como o aumento do uso
de internet. Valorizam as ciências básicas
tanto quanto as específicas, demonstraram
mais interesse em trabalhar na configuração
da saúde pública do que os estudantes do
currículo antigo e avaliam melhor o novo
currículo, provavelmente pela integração
curricular e utilização de metodologias ativas.

SCIELO

Vivenciar o processo de trabalho das Unidades
Básicas de Saúde propicia o surgimento, para
o estudante, de um conceito de trabalho que
supera a ação centrada no profissional, na
consulta clínica odontológica, na prescrição
de medicamentos e na solicitação de exames
complementares. Permite a incorporação
de outros educadores no processo de
formação, como os profissionais e os usuários
ligados aos serviços. Possibilita também o
desenvolvimento da capacidade crítica do
estudante de Odontologia, facilitando a
reformulação de conceitos e a consequente
criação de novos conhecimentos.

SCIELO

Pensar a formação integrada nos três
cursos representa a valorização de espaços
participativos. Além de constituir motivo de
entusiasmo e satisfação e, consequentemente,
contribuir para fortalecer as inovações, é
fundamental que os meios sejam coerentes
com o conteúdo das mudanças.
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PALMIER, A. C. et al. (2012)

ALBUQUERQUE, V. S. et al. (2007)

TOASSI, R. F. C., DAVOGLIO, R. S.,
LEMOS, V. M. A. (2012)

SOUZA, M. C. A. et al. (2012)

WERNECK, M. A. F. et al. (2010)

DOAJ

Por meio do relato dos estudantes sobre
o estágio, identificam-se: sentimento de
satisfação do estudantes pela melhor
compreensão da dinâmica do trabalho nas
unidade de saúde e do processo saúde-doença;
diminuição da insegurança inicial (estudantes
mais contextualizados, pelas experiências com
atividades clínica e coletivas); fortalecimento
da autonomia e da comunicação; maior
sensibilidade e responsabilidade para com
os usuários. As reflexões dos estudantes
sugerem que o estágio curricular nos serviços
de saúde tem contribuído tanto para a
formação de profissionais que respondam
adequadamente às necessidades humanitárias
e de comprometimento social previstas no
sistema de saúde do País, quanto para uma
aproximação da academia aos serviços de
saúde.

SCIELO

As reuniões para discussão de temas
transversais contribuíram para uma visão
de estudante mais humanizada do usuário
acolhido e atendido nas clínicas de ensino,
incluindo a compreensão do contexto
socioeconômico e cultural do paciente
atendido. Por meio da autoavaliação,
identifica-se o fato de que os estudantes
passaram as se considerar mais capazes para
atuação como agentes transformadores da
sociedade. Nos seminários interdisciplinares,
especialistas perceberam as limitações do
seu campo de estudos e compreenderam a
dimensão e a necessidade da articulação de
diferentes saberes (integração). A avaliação
pelos estudantes revelou que os seminários
contribuíram tanto para a sua autonomia
de aprendiz, como para a constituição de
um pensar integrado para solucionar os
problemas. Além disso, revelou para estudantes
e docentes a importância do trabalho em
grupo. Foram observados o esforço e o
comprometimento dos docentes na elaboração
da prova única interdisciplinar, possibilitando a
troca de experiências.

SCIELO

As experiências relatadas pelos estudantes
do Internato Rural a eles propiciam um
aprendizado verdadeiro e inesquecível.
Apresentam um potencial inequívoco de
se tornar um momento de formação de
consciência crítica, que realmente leva
estudantes e docentes, junto aos profissionais
dos serviços, a pensar outras formas de intervir
sobre esta realidade, conforme as DCN. Além
disso, a equipe reconhece muitos méritos de
tais projetos: ajudam o estudante a ter maior e
melhor percepção de sua performance clínica e
de melhorá-la, além de permitir que “visitem”
outras realidades, o que pode gerar maior
motivação e entendimento em relação ao
estágio curricular supervisionado que farão
ao final do curso.
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JUNQUEIRA, C. R. et al. (2012)

MALTAGLIATI, L. A.,
GOLDENBERG, P. (2011)

LAZZARIN, H. C., NAKAMA, L.,
CORDONI JUNIOR, L. (2010)
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FADEL, C. B., BALDANI, M. H.
(2013)

MATOS, M. S., TENÓRIO, R. (2010)

MORITA, M. C. et al. (2007)

CENGAGE LEARNING, INC

A partir das mudanças, foram identificadas
maior acessibilidade e troca de experiências
proporcionadas pelo Moodle. Os estudantes
relataram que a visita à clínica logo no
início da graduação proporciona-lhes uma
visão ampliada do paciente. Mencionaram
também questões como “respeito à dignidade
do paciente”, percepção das fragilidades
no atendimento de urgência e emergência
e o “receito do jaleco branco”. Vivência
proporciona melhor compreensão do conteúdo
teórico ministrado na disciplina.

LILACS

Por meio do depoimento dos representantes
das IES, pôde-se constatar que a pesquisa
estimula o estudante a desenvolver raciocínio
lógico, comportamento ético, integração com
a sociedade. Por meio da pesquisa, conseguese despertar o interesse dos estudantes,
estimulando seu potencial criativo.

LILACS

Apesar de alguns depoimentos evidenciarem
um ensino centrado na figura do docente,
observa-se o interesse de certos docentes em
facilitar o processo de ensino-aprendizagem,
tornando o estudante sujeito desse processo
e assim propiciar uma formação integral com
o desenvolvimento da consciência crítica
em benefício da melhoria da saúde bucal da
sociedade.

SCIELO

Corroborando os resultados das avaliações
já conduzidas pelo Ministério da Educação,
os acadêmicos participantes demonstram
uma percepção positiva a respeito do projeto
pedagógico e da estrutura curricular que
orientam o seu curso de graduação e admitem
que ele é fiel às características das DCN.

SCIELO

A maioria dos estudantes percebe que seus
cursos estimulam a dimensão ética na
formação profissional. Este discurso já não
é o mesmo do passado, e essa mudança é
um avanço a ser registrado. A maioria dos
docentes considera que trabalham a dimensão
ética na formação dos estudantes e essa
valorização, para alguns deles, é mais comum
na prática docente atual do que no passado.
A maioria dos usuários se sente participativa
nos atendimentos, evidenciando que, apesar
das limitações de resolubilidade das suas
queixas principais, o princípio da autonomia
é trabalhado, sobretudo no que se refere à
informação dos procedimentos realizados e da
responsabilidade com o autocuidado.

LILACS

Com a implementação do Pró-Saúde, foi
possível identificar o fato de que, a partir do
quinto ano, os estudantes têm outra visão
da profissão, com alguns buscando a Saúde
Coletiva, dando importância para essa área,
apesar de ainda existir aqueles que pensam
somente nas especialidades e atendimento
particular.

BATISTA, M. J. et al. (2010)

TOASSI, R. F. C. et al. (2013)

BBO – Odontologia

Por meio dos depoimentos dos estudantes foi
possível perceber: uma melhor compreensão
das unidades de Saúde da Família e do
funcionamento do SUS; melhores expectativas
em relação ao sistema público de saúde; o
desenvolvimento de um relacionamento com a
comunidade, que acabou se beneficiando com
a ampliação do atendimento por meio do PróSaúde (atenção integral); maior clareza quanto
à importância do CD na equipe; valorização
do trabalho em equipe; maior importância
à humanização nos atendimentos, às visitas
domiciliares e à Educação em Saúde.

LILACS

Os resultados demonstraram que o estágio na
atenção primária do SUS tem impacto sobre
a formação de dentistas, melhorando a sua
competência em compreender e intervir na
realidade enfrentada pelos estudantes, aprender
sobre os fluxos dos serviços de saúde e sobre o
trabalho em equipe multiprofissional. Ficaram
evidenciados o estabelecimento de vínculos, a
autonomia na resolução de problemas, maior
apropriação sobre os cuidados em saúde, bem
como o desenvolvimento de competência
cultural.

Fonte: Própria.

Com relação aos avanços decorrentes das mudanças curriculares
a partir das DCN, verificou-se referência à satisfação dos estudantes,
à sua mudança de postura a partir das práticas clínicas na realidade
do SUS e das transformações do processo de ensino-aprendizagem
em saúde, e à mudança na conduta dos docentes diante das transformações curriculares. Ao todo, 19 trabalhos mostraram tais avanços.
Com respeito à organização curricular, Toassi et al. (2012) destacaram que a avaliação dos alunos em relação ao método de integração foi muito positiva entre os diferentes semestres do curso de
Odontologia da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC).
Junges et al. (2011) realizaram um estudo sobre a satisfação com
a formação de CD formados pelo currículo antigo e pelo novo currículo integrado da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Os resultados apontaram que
a formação integrada trouxe mais satisfação ao profissional, assim
como no estudo retrocitado. Albuquerque et al. (2007) também destacaram o entusiasmo e a satisfação dos estudantes dos cursos de
Medicina, Odontologia e Enfermagem do UNIFESO com o currículo integrado. Além destes, Fadel e Baldani (2013) referiram que os
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acadêmicos de Odontologia da UEPG demonstraram uma percepção positiva quanto ao projeto pedagógico e à estrutura curricular
do curso de graduação, reconhecendo nestes os preceitos das DCN.
Lima et al. (2010) relataram que os estudantes que frequentaram o serviço extramuros odontológico e os projetos de extensão
da Faculdade de Odontologia de Araçatuba da Universidade Estadual Paulista (UNESP), consequentes das inovações curriculares,
mostraram satisfação pela experiência vivenciada no último ano de
graduação. De modo semelhante, Toassi, Davoglio e Lemos (2012),
ao analisarem a percepção dos estudantes de graduação em Odontologia da UFRGS em relação à vivência prática nos serviços de Atenção Básica, identificaram um sentimento de satisfação pelo melhor
entendimento da dinâmica do trabalho no SUS, bem como do processo saúde-doença da população.
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Werneck et al. (2010) referenciaram também que os estudantes
do Internato Rural da Faculdade de Odontologia da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) disseram ter desenvolvido um
aprendizado verdadeiro e inesquecível e demonstraram motivação e
melhor preparo para o estágio a ser realizado ao fim do curso.
Deste modo, é possível identificar como avanço decorrente das
mudanças realizadas na formação em Odontologia a satisfação dos
alunos com a integração curricular e com os estágios ou projetos de
extensão na realidade do SUS, haja vista que tais experiências produzem maior segurança para a atuação profissional.
Alguns estudos mostraram também evidências de mudança na
postura dos acadêmicos com as práticas clínicas na realidade do
SUS. Este avanço pôde ser observado no estudo de Sanchez et al.
(2012), ao relatarem que os alunos do oitavo e do nono períodos
de uma universidade pública passaram a ter uma postura profissional adequada para o trabalho na Atenção Primária à Saúde após
a experiência do estágio. Junges et al. (2011) e Morita et al. (2007)
mencionaram, ainda, maior interesse dos alunos em trabalhar nas
configurações da saúde pública, como decorrência do ensino contextualizado com a prática, com destaque para as disciplinas Saúde

Coletiva e do programa Pró-Saúde, que reforça o SUS como campo
de ensino-aprendizagem.
Mudanças como a iniciação precoce dos alunos de Odontologia no contexto do SUS, o fortalecimento dos estágios e projetos de
extensão em diferentes cenários de aprendizagem, a adesão das IES
ao PET-Saúde e ao Pró-Saúde, a inserção de metodologias que problematizam a realidade e o trabalho em equipe multidisciplinar e
interdisciplinar contribuem para diminuir a insegurança dos alunos
quanto ao trabalho no SUS (TOASSI; DAVOGLIO; LEMOS, 2012).
Contribuem também para melhorar a compreensão da dinâmica
de trabalho nas unidades de Saúde da Família (TOASSI; DAVOGLIO; LEMOS, 2012; BATISTA et al., 2010; TOASSI et al., 2013),
para incorporar outros educadores no processo de formação, como
os profissionais do serviço e usuários, superando as ações centradas
no profissional (PALMIER et al, 2012), além de propiciar uma visão ampliada dos pacientes (JUNQUEIRA et al., 2012) e do processo
saúde-doença (SANCHEZ et al., 2012; TOASSI; DAVOGLIO; LEMOS, 2012), para que os estudantes se apropriem dos cuidados em
saúde (TOASSI et al., 2013), e para a valorização do pensar integrado
na solução de problemas (SOUZA et al., 2012). Melhora-se, ainda, a
percepção dos acadêmicos sobre a importância das visitas domiciliares e das ações de educação em saúde (BATISTA et al., 2010) sobre a
importância do CD como agente transformador da realidade dentro
da Equipe de Saúde da Família (BATISTA et al., 2010; SOUZA et al.,
2012).
Muitos acadêmicos apresentaram também um comportamento
mais humanizado após os estágios na realidade do SUS, conforme
analisado por Sanchez et al. (2012), o comportamento ético, da solidariedade, do vínculo construído e da responsabilização para com
os pacientes, durante a vivência dos acadêmicos de Odontologia na
Atenção Primária à Saúde. De semelhante modo, Toassi, Davoglio
e Lemos (2012), por meio do relato dos estudantes sobre o estágio,
identificaram maior sensibilidade e responsabilidade para com os
usuários.
Souza et al. (2012) destacaram, ainda, que as reuniões realizadas
semanalmente para discussão de temas atuais na formação de CD
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da Universidade Severino Sombra (USS) contribuíram para uma visão discente mais humanizada do usuário acolhido e atendido nas
clínicas de ensino da Faculdade. Além destes estudos, Junqueira et
al. (2012), Batista et al. (2010), Matos e Tenório (2010) e Toassi et al.
(2013) relataram mudança de comportamento dos alunos de Odontologia, caracterizada pelo respeito à dignidade e à autonomia dos
usuários, pelo relacionamento mais humanizado, pelo estabelecimento de vínculos e pelo desenvolvimento da competência cultural.
As práticas clínicas no contexto do SUS contribuem, portanto,
para uma aproximação do perfil de formação proposto pelas DCN,
visto que os acadêmicos estão despertando para as necessidades da
comunidade e apresentam-se mais contextualizados com a realidade
da atenção à saúde, podendo atuar como agentes transformadores
da realidade.
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As mudanças curriculares referentes ao processo de ensino
-aprendizagem, expressas pela adoção de metodologias ativas, de
estratégias distintas para trabalhar os conteúdos da graduação e pela
centralização na aprendizagem significativa do aluno também impulsionam avanços na graduação em Odontologia. Segundo Junges
et al. (2011), com a implementação do novo currículo, os acadêmicos da UFRGS, passaram a utilizar mais a internet e os artigos científicos como método de estudo, provavelmente porque o ensino não
tradicional requer um apoio científico maior.
Além disso, os autores destacaram que os estudantes passaram a
valorizar as Ciências Básicas tanto quanto as Específicas. Palmier et
al. (2012) e Werneck et al. (2010), por sua vez, enfatizaram o desenvolvimento da capacidade crítica dos alunos, inclusive em relação à
própria atuação. Toassi, Davoglio e Lemos (2012), Souza et al. (2012)
e Toassi et al. (2013) registraram, ainda, o fortalecimento da autonomia e da comunicação em decorrência dos seminários e da problematização da realidade, que dá significado à aprendizagem.
O compartilhamento de experiências, o esforço coletivo na resolução dos problemas e a necessidade de planejamento em grupo
têm estimulado a valorização do trabalho em equipe no ambiente
acadêmico.

Souza et al. (2012) enfatizaram que os alunos, a partir dos seminários interdisciplinares para a discussão de casos clínicos, passaram
a dar maior importância ao trabalho em grupo, bem como os professores da mesma IES, que, no planejamento da prova única integrada,
perceberam a riqueza das discussões da equipe docente. Albuquerque et al. (2007), ao descreverem a experiência da UNIFESO com os
cursos de Medicina, Enfermagem e Odontologia, destacaram que a
formação integrada nos três cursos tem representado a valorização
dos espaços participativos. Batista et al. (2010) também identificaram a importância do trabalho em equipe no depoimento dos discentes da Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP).
Apenas o estudo de Maltagliati e Goldenberg (2011) destacou
avanços decorrentes do estímulo à prática da pesquisa. Segundo os
autores, a pesquisa estimula o interesse dos discentes, o raciocínio
lógico, o potencial criativo, o comportamento ético e a integração
com a sociedade. Com suporte nos achados, é possível inferir a carência de estudos que demonstrem a relevância da pesquisa para a
formação em Odontologia.
Diante das modificações curriculares, alguns estudos trazem
avanços referentes à mudança na postura docente. Secco e Pereira
(2004a), em pesquisa com coordenadores de cursos de Odontologia
do Estado de São Paulo, ressaltaram que eles reconhecem a importância do planejamento na elaboração de programas, valorizando o
trabalho em equipe. Além disso, os docentes optaram por disponibilizar os critérios de avaliação de ensino-aprendizagem para os alunos e por utilizar novas tecnologias no ensino, apresentando em suas
falas uma tendência para a ruptura com a transmissão de conteúdos.
Souza et al. (2012), em seu estudo com docentes da USS, destacaram que, por meio do planejamento em grupo, especialistas perceberam limitações no seu campo de estudo, e passaram a dar maior
importância à articulação de saberes diversos. Além disso, apresentaram grande esforço e comprometimento com as mudanças curriculares. Lazzarin, Nakama e Cordoni Júnior (2010) identificaram,
ainda, o interesse dos docentes da UEL em facilitar o processo de
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ensino-aprendizagem, tornando o aluno sujeito, com vistas a uma
formação integral e desenvolvimento da consciência crítica.
As mudanças na conduta docente têm sido estimuladas também pelas exigências dos próprios alunos, que, ante a uma proposta curricular integrada e problematizadora, entendem a necessidade de coerência na postura dos professores. Percebendo a força do
currículo disciplinar anterior no processo de ensino-aprendizagem,
alunos do estado de São Paulo demandaram uma formação didáticopedagógica de seus professores (SECCO; PEREIRA, 2004a). De
acordo com Toassi et al. (2012), frente às transformações na realidade atual, os estudantes de Odontologia expressam a vontade de receber melhor preparo profissional, superando os limites do consultório
odontológico.
Nesta perspectiva, pôde-se constatar, por meio deste estudo, o
surgimento de avanços na formação em Odontologia, como decorrência das mudanças curriculares inspiradas nas DCN.
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Ainda não existe, entretanto, uma quantidade expressiva de pesquisas que trate dos avanços com exclusividade, pois estes foram
percebidos em citações pontuais na amostra deste estudo, cujos temas prevalentes são as mudanças curriculares e os desafios a serem
superados para o alcance do perfil de formação proposto pelas DCN.
Conclui-se, portanto, que as mudanças curriculares têm acontecido ainda de forma pouco expressiva na formação dos cirurgiõesdentistas no Brasil, em detrimento da forte influência do currículo
disciplinar e das práticas tradicionais de ensino. Desta forma, ainda
não se identificam facilmente trabalhos que tratem tão-só do que
resultam as mudanças de currículo nos cursos de Odontologia.

DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO
DE MUDANÇAS NA FORMAÇÃO EM
ODONTOLOGIA A PARTIR DAS DCN
O Quadro 4 compreende os desafios envolvidos para a implementação das mudanças na formação dos cirurgiões-dentistas, a
partir das DCN.
Quadro 4 - Evidências dos estudos que retratam desafios para a
implementação de mudanças na formação em Odontologia a partir
das Diretrizes Curriculares Nacionais, segundo a fonte e a base de
dados. Fortaleza/CE, 2013
FONTE

FINKLER, M., CAETANO, J. C.,
RAMOS, F. R. S. (2011a)

MIALHE, F. L., SILVA, C. M. C.
(2011)

SANCHEZ, H. F., et al. (2012)

BASE DE DADOS

EVIDÊNCIAS DO ESTUDO

LILACS

Indicou deficiências quanto aos conteúdos
relacionados à formação cultural, humanística
e política, em relação à orientação didática
e aos cenários de ensino-aprendizagem, ao
processo avaliativo, além da incipiente presença
da Bioética como disciplina e tema transversal
curricular, acompanhada pela escassa formação
específica de seus docentes.

LILACS

Observou-se a necessidade de estratégias de
ensino-aprendizagem que ajudem a transformar
a representação da educação em saúde por parte
dos acadêmicos, ainda muito ligada ao conceito
positivista. As ações em educação durante o estágio
devem ser repensadas, de forma a se trabalhar o
“poder com” em vez de o “poder sobre”, numa visão
promotora de saúde e não mais de culpabilização
da vítima. Reflete-se, ainda, sobre a capacitação
docente para estes desafios, quebrando o ciclo de
práticas pedagógicas bancárias.

CENGAGE LEARNIG, INC.

Identificação da persistência do modelo biomédico
de ensino na sua formação profissional, o que pode
ser um grande obstáculo para a conformação de
novas práticas. Além disso, existe uma concepção
dos estudantes de que ética é algo aprendido
principalmente pelas vias familiares, sendo
entendidas pelos estudantes como “valores” que
não podem ser sistematizados em conteúdos
curriculares.
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PINHEIRO, F. M. C., et al. (2009)

LIMA, D. P., et al. (2010)

BBO -ODONTOLOGIA

Nas publicações que constituíram este estudo
bibliográfico, algumas dificuldades para uma
mudança na formação de
Odontologia são relatadas, tais como: forte
tendência à especialização; deficiente integração
do ensino com as necessidades da população
e com a realidade do serviço; necessidades de
cooperações interinstitucionais; carga horária de
formação técnica exagerada como consequência
do ensino tradicional; separação entre disciplinas
básicas e específicas (integração curricular
deficiente); pouca importância dada à saúde
coletiva; mercantilização do ensino; maior
enfoque para as pesquisas técnicas em detrimento
de pesquisas pedagógicas; necessidade de
ampliar a visão da promoção e atenção à saúde;
docentes pedagogicamente pouco capacitados,
sem abordarem questões sociais; e tendência de
formação predominantemente elitista.

DOAJ

Discutiu-se sobre a necessidade de implantar
atividades educativas em cenários diversos
que vão além da sala de aula. Além disso,
as atividades de extensão universitária e
extramurais não podem ser entendidas apenas
como ações marginais ou isoladas do restante da
instituição de ensino superior, o que contribui
para a compartimentalização do conhecimento,
bem como para a fragmentação das dimensões
educação-promoção, prevenção, tratamento.
É preciso também que haja uma interação do
meio acadêmico com organizações populares e
serviço, a fim de se planejarem políticas voltadas à
resolução dos problemas no âmbito coletivo.

LILACS

Muitas faculdades ainda não implementaram a
Bioética como disciplina, e as DCN ressaltam a
necessidade de uma formação ética dos cirurgiõesdentistas, que não deve ser abordada apenas
transversalmente (por meio de citações pontuais de
valores éticos e também morais), mas no início do
curso e por profissionais com formação específica
na área. Ressalta-se também a necessidade de
abordar outros temas, além das situações-limite
da bioética, tais como: banco de dentes, novas
técnicas e biomateriais, humanização e respeito aos
princípios éticos na relação profissional-paciente,
etc.

CENGAGE LEARNING,
INC.

Mesmo aparentemente adaptado às DCN,
o currículo na prática distoa da formação
fragmentada em especialidades, pouco pautado
no enfrentamento dos determinantes sociais
de saúde e no processo saúde doença, com
pouca ênfase no SUS, havendo pouca vivência
prática em saúde na comunidade (falha na
articulação), revelando priorização da técnica
e do trabalho individual focado na doença.
Identifica-se no ambiente acadêmico discurso
e prática predominantemente biomédicos. Nos
discursos, não está claro o compromisso ou a
responsabilização pela saúde do paciente, além
de se desconsiderar o que o paciente sabe. O foco
principal dos estudantes está no atendimento
particular (tido como de melhor retorno) em
detrimento do público. A concepção de Educação
em Saúde está restrita a palestras, com narração
tradicional de conteúdos teóricos. Identificou-se
um silêncio nos documentos oficiais sobre como
fazer interdisciplinaridade.
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GONÇALVES, P. E., et al. (2010)

MORETTI-PIRES, R. O. (2009)

SECCO, L. G., PEREIRA, M. L. T.
(2004a)

TOASSI, R. F. C. et al. (2012)

SCIELO

Dentre as necessidades de mudança metodológica
apontadas pelos coordenadores estão: incluir
a ABP, buscar a integração de conhecimentos,
implementar ou consolidar a extensão, buscar
a promoção da saúde, valorizar práticas de
prevenção. Outro conjunto de respostas apontou
para redefinição da relação docente-estudante
(necessidade de maior proximidade), avaliações
justas e reflexivas, utilização de recursos didáticos
adequados, valorização de aulas práticas com
atualização dos programas e clareza de metas.
É possível perceber a falta de apoio da política
universitária a dificuldade de ruptura com o
modelo tradicional de ensino principalmente
em faculdades públicas de mais de 40 anos.
Ainda existe pouco entendimento e valorização
da tutoria e da capacidade do docente de
estimular o processo de reflexão, construção e
reelaboração desse saber (qualificação docente).
Muitos docentes falaram da importância de ter
maior infraestrutura, abordam a necessidade de
apoio em pesquisas, mas muitos negligenciaram
fatores de ordem pedagógica, epistemológica e
político-estrutural .Pelos relatos dos entrevistados,
a mobilização por mudanças não é, para grande
parte das escolas, um movimento impulsionado
pela discussão de qualidade do ensino, mas uma
necessidade de responder à pressão da avaliação e
aos problemas ligados à empregabilidade.

SCIELO

Identificou-se a necessidade de adesão e motivação
dos docentes em colaborar com a nova proposta
curricular e em lidar com as dificuldades,
dúvidas e inseguranças dos estudantes em relação
à nova proposta. O despreparo pedagógico dos
docentes também ficou evidente na avaliação
dos estudantes, de acompanhamento e incentivo
à prática da pesquisa com clara necessidade de
apoio da coordenação do curso e da política
da IES. Apontou-se também como dificultador
do processo a remuneração inadequada para
reuniões de planejamento e acompanhamento
dos semestres, tendo um vínculo de ‘hora-aula’ que
não sofreu modificações em função da reforma
curricular. Necessidade de coparticipação dos
estudantes na elaboração do currículo integrado,
constituindo um processo coletivo de reflexões
críticas, estimulando no estudante a autogestão.
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COSTA, I. C. C., ARAÚJO, M. N.
T. (2011)

|

74

FAGUNDES, N. C., BURNHAM,
T. F. (2005)

CASOTTI, E., RIBEIRO, V. M. B.,
GOUVÊIA, M. V. (2009)

GARBIN, C. A. S. et al. (2009)

LILACS

No intuito de contribuírem para a construção
de um currículo por competência, cirurgiõesdentistas apontaram dificuldades vivenciadas na
prática profissional que mostram a importância
de, ainda na graduação, o estudante participar
de atividades extramuros na realidade do SUS; de
implantação de metodologias problematizadoras;
de docentes facilitadores menos focados na
especilidade clínica; de interdisciplinaridade;
de contextualização (análise de situações reais
e relevantes); de variação nos cenários de
aprendizagem; de foco na competência e não no
conteúdo; de maior acompanhamento avaliativo,
mais focados nos resultados e menos em notas.
Além disso, discutiu-se que a formação deverá ser
incorporada como política, contituindo-se como
um elemento de identidade nas várias dimensões
do ensino (docentes, estudantes, serviço, IES e
comunidade). Outra questão fundamental a ser
considerada é a capacitação docente para que o
estudante seja preparado para um saber-fazer
reflexivo, crítico, sobre sua prática.

SCIELO

Analisando-se experiências com comunidades
desenvolvidas pelos cursos de Enfermagem,
Odontologia e Medicina, identificou-se que não
basta definir novos locais de ensino, é preciso
exercitar a reflexão sobre a prática, para que
esta possa ser uma referência para interpelação e
transformação das formas tradicionais de conceber
currículo. É cada vez mais importante desenvolver
com os estudantes uma formação cultural sólida
e ampla, quadros teóricos/analíticos gerais, uma
visão global do mundo e de suas transformações,
de modo a desenvolver o espírito crítico, a
criatividade, a disponibilidade para inovação, o
desejo de aprender, a atitude positiva perante o
trabalho individual e em equipe e a capacidade
de negociação que os preparem para enfrentar,
com êxito, as exigências do mundo do trabalho.
Neste contexto, o docente não pode ser visto
apenas como distribuidor e os estudantes, como
receptores; deve-se estimular o compartilhamento
de saberes.

LILACS

Identificou-se a necessidade de estímulo à pesquisa
sobre as mudanças curriculares em Odontologia.
Apesar de as dissertações terem aumentado após
as DCN, ainda consiste em um movimento tardio
em relação às outras áreas da saúde, o que sugere
inexistência ou fragilidade de centros e linhas de
pesquisa consolidados nessa área, principalmente
nos doutorados. Estes dados podem representar,
de fato, o distanciamento que a Odontologia
estabeleceu entre as questões pedagógicas da
docência e da formação de profissionais na área.

IBECS Espanha

O ensino da Bioética, no Brasil, ainda acontece
por metodologias de ensino-aprendizagem e de
avaliação conservadoras, fazendo-se necessárias
outras metodologias dirigidas para as reflexões
dos problemas atuais da área odontológica, que
contribuem significativamente para a formação
integral do CD. Poucas faculdades com disciplina
de Bioética no currículo. Apenas 6,4% dos
docentes que participaram da pesquisa utilizam
bibliografia contextualizada com a Odontologia.
Nem todos os coordenadores reconheceram a
Bioética na relação profissional paciente.

FINKLER, M. et al. (2011)

SECCO, L. G., PEREIRA, M. L.
T. (2004b)

JUNGES,R. et al. (2011)

SCIELO

Propondo-se discutir a formação ética delineada
pela DCN, o artigo abordou a necessidade de
que IES percebam a importância da formação
ética. As ações para o desenvolvimento moral
dos futuros profissionais ainda são consideradas
pontuais ou não conscientes, baseadas no bom
senso de alguns docentes. Existe a necessidade
de reorientação do fazer ético-pedagógico,
visto que a abordagem da ética tem sido a partir
de referenciais “paternalistas”, com enfoque
mais jurídico e destaque para aspectos técnicos;
necessidade de incorporar a ética nos currículos,
por meio do ensino da Bioética, sem se deter apenas
aos dilemas bioéticos e, concomitantemente,
tratar a ética de uma forma transversal
no currículo, a partir de uma abordagem
interdisciplinar; necessidade de investimento
no aperfeiçoamento humanístico dos próprios
docentes para que possam efetivamente assumir
sua responsabilidade na formação profissional,
mantendo o estudante no centro da aprendizagem.
Os docentes são fortemente influenciados pelos
critérios de avaliação da CAPES, com base na
avaliação produtivista, na eficiência, no número
de publicações e nos interesses do mercado,
resultando muitas vezes em uma produção
científica ética e socialmente descomprometida.
Além disso, o estudo abordou a necessidade
de um projeto pedagógico coletivamente
construído, rompendo com a transmissão e com o
conhecimento fragmentado.

SCIELO

Os autores identificaram que, na dimensão
político-estrutural, a Odontologia vivencia
um momento de crise, seja pelo número de
escolas no País, seja pela exaustão do modelo de
atendimento, individual e elitista, predominante
nos currículos das escolas brasileiras, ou, ainda,
pela necessidade de se adaptar às exigências dos
pacientes. Apesar disso, a formação odontológica,
na tentativa de negar a crise, procura perpetuar o
status já alcançado, enfatizando a competência
técnica altamente especializada. A falta de uma
formação mais politizada na área, que considere
os desafios da realidade brasileira e problematize
o imaginário profissional, dificulta a participação
nas políticas de atendimento público e coletivo.
Importante, também, é considerar novos desafios
em termos de estrutura curricular, orientações
pedagógicas e competências da função docente,
cujo enfrentamento não pode desconsiderar
a especificidade do conhecimento na área e as
características da profissão no mundo do trabalho.

MEDLINE

Os resultados do estudo apontaram a necessidade
de realizar uma pesquisa junto ao serviço para
entender se o novo currículo alcança seus objetivos
iniciais, de formar profissionais mais generalistas
e contextualizados com o SUS. Além disso, ainda
é preciso superar a lógica da especialização
precoce. Torna-se importante a realização de
estudos futuros para descobrir se a satisfação do
estudante é apenas pela novidade do currículo
integrado.
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HOLANDA, I. C. L. C., ALMEIDA,
M. M., HERMETO, E. M. C. (2012)

PALMIER, A. C. et al. (2012)

ALBUQUERQUE, V. S. et al. (2007)

DOAJ

Ainda é um desafio o desenvolvimento, durante a
formação, dos seguintes campos de competências
expressos nos documentos oficiais: atenção
à saúde, tomada de decisões, comunicação,
liderança, educação permanente, administração
e gerenciamento (parâmetro: DCN). Tanto na
graduação, quanto nos projetos de pesquisa e
extensão, entende-se que a integração entre ensino
e serviço deve ser fortalecida e articulada, a fim
de atender às necessidades prementes e melhorar a
assistência à saúde da população mediante melhor
capacitação dos profissionais do serviço.

SCIELO

O maior ou menor sucesso dessas iniciativas é
diretamente dependente do quanto os sujeitos
venham a se despir dos preconceitos ainda muito
presentes nas relações interinstitucionais.A
avaliação do processo de ensino-aprendizagem
também é apontada como um desafio para os
docentes na nova estrutura curricular.

SCIELO

É desafiador o envolvimento dos docentes,
estudantes, profissionais de saúde, gestores de
serviços, usuários e outros atores para dar sentido
prático aos eixos propostos. Além disso, deve
existir uma preocupação com a coerência entre
as atividades realizadas, incluindo situaçõesproblema, narrativas da prática, planos de cuidado
e de intervenção.

DOAJ

O artigo aponta para a necessidade de constante
articulação entre as IES e os serviços públicos de
saúde; do desafio de desenvolver nos estudantes
capacidades para o trabalho multiprofissional e
interdisciplinar; de aprimoramento de atividades
de educação em saúde, visto que ainda existem
dificuldades para se efetivar uma prática de
formação voltada à promoção da saúde(inclusive
de
compreendê-la),
incorporando
ações
educativas nas práticas cotidianas acadêmicas
e profissionais; e de (re)avaliações contínuas,
no sentido de verificar o impacto da prática da
integração proposta pelo estágio, evidenciando
um desafio permanente aliar as expectativas da
Universidade, do serviço e da comunidade.

SCIELO

Mesmo na IES que se mostrou mais avançada
em relação às DCN, identifica-se um sistema de
referência e contrarreferência falho, pois não é
integrado ao SUS, atendimento intramural às
famílias e entraves com a gestão municipal (relato
dos docentes). Ademais, o artigo aborda como
desafios para as IES: o
processo avaliativo e as necessidades de
valorização das características do perfil
profissional das DCN; de fortalecimento do
enfoque epidemiológico, não responsabilizando
apenas a disciplina Saúde Coletiva por isto; de
valorização do estágio, entendendo que convênios
não significam práticas adequadas e que os
atendimentos intramurais são desvinculados
da realidade social; de integração ensinogestão-atenção-controle social (quadrilátero
da formação); do trabalho multiprofissional e
interdisciplinar; de adesão ideológica de docentes
e estudantes; e de mudanças desde o início do
curso, para que o estudante seja familiarizado o
quanto antes com o novo contexto de formação.

|

76

TOASSI, R. F. C., DAVOGLIO, R.
S., LEMOS, V. M. A. (2012)

FINKLER, M., CAETANO, J. C.,
RAMOS, F. R. S. (2011b)

SOUZA, M. C. A. et al. (2012)

SANTOS, A. M. et al. (2006)

WERNECK, M.A. F. et al. (2010)

JUNQUEIRA, C. R. et al. (2012)

SCIELO

Contam como desafios para cumprimento
dos pressupostos das DCN: a sensibilização
o Núcleo Clínico(além deste, existe o “PréClínico” e o “Saúde e Sociedade”) para as
mudanças curriculares; o empenho dos gestores
institucionais para estimular e apoiar as mudanças
curriculares; a contemplação das propostas de
mudança pelo Projeto Político Pedagógico; a
instituição de uma equipe que articule o coletivo
nessa direção; e a sensibilização de toda a equipe
docente, que deve estar comprometida com a
inovação metodológica para enfrentar os desafios
do trabalho interdisciplinar e transdisciplinar.

DOAJ

Os autores consensuam que o movimento
cartesiano ainda tem muita força na formação
do CD, centralizada no mercado liberal e com foco
na doença. Verifica-se que existe a necessidade de
um novo paradigma da integralidade no processo
de ensino, pesquisa e extensão, em sintonia com
o SUS. Torna-se também importante que haja
um “apoderamento” de responsabilidade das
universidades com a formação de profissionais,
para que, além das competências técnicas, sejam
também desenvolvidas capacidade e habilidade
para liderar, administrar/gerir, tomar decisões,
comunicar-se e interagir com diferentes campos de
saberes de forma intersetorial, interdisciplinar e
multiprofissional. Observa-se também que alguns
docentes tendem a estimular a especialização ao
estabelerem lacunas na formação; ou ainda ao
supervalorizarem o ato clínico, desconsiderando
o sujeito portador da necessidade. Há também
a necessidade de superar a secundarização da
saúde bucal no SUS, pela demora na implantação
na ESF, o que parece estimular o individualismo
dos cirurgiões-dentistas.

SCIELO

Na compreensão dos autores, a posição da ABENO
legitima as práticas educativas tradicionais
dos cursos de Odontologia, historicamente
construídas, visto que considera como estágio
atividades intramuros, resume a atenção integral
ao paciente apenas em atividades clínicas,
considera atendimentos de urgência e triagem
como estágio (procedimento que dependem
muito mais do diagnóstico do docente), considera
programas pontuais de férias como estágio (sem
estabelecimento de vínculo ou conhecimento
maior da realidade de trabalho), não menciona
como indispensável a figura do preceptor e não
reforça a importância do “espaço de trabalho”
nos diferentes ambientes de estágio. Dessa
forma, vários cursos se sentem desobrigados de
desenvolver atividades na comunidade de forma
substancial.

CENGAGE LEARNING, INC

O ensino da Bioética deve ser ampliado para
as outras disciplinas, constituindo-se também
como transversal, por meio de problematizações
do cotidiano profissional. Os docentes e
pesquisadores devem ser capacitados para o
reconhecimento de conflitos éticos. A ética
deve ser assegurada como critério de avaliação
durante toda a formação. As estratégias didáticas
e métodos de avaliação devem ser alterados para
favorecer o desenvolvimento de pensamento
crítico.
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MUSSE, J. O. et al. (2007)

MALTAGLIATI, L. A.,
GOLDENBERG, P. (2011)

LILACS

Nota-se que um baixo nível de desenvolvimento
moral vem sendo descrito entre egressos de cursos
de Odontologia, indicando a necessidade de se
problematizar a forma como se dá a educação
de conteúdos éticos nas grades curriculares dos
cursos de graduação. O perfil profissional proposto
nas DCN ainda é dissonante no Estado de São
Paulo. Necessita-se de docentes capacitados para
ensinar Bioética; de incorporação da disciplina
no currículo das faculdade de Odontologia já no
início do curso, não devendo ser vista apenas como
conteúdo transversal.

LILACS

O “ensino pela pesquisa” ainda não foi
alcançado, no sentido da reformulação do
modelo pedagógico tradicional e/ou da própria
organização curricular – salvo experiências
pontuais, ensaiadas até o momento da realização
desta investigação. Percebe-se a inexistência de
modelos problematizadores, fundamentados na
participação ativa do estudante, envolvendo
rearranjos curriculares, compatíveis com a
proposta do “ensino pela pesquisa”. Necessita-se
da capacitação acadêmica dos docentes para a
realização de pesquisa, contingenciada também
pelos limites financeiros de sua disponibilização,
dada a natureza jurídica destas instituições. Além
disso, ainda é muito forte a estrutura políticoadministrativa que separa formalmente o ensino
da pesquisa, que se sobrepõe à distinção entre
graduação e pós-graduação e à divisão original
entre a formação básica e profissionalizante.

SCIELO

De acordo com o depoimento dos estudantes,
deduz-se a necessidade de: construção de um
projeto pedagógico mais voltado aos problemas
advindos das interações que se estabelecem entre
as IES, os governos e a sociedade; busca por uma
nova relação entre docente–estudante, em que
o estudante seja o sujeito da aprendizagem e o
docente o facilitador e o mediador do processo;
estímulo ao pensamento crítico do estudante;
utilização da avaliação com base na educação
democrática, em uma perspectiva de inclusão
do educando no processo avaliativo, e não
de exclusão; conscientização das IES sobre
a importância do docente, propiciando a ele
condições de trabalho, como subsidiar cursos de
capacitação didático-pedagógica; e rompimento
com o caráter tradicional do ensino em saúde,
marcado pela especialização, fragmentação e
interesses econômicos.
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LAZZARIN, H. C., NAKAMA, L.,
CORDONI JÚNIOR, L. (2007)

NUTO, S. A. S. et al. (2006)

FRANCISCO, K. M. S. et al. (2010)

ARAÚJO, M. E. (2006)
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CORDONI JUNIOR, L. (2010)

SCIELO

O autoritarismo presente na relação docenteestudante e a baixa autoestima proporcionada
pelo processo de ensino-aprendizagem dificultam
o desenvolvimento afetivo do estudante consigo
mesmo, com os colegas e pacientes, pois a
reprodução do autoritarismo como “modelo
ideal” é evidente. Discute-se também que a
dicotomia corpo-mente é reproduzida nos
currículos tradicionais, pois as disciplinas clínicas
e humanas estão separadas, gerando um processo
de dessensibilização progressiva dos estudantes
durante a graduação, em que o maior empenho é
para o desenvolvimento das habilidades técnicas
e motoras. Faz-se necessário que o docente
incorpore um novo referencial pedagógico, em que
a construção do conhecimento seja compartilhada
com o estudante, por meio de metodologias ativas
de aprendizagem.

LILACS

Apenas 20% dos cursos de Odontologia de Minas
Gerais cumprem a determinação das DCN de
dedicar 20% da carga horária total ao estágio.
Os cursos que consideravam como estágios
supervisionados somente atividades desenvolvidas
em ambiente extramural apresentaram menor
porcentagem de carga horária com relação à
carga horária total do curso. O fato de o curso
possuir maior carga horária total não indicou que
possuiu maior carga horária destinada aos estágios
supervisionados.

DOAJ

O ensino odontológico tem sido nutrido,
principalmente, de conhecimentos que vêm de
outros países e que têm pouca relação com os
problemas da nossa sociedade; a pesquisa não
está voltada para problemas das comunidades
a que se destinam; deve-se ter a extensão como
objetivo básico da educação superior, redefinida
e ampliada como “promoção da comunidade”,
necessariamente multidisciplinar, buscando a
transdisciplinaridade. A educação superior deve
assumir a formação de competências para atuar
nesse novo contexto, preparando
o profissional para a construção do seu
conhecimento, conduzindo a uma formação
integral. A interdisciplinaridade se coloca como
uma possibilidade de se corrigir distorções
provocadas pela fragmentação do conhecimento.
É necessário tratar, especificamente, da questão
da mudança do conteúdo e das práticas, que
demandam uma transformação na cultura
pedagógica da instituição.

LILACS

Os docentes apontam lacunas em suas preparações
e desempenhos tanto pedagógicos como em
outras áreas. Para que ocorram mudanças, a
estrutura institucional poderia subsidiar cursos de
capacitação didático-pedagógica aos seus docentes.
A construção do projeto pedagógico deve se
voltar aos problemas advindos das interações das
IES com os governos e a sociedade. AIES deve
conceder abertura para novas possibilidades de
estratégias ativas de ensino-aprendizagem que
tornem o estudante agente principal, responsável
pela sua aprendizagem. Os docentes precisam
estender o campo de reflexão para o conceito
ampliado de saúde, para o trabalho integrado e
multidisciplinar, indo um pouco além dos aspectos
técnicos da profissão.
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SALIBA, N. A. et al. (2012)

FADEL, C. B., BALDANI, M. H.
(2013)

BARDAN, D. E. C., MARCELO, V.
C., ROCHA, D. G. (2010)

SCIELO

A mudança na grade curricular, a inserção de
conteúdos sobre administração, o ajuste de alguns
conteúdos teóricos e práticos e a consonância da
formação com a realidade do mercado do trabalho
surgiram como sugestões para aprimoramento da
Educação Superior em Odontologia.

SCIELO

Algumas competências e habilidades, como as
relacionadas à administração e ao gerenciamento
dos serviços de saúde, ainda são identificadas
como insatisfatórias pelos estudantes da UEPG.A
prática pedagógica tradicional, centrada na figura
do docente como detentor do conhecimento,
ainda é vigente. Existe a necessidade de se avançar
na construção de um currículo integrado e
consolidação da utilização de metodologias ativas
no processo pedagógico. Ainda se identifica a
valorização das disciplinas clínicas em relação às
práticas de estágio no SUS, atividades de extensão
e pesquisa, ou ao Trabalho de Conclusão de Curso.

LILACS

Foi solicitado aos sujeitos da pesquisa que
apresentassem sugestões de conteúdos que
pudessem colaborar para a melhoria e otimização
das disciplinas relacionadas à saúde coletiva.
Emergiram, portanto, oito grandes grupos que
dizem respeito a mercado de trabalho, ergonomia,
administração de consultórios, humanização
nos serviços odontológicos, gestão de serviços,
marketing, promoção da saúde em consultório
privado, recursos humanos. Confrontando estas
sugestões com os planos de curso e ementas
das disciplinas, foram constatados alguns
destes conteúdos como ministrados durante a
graduação, porém, os profissionais não se sentiram
suficientemente contemplados.

SCIELO

Ainda que os docentes relatem trabalhar a
dimensão ética no cotidiano dos ambulatórios,
muitos revelam as dificuldades e tentativas
frustrantes para concretizar a intenção de formar
profissionais com valores éticos. Para eles, muitos
estudantes são refratários a estas mensagens, de
modo que os valores constituídos ao longo de suas
vidas, destacadamente no âmbito familiar, são
importantes determinantes nas atitudes assumidas.
Assim, eles revelam as suas limitações em
contribuir com a formação de alguns estudantes
em sua dimensão ética. A promoção de debates
nessa área poderia ajudar a produzir reflexões que
ajudem os docentes a conduzir essa dimensão da
formação dos estudantes com bases mais sólidas
do que apenas o desejo e a intuição.
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MATOS, M. S., TENÓRIO, R.
(2010)

MORITA, M. C. et al. (2007)

LILACS

De forma geral, identificou-se a necessidade de
maior sensibilização e motivação dos atores,
incentivo financeiro e capacitação dos preceptores
e docentes para colocar em prática as mudanças
curriculares e a integralidade da atenção. A
importância do estágio no SUS também deve ser
esclarecida ao estudante. Deve haver um trabalho
em conjunto de docentes, estudantes, serviço e
usuários, praticando a escuta e a observação no
planejamento de atividades ou nas propostas
curriculares. Além disso, é importante que a
atuação das IES na Educação Permanente em
Saúde seja mais incisiva.

MALTAGLIATI, L. A.,
GOLDENBERG, P. (2007)

BATISTA, M. J. et al.

LEMOS, C. L. S.; FONSECA, S.
G. (2009)

FREITAS, S. F. T.; CALVO, M. C.
M.; LACERDA, J. T. (2012)

LILACS

Um currículo sintônico com a pesquisa para o
curso odontológico (conforme DCN) demandaria
profunda reestruturação das faculdades brasileiras,
de modo a:definir uma política de pesquisa
institucional já para a graduação, garantindo
condições para sua implementação ;incentivar
e preparar o corpo docente para a realização de
pesquisa e de suas articulações com o ensino;
estabelecer um projeto interdisciplinar capaz
de garantir a vinculação da pesquisa ao ensino;
flexibilizar a grade curricular, tendo em vista um
ensino centrado no estudante; utilizar cenários
de aprendizagem que insiram o estudante em
diferentes contextos sociais, rompendo com a
divisão entre ciclo básico e profissionalizante.

BBO Odontologia

Necessidade de maior planejamento do estágio,
visto que alguns estudantes relataram passar muito
tempo ociosos; não ter oportunidade para atender
os pacientes, somente auxiliar; falta de segurança
nos centros de saúde e dificuldades de alimentação.
Além disso, os estudantes acharam a população
pouco colaborativa e interessada.

SCIELO

Quando o currículo é colocado em prática, percebese que a formação integral do CD (conhecimentos
biológicos adequados, capacidade técnica
desenvolvida e orientação social) não estaria sendo
atingida na IES. A lógica da fragmentação ainda é
preponderante. O autor atribui isto ao currículo
oculto, marcado por diversas contradições com
o oficial. Existe uma tendência de formação
lacunar nas disciplinas, mediante o interesse de
encaminhar estudantes para a especialização após
a graduação. Quanto à carga horária, as atividades
práticas são notoriamente mais valorizadas do
que as atividades teóricas e a sobrecarga deixa os
estudantes sem intervalo para estudo, tornando-os
meros receptores. Esperam-se mudanças amplas
que envolvam as instituições de ensino superior, os
docentes, os estudantes, a sociedade e o Estado. A
especificidade da universidade deve ser assumida
de modo a evitar que o mercado e
a profissionalização venham em primeiro plano,
em prejuízo do pensamento, da crítica, da
criatividade.

SCIELO

Na revisão bibliográfica também registrada no
artigo, apresentam-se as seguintes dificuldades
em relação à formação em Odontologia:
concentração no diagnóstico e tratamento de
doenças e pouco contextualizada com SUS; falta de
compreensão de dirigentes, docentes e estudantes
em relação às DCN (atraso na sua implantação);
visão dos docentes de que ensinar para o SUS
é um empobrecimento de seus objetivos como
educadores; perfil de ensino odontológico
centrado em serviços clínicos; poucas publicações
voltadas para o tema; existência de poucos
currículos adequados às DCN, com vinculação
ao Pró-Saúde, maior nível de integração com o
serviço, menor enfoque disciplinar e abordagem
em Saúde Coletiva (em 2008, o MS identificou
apenas quatro); peso do currículo oculto que é
responsável pelo caráter tecnicista e flexneriano da
formação e por atribuir às disciplinas Odontologia
Social e Preventiva a responsabilidade pelas
mudanças curriculares.
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TOASSI, R. F. C. et al. (2013)

DIÓGENES, V. C. N. et al. (2010)

LILACS

Constatou-se a necessidade de questionamento
permanente sobre as práticas e a garantia de
infraestrutura e de profissionais qualificados
para os serviços de saúde; que o estágio deve
estar integrado ao currículo, não devendo ser
visto como algo “adicional”; e que as opiniões e
percepções dos estudantes são fundamentais no
sentido de aperfeiçoar a atividade.

BBO Odontologia

Identificou-se a necessidade de desenvolver na
formação em Odontologia o trabalho em equipe,
o interesse pela promoção da saúde, prevenção
de doenças, a consciência social e epidemiológica
e o planejamento das ações de saúde no contexto
do SUS. Torna-se necessário superar o modelo
flexneriano e a formação para o mercado de
trabalho, focada na técnica, nas doenças, cura
e assistência, com pouca consideração de
medidas preventivas. Deve-se, portanto, adotar
abordagem interdisciplinar, multidisciplinar e
integração curricular na formação odontológica
na rede de serviços de saúde. Os docentes precisam
desenvolver experiência pedagógica para aplicar
os melhores recursos didático-pedagógicos no
processo de ensino-aprendizagem, que valorizem
o estudante como centro, e para articularem
os campos do saber. o apoio das IES faz-se
indispensável para o fortalecimento das ações
político-pedagógicas, além da articulação com os
gestores do SUS.

LILACS

Necessidade de alteração na qualidade da
Odontologia brasileira, isto é, deixando o modelo
técnico-científico tradicional para um modelo mais
novo, com os valores de humanização, que só será
possível se a formação dos estudantes for alterada,
bem como a dos docentes. Estimular o interesse
dos estudantes em relação ao Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes (ENADE), destacando
sua relevância para melhorar a qualidade do
ensino.
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Fonte: Própria.

O mapeamento dos estudos, que tratam sobre os desafios para a
implementação de mudanças na formação dos cirurgiões-dentistas,
revelou que a totalidade da amostra desta pesquisa (44 artigos) indicou dificuldades para a concretização dos preceitos das DCN nos
currículos de Odontologia das instituições de ensino superior do
Brasil. Os resultados apontaram para questões amplas, como a orientação pedagógica consequente do paradigma biomédico; a falta de
capacitação pedagógica dos docentes; a presença incipiente da ética
na graduação; a força do modelo técnico-científico, pouco comprometido com as questões sociais e com o sistema público de saúde;
a falta de apoio das políticas universitárias; e a falta de incentivo às
práticas de pesquisa.
No que se refere à ‘orientação pedagógica’, a formação em saúde tem sido fortemente influenciada pelo modelo biomédico, que

produz uma visão cartesiana de corpo e mente, desconsiderando
aspectos subjetivos do processo de adoecer. O modelo flexneriano
de ensino influencia a fragmentação curricular, estimulando a especialização precoce dos acadêmicos (PEREZ, 2004). A dificuldade
de romper com este modelo de ensino na formação dos cirurgiõesdentistas é um desafio comumente relatado nas publicações sobre
as mudanças curriculares em Odontologia (SANCHEZ et al., 2012;
PINHEIRO et al., 2009; SECCO e PEREIRA, 2004a; SECCO e PEREIRA, 2004b; FINKLER et al., 2011; JUNGES et al., 2011; SANTOS
et al., 2006; LAZZARIN, NAKAMA e CORDONI JÚNIOR, 2007;
ARAÚJO, 2006; DIÓGENES et al., 2010).
Moretti-Pires (2009), Lemos e Fonseca (2009) relatarm, por meio
das experiências na Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e
na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), respectivamente, que
a integração proposta ainda não acontece em sua plenitude quando
o currículo é colocado em prática, sendo a lógica da fragmentação
ainda muito preponderante.
Segundo Santos et al. (2006), alguns docentes, não comprometidos com o processo educacional, tendem a estabelecer lacunas na
formação durante o ensino dos atos clínicos, tornando os discentes
dependentes de cursos de especialização. Lemos e Fonseca (2009)
e Freitas, Calvo e Lacerda (2012) atribuíram esta dificuldade ao
currículo oculto dos ambientes acadêmicos, que exprime diversas
contradições em relação ao oficial, sendo indutor da ideologia predominantemente tecnicista, destoante dos preceitos das DCN. De
semelhante forma, Pinheiro et al. (2009) e Nuto et al. (2006) enfatizaram a dificuldade de integrar na prática curricular as disciplinas
básicas e as específicas.
Historicamente, a formação dos cirurgiões-dentistas foi pautada
no uso de metodologias de ensino tradicionais. O processo de ensino-aprendizagem foi muito restrito à reprodução do conhecimento,
onde o docente assumiu um papel de transmissor de conteúdos, ao
passo que ao discente coube a passividade e a repetição desses teores, sem a necessária reflexão crítica (MITRE et al., 2008). As DCN,
entretanto, trouxeram a necessidade de mudanças urgentes nas IES,
visando, entre outros aspectos, à reconstituição de seu papel social.
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Desta forma, o novo perfil de formação passou a requerer uma nova
orientação pedagógica nos cursos de Odontologia.
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Finkler, Caetano e Ramos (2011a), Secco e Pereira (2004a), Costa
e Araújo (2011), Nuto et al. (2006), Araújo (2006) e Fadel e Baldani (2013) reconheceram o desafio de utilizar metodologias ativas de
ensino-aprendizagem na formação dos CD, excessivamente marcada
pelo ensino tradicional e pouco contextualizada com as necessidades
da sociedade, apesar de reconhecerem sua importância para a construção da autonomia, criticidade e criatividade dos acadêmicos. Mialhe e Silva (2011), Secco e Pereira (2004a), Albuquerque et al. (2007)
e Lazzarin, Nakama e Cordoni Júnior (2010) mencionaram, ainda,
a necessidade de abertura das IES para novas estratégias de ensinoaprendizagem, de forma a trabalhar coerentemente os conteúdos da
graduação. Fadel e Baldani (2013) e Maltagliati e Goldenberg (2007)
reforçaram também a necessidade de o aluno estar no centro do processo de ensino-aprendizagem, de modo que o docente seja facilitador na elaboração do conhecimento e não detentor do saber.
Toassi et al. (2012) abordaram a importância da participação do
estudante na formulação do currículo integrado, reafirmando sua
condição de sujeito na aprendizagem. Segundo os autores, na transição curricular, é comum o aparecimento de dúvidas e inseguranças,
por isso a necessidade de inclusão. Toassi et al. (2013) reafirmaram
que as opiniões e percepções dos estudantes são fundamentais no
sentido de aperfeiçoar o currículo.
Por sua vez, Secco e Pereira (2004a) enfatizaram que alguns docentes não acham relevante esta proximidade com os estudantes, assim como o relatado por Nuto et al. (2006), que ressaltaram o autoritarismo comum na relação professor-aluno no modelo tradicional
de ensino. De acordo com os autores, o autoritarismo foi disseminado entre os docentes como referencial pedagógico ideal, o que torna
difícil a abertura para a aprendizagem mútua e bidirecional.
Ainda no que consiste à orientação pedagógica, Araújo (2006) e
Costa e Araújo (2011) abordaram a necessidade de estruturar o currículo de graduação em Odontologia com foco no desenvolvimento
de competências, preparando os alunos para um saber-fazer críti-

co e reflexivo, menos focado em conteúdos e contextualizado com a
sociedade. Para alcançar o perfil de formação proposto pelas DCN,
segundo Costa e Araújo (2011), é necessário colocar a educação a
serviço das necessidades concretas do aluno no que se refere ao seu
preparo para o exercício profissional.
A avaliação de ensino-aprendizagem no contexto da educação
democrática, na medida em que inclui o discente no planejamento
e execução das atividades pedagógicas, se tornou um desafio ainda maior para os docentes (FINKLER; CAETANO; RAMOS, 2011a;
PALMIER et al., 2012; FINKLER; CAETANO; RAMOS, 2011b; LAZZARIN; NAKAMA; CORDONI JÚNIOR, 2007). De acordo com
Secco e Pereira (2004a), torna-se veemente a necessidade de avaliações mais justas e reflexivas no ensino da Odontologia. Além disso,
Costa e Araújo (2011) afirmaram que os docentes devem exercitar
o acompanhamento avaliativo, não conceituando o aluno por ações
contingentes, mas pela progressão da aprendizagem.
Poucos artigos da amostra deste estudo abordaram o desafio da
avaliação do processo de ensino-aprendizagem no contexto da implantação das DCN. Sabe-se, contudo, que a avaliação consiste em
uma das tarefas mais complexas do saber fazer docente e carece de
uma compreensão mais profunda quanto ao valor que abriga e as
consequências que produz. O processo avaliativo deve estar em consonância com as propostas curriculares, configurando-se em um
contexto cada vez mais comprometido com a formação profissional
(RON, 2010). Nesta realidade, a prática avaliativa deve não somente
pontuar e classificar o desempenho, mas também fornecer indicadores que possibilitem ao professor reorganizar as ações educativas,
para assegurar a aprendizagem dos estudantes (SOUZA, 2005).
Os desafios que envolvem a ‘orientação pedagógica’ presentes no
corpus da amostra desta pesquisa, portanto, se referem à transição do
modelo curricular cartesiano para o integrado, ao peso do currículo
oculto na formação dos CD, à adoção de metodologias ativas de ensino-aprendizagem e de novas estratégias pedagógicas na graduação,
à participação dos estudantes na elaboração do currículo integrado,
à organização do currículo para o desenvolvimento de competências
e à avaliação do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes.
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Outra evidência identificada como desafio para as mudanças na
formação em Odontologia foi a ‘falta de capacitação pedagógica dos
docentes’ diante da necessidade de romper com o ciclo das práticas
pedagógicas bancárias.
De acordo com Lazzarin, Nakama e Cordoni Júnior (2010), alguns
professores da UEL, por exemplo, reconhecem sua necessidade de
capacitação didático-pedagógica ao apontarem lacunas em suas
formações, reforçando a necessidade de estenderem seu campo de
reflexão para o conceito ampliado de saúde. Torna-se importante,
portanto, a formação específica dos docentes para atuarem no contexto do currículo integrado, de forma a estimularem o processo de
reflexão, construção e reelaboração do saber (FINKLER; CAETANO; RAMOS, 2011a; SECCO; PEREIRA, 2004a; COSTA; ARAÚJO,
2011; LAZZARIN; NAKAMA; CORDONI JÚNIOR, 2007; MORITA et al., 2007; DIÓGENES et al., 2010).
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No que se refere ao ensino da ética, Junqueira et al. (2012) e Musse et al. (2007) apontaram a necessidade de os docentes e pesquisadores serem preparados humanisticamente para reconhecerem
os conflitos éticos do cotidiano profissional do CD. Comumente, os
professores responsáveis pelo ensino da Bioética não possuem formação específica na área, o que, na visão de Finkler et al. (2011) e
Musse et al. (2007), é um risco, ao passo que o ensino da Ética fica
na dependência do bom senso dos docentes. Finkler et al. (2011)
reforçaram, ainda, que a atividade docente tem sido muito influenciada pelos critérios da CAPES, que segue um modelo com base na
avaliação produtivista, no número de publicações e nos interesses do
mercado de trabalho, o que pode resultar, segundo os autores, em
uma produção científica ética e socialmente descomprometida.
Constatou-se, por meio dos estudos que compuseram a amostra
desta pesquisa, a ‘presença incipiente da ética na graduação’ do CD.
De acordo com Musse et al. (2007), um baixo nível de desenvolvimento moral vem sendo descrito entre os CD, portanto, a incorporação da disciplina Bioética ao currículo de Odontologia torna-se
fundamental. Segundo os autores, a Ética não pode ser vista apenas
transversalmente no currículo, visto que o corpo docente, de uma
maneira geral, não dispõe de conhecimento conceitual e prático da

Bioética e tampouco compreende seu papel no desenvolvimento
moral dos acadêmicos.
O componente moral na formação dos profissionais de saúde representa a condução na forma de agir, distinguindo valores de atos e
condutas, tornando o profissional responsável por suas ações. Considerar o comportamento moral no estudo da ética compreende analisar a coerência entre fins e meios no alcance dos objetivos, no intuito
de defender valores fundamentais, como a vida, o respeito entre os
homens e a dignidade humana. Desta forma, faz-se necessário que
os currículos contemplem a ética e o humanismo de forma consistente no processo de ensino-aprendizagem (ALBUQUERQUE et al.,
2007).
Garbin et al. (2009) criticaram, ao afirmar que, mesmo com a
presença da disciplina Bioética no currículo, o ensino e a avaliação
permanecem acontecendo por meio de metodologias tradicionais.
Além disso, os autores destacaram que poucos docentes utilizam
bibliografia sobre Ética contextualizada com o ensino da Odontologia. Estas constatações, como afirmaram Matos e Tenório (2010)
e Sanchez et al. (2012), podem contribuir para muitos professores
revelarem dificuldade na formação de profissionais éticos. Segundo
Sanchez et al. (2012), alguns estudantes têm a concepção de que a
ética é aprendida principalmente por vias familiares, de modo a não
poder ser sistematizada em conteúdos curriculares.
De acordo com o exposto, pode-se concluir que a falta de capacitação docente e a presença incipiente da ética nos currículos de
Odontologia constituem importantes desafios a serem superados
para a efetivação das DCN. O ensino tradicional gerou paradigmas
de difícil superação e a transição curricular de algumas IES expõem
questões culturais da formação dos CD que devem ser superadas
para o alcance da integração curricular.
A ‘força do modelo técnico-científico, pouco comprometido com
as questões sociais e com o sistema público de saúde’, foi identificada
na amostra como outro desafio a ser enfrentado para a integração
curricular.
As DCN para os cursos de Odontologia suscitaram questionamentos em relação às formações que acontecem dissociadas do ser-
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viço e das reais necessidades de saúde da população. As IES têm sido
desafiadas a mudar suas práticas pedagógicas, cujo foco está historicamente relacionado aos interesses do mercado de trabalho, com
tendência a uma formação predominantemente elitista, voltada para
procedimentos técnicos executados nos consultórios particulares
(PINHEIRO et al., 2009; MORETTI-PIRES, 2009; DIÓGENES et
al., 2010; LEMOS; FONSECA, 2009). Conforme relatou Moretti-Pires (2009), é possível identificar no discurso de muitos estudantes o
anseio para atuar no mercado de trabalho liberal, visto como o de
melhor retorno financeiro.
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Consoante Secco e Pereira (2004b), na dimensão político-estrutural, a Odontologia enfrenta um momento de crise, desencadeada
pelo grande número de faculdades e pela exaustão do modelo de
atendimento individual e elitista. A profissão vem sofrendo uma diminuição de seu prestígio, entretanto, na tentativa de negar a crise, a formação odontológica no Brasil procura perpetuar seu status,
enfatizando uma competência técnica altamente especializada. Em
muitos cursos, conforme Pinheiro et al. (2009) e Lemos e Fonseca
(2009), as atividades práticas são mais valorizadas que as teóricas,
o que vem ocasionando uma sobrecarga de horário clínico para os
estudantes, que sem tempo para estudar e problematizar sua prática,
se tornam receptores.
A sensibilização de docentes do núcleo clínico, portanto, tem sido
um grande desafio (SOUZA et al., 2012). De acordo com Freitas,
Calvo e Lacerda (2012), na visão de alguns docentes, ensinar para
o SUS é um empobrecimento de seus objetivos como educadores;
entretanto, para a adequação da formação às DCN, o padrão técnico-científico tradicional deve ser substituído por um modelo de
formação mais humanizado, claramente comprometido com a saúde
dos pacientes e contextualizado com o sistema público de saúde
vigente (GRAZZIOTIN-SOARES et al., 2011; FREITAS; CALVO;
LACERDA, 2012; MORETTI-PIRES, 2009). Desta forma, de acordo com Lima et al. (2010), Secco e Pereira (2004b), Costa e Araújo (2011), Finkler, Caetano e Ramos (2011b), Santos et al. (2006),
Araújo (2006) e Batista et al. (2010), projetos de extensão e estágios
extramurais na realidade do SUS precisam ser mais valorizados e
fortalecidos na formação em Odontologia.

Segundo Toassi, Davoglio e Lemos (2012) e Palmier et al. (2012),
a vivência dos estudantes nos Centros de Saúde da Família aumenta
a autonomia e trabalha a sensibilidade e a responsabilidade para com
os usuários. Além disso, a incorporação de outros atores da equipe
e da comunidade no processo educativo enriquece a troca de experiências, aumentando a rede de conhecimentos.
Nesta perspectiva, Werneck et al. (2010) problematizaram a posição da ABENO em relação ao estágio supervisionado. De acordo
com os autores, a ABENO favorece os interessados em minimizar
a atuação dos estudantes em atividades extramurais, desobrigando
alguns cursos a desenvolverem atividades na comunidade de forma
substancial. Isto porque as propostas da ABENO incluem atividades
de estágio dentro dos muros da universidade; abordam uma atenção integral ao paciente, citando apenas ações clínicas; consideram
as clínicas de urgência e triagem como cenários para o estágio, sendo que tais atividades dependem de uma orientação docente muito
próxima; admitem estágios em períodos de férias, ou seja, em momentos pontuais, que não permitem um conhecimento amplo da comunidade ou do processo saúde-doença; consideram a preceptoria
externa como importante, mas não como fundamental; e não descrevem com clareza os ambientes ideais para o estágio, considerando
os espaços de trabalho.
Para a maioria dos autores dos estudos analisados, o estágio supervisionado deve acontecer em cenários diferentes da universidade, favorecendo uma reflexão sobre a prática em outros contextos
sociais.
Desta forma, surge o desafio de pautar a graduação em Odontologia no enfrentamento dos determinantes sociais de saúde e no processo saúde-doença da população, com ênfase na Saúde Coletiva e
na Promoção de Saúde (PINHEIRO et al., 2009; MORETTI-PIRES,
2009; SECCO; PEREIRA, 2004b; TOASSI; DAVOGLIO; LEMOS,
2012; DIÓGENES et al., 2010). A formação deve necessariamente
mudar do enfoque biomédico, que tem como principal característica
a fragmentação curricular e a especialização, para o epidemiológico,
que enfatiza os processos sociais na determinação dos fenômenos
de saúde e doença (FINKLER; CAETANO; RAMOS, 2011b). De
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acordo com esses autores, em uma pesquisa envolvendo 15 cursos
de Odontologia do Brasil, verificou-se, quanto ao enfoque teórico,
que os coordenadores afirmaram ainda não conseguir embasar plenamente a formação no enfoque epidemiológico, apesar de tentarem
resistir ao biomédico.
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A organização do serviço odontológico no contexto da Saúde
Pública aconteceu de forma secundária em relação à Medicina e à
Enfermagem. Na perspectiva de Santos et al. (2006), a falta de normatização e coordenação iniciais da Saúde Bucal, no Brasil, incentivou o estabelecimento de regras próprias do setor, de forma que as
ações de Saúde Bucal seguiram a lógica do interesse individual, sem
se articular com outras áreas. Moretti-Pires (2009) reforçou, ainda, o
silêncio dos documentos oficiais sobre como fazer a interdisciplinaridade no SUS. Costa e Araújo (2011), Finkler et al. (2011), Toassi,
Davoglio e Lemos (2012), Finkler, Caetano e Ramos (2011b), Souza
et al. (2012), Santos et al. (2006) e Diógenes et al. (2010) destacaram
a necessidade de desenvolver nos estudantes a capacidade para o trabalho multiprofissional e interdisciplinar, corrigindo as distorções
da fragmentação do conhecimento e garantindo à comunidade um
atendimento integral.
As cooperações entre as IES e os serviços de saúde têm o objetivo
de facilitar o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e
extensão na realidade do SUS, diversificando os cenários de aprendizagem. As parcerias interinstitucionais contribuem para a consolidação dos princípios e diretrizes do SUS e favorecem experiências de
caráter multiprofissional e interdisciplinar (CARVALHEIRO; GUIMARÃES, 2011). Alguns autores relataram a necessidade de fortalecer estas cooperações entre ensino e serviço. Finkler, Caetano e Ramos (2011b) e Diógenes et al. (2010) citaram, inclusive, a existência
de entraves entre docentes das IES e gestores do SUS.
A superação do desafio de articular consciente e oficialmente ensino, gestão, atenção e controle social representa a efetivação de uma
reforma no ensino e não apenas inovações curriculares. Neste contexto, a realidade que ensina é também objeto de aprendizado, gerando crítica, autocrítica e reflexão, constituindo-se como ‘substrato
fundamental’ para a formação (FINKLER; CAETANO; RAMOS,

2011b). A contrapartida para o serviço é a colaboração das IES na
reorientação das práticas de atenção à saúde. Para os usuários, por
sua vez, se trata do desenvolvimento de sua autonomia como sujeito
responsável pelo autocuidado (MATOS; TENÓRIO, 2010).
Em razão da necessidade de cooperações interinstitucionais, de
capacitação e motivação docente, de estímulo à pesquisa e de mudanças curriculares na Odontologia, Toassi et al. (2012), Souza et al.
(2012), Santos et al. (2006), Maltagliati e Goldenberg (2011), Morita
et al. (2007) e Diógenes et al. (2010) destacaram a ‘falta de apoio
das políticas universitárias’ para a implementação dos preceitos das
DCN na formação. Secco e Pereira (2004a) enfatizaram que, segundo o depoimento de alguns docentes, a mobilização por mudanças
não é para a grande parte das escolas um movimento impulsionado
pela discussão da qualidade de ensino, mas uma questão ligada às
pressões da avaliação institucional e aos problemas ligados à empregabilidade de coordenadores e professores. Nesta perspectiva, muitos afirmam não ter o apoio das IES para o fortalecimento das ações
político-pedagógicas.
Krahe (2007) acentuou que as IES podem buscar fazer propostas realmente inovadoras para a graduação ou apenas trazer ‘novas
roupagens para velhos discursos’. Desta forma, processos da gestão
pedagógica podem configurar condições para a disseminação da
mudança nas universidades. Para Sacristán (2000, p. 26), “inovações
em um sistema de ensino é uma ação que grupos isolados e bem
intencionados não podem resolver massivamente”.
A efetivação das inovações curriculares mais complexas, portanto, exige a criação de uma política de apoio direto aos docentes, bem
como suas formações no contexto de sua prática, o que se configura
como um desafio a ser superado para o alcance do perfil de formação
proposto pelas DCN.
A falta de incentivo das IES às práticas de pesquisa foi um desafio referenciado por vários autores. Maltagliati e Goldenberg (2007)
reforçaram a necessidade de uma política institucional de pesquisa
para os estudantes, ainda na graduação, e, enfatizam a importância
de se preparar o corpo docente para articular o ensino e a pesquisa,
por via de um projeto interdisciplinar.
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Historicamente, a formação superior em Odontologia esteve alinhada à perspectiva do lugar único de saber e ensinar para o mundo
do trabalho, o que retardou a incorporação da pesquisa e da produção do conhecimento como parte do processo educativo. A maior
parte da rede de ensino das IES, portanto, esteve circunscrita à reprodução interna de conhecimentos sem observar as necessidades
de seu entorno. A implantação do currículo integrado, proposto pelas DCN, tem estimulado a interação com outras áreas do saber e
esta nova tarefa está a exigir da universidade uma reavaliação quanto
à realização da pesquisa (CASOTTI; RIBEIRO; GOLVÊIA, 2009).
De acordo com Araújo (2006), o ensino odontológico tem sido
nutrido por conhecimentos que vêm de outros países, estando a pesquisa pouco voltada para a realidade das comunidades. Desta forma,
conclui-se que o “ensino pela pesquisa”, instituído pela DCN, ainda
não foi alcançado e falta estímulo das universidades para a participação ativa dos estudantes nos grupos de pesquisa, muitas vezes
impossibilitados pela sobrecarga de horário clínico.
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Estudos sobre as mudanças curriculares em Odontologia são
também uma necessidade para a compreensão das DCN por dirigentes, professores e alunos (FREITAS; CALVO; LACERDA, 2012;
JUNGES et al., 2011), principalmente pelo distanciamento histórico
entre a Odontologia e as questões pedagógicas da docência. Freitas,
Calvo e Lacerda (2012) enfatizaram a pouca quantidade de publicações voltadas para o tema.
De semelhante forma, a partir desta pesquisa, pôde-se perceber a
carência de estudos sobre as inovações curriculares, principalmente
nas universidade do Norte e do Centro-Oeste, tendo em vista que,
por meio da coleta de dados realizada na BVS, no Portal da CAPES,
e no Scielo, apenas um artigo de cada região citada foi encontrado
nos últimos 11 anos. Além disso, as faculdades públicas apresentaram maior atuação em relação à pesquisa sobre a temática (82%),
em relação às particulares (18%), nitidamente carentes de maior incentivo à investigação científica. Estes achados são coerentes com
o estudo de Secco e Pereira (2004a) ao acentuarem que apesar de
as escolas particulares responderem mais rapidamente às demandas
por mudança, as escolas públicas discutem com maior consistência e
coerência as propostas curriculares em termos de pesquisa.

Conforme Junges et al. (2011), até a satisfação inicial dos alunos
com a transição curricular deve ser objeto de estudo, levando em
consideração o fato de que o currículo integrado é ainda uma novidade para a área da Saúde Bucal, a despeito do tempo de publicação
das DCN, e que por isto pode suscitar uma empolgação nos primeiros momentos da implantação. Segundo Toassi, Davoglio e Lemos
(2012) e Toassi et al. (2013), os programas de ensino e as parcerias
interinstitucionais devem ser constantemente avaliados, para o aperfeiçoamento da formação dos CD.
As evidências apontadas nesta categoria como desafios ante as
mudanças curriculares provocam uma discussão que não se esgota neste estudo. Portanto, reforçam a importância de pesquisas desta natureza aprofundando o tema das mudanças na formação em
Odontologia como consequência das DCN.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir desta pesquisa, cuja busca foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), no portal da CAPES e na base de dados Scielo,
identificou-se um universo de 44 artigos científicos, publicados de
2002 a 2013, que tratavam das mudanças curriculares na formação
em Odontologia no Brasil com base nos pressupostos das Diretrizes Curriculares Nacionais. Dentre as bases de dados envolvidas na
pesquisa, a Scielo e a Lilacs foram as que mais apresentaram artigos
sobre o tema deste estudo.
A análise crítica dos artigos selecionados, mediante um confronto com a literatura e tomando como referência as DCN, resultou na
identificação de três categorias para este estudo: mudanças na formação em Odontologia a partir das DCN; avanços a partir das mudanças curriculares na formação em Odontologia decorrentes das
DCN; e desafios para a implementação de mudanças na formação
em Odontologia a partir das DCN.
Em 31 artigos da amostra, foi possível assinalar mudanças de naturezas diversas na formação em Odontologia, a saber: a busca do
desenvolvimento do perfil do egresso expresso nas DCN; a realização de capacitações pedagógicas dos docentes; o fortalecimento da
ética no currículo; o estímulo à pesquisa; e as reformulações curriculares, relativas à integração ensino-serviço e ao aspecto pedagógico do processo de ensino-aprendizagem. Pode-se afirmar que, para
a maioria dos estudos, essas estavam vinculadas aos pressupostos
apontados nas DCN.
Dentre os avanços passíveis de serem identificados como consequência das mudanças curriculares, verificou-se referência à satisfação dos estudantes quanto à integração curricular e aos estágios ou
projetos de extensão na realidade do SUS. Além disso, foram sinalizadas mudanças de postura dos acadêmicos a partir das experiências
no serviço público de saúde e das transformações do processo de
ensino-aprendizagem. Concomitantemente, a conduta dos docentes
foi também transformada em razão das modificações curriculares
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conforme relatado por alguns estudos. Ao todo, dezenove trabalhos
mostraram avanços decorrentes das mudanças na formação odontológica.
Com amparo nos achados, entretanto, pôde-se concluir que ainda não existe uma quantidade expressiva de pesquisas que aborde
exclusivamente os avanços decorrentes das mudanças curriculares,
haja vista que a maioria dos artigos da amostra deste estudo traz,
principalmente, as mudanças na formação em Odontologia e os desafios envolvidos nestes processos, estando os avanços citados apenas de forma contingencial. Desta forma, entende-se que as mudanças curriculares têm acontecido ainda de forma pouco expressiva
na formação dos cirurgiões-dentistas no Brasil, em razão da forte
influência do currículo disciplinar e das práticas tradicionais de ensino.
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Os 44 artigos selecionados para compor o corpus desta pesquisa
trouxeram desafios a serem enfrentados na implementação de mudanças na formação em Odontologia após a publicação das DCN.
No âmbito da orientação pedagógica, os desafios referem-se à influência significativa do ensino biomédico cartesiano na formação
em saúde, dificultando a integração curricular; ao peso do currículo
oculto nos ambientes acadêmicos, indutor da ideologia tecnicista; à
adoção de metodologias ativas de ensino-aprendizagem e de novas
estratégias pedagógicas na graduação; à participação dos estudantes no replanejamento curricular; à organização do currículo para
o desenvolvimento de competências; e à avaliação do processo de
ensino-aprendizagem dos estudantes.
Além disso, por meio deste estudo, se identifica a necessidade de
capacitar os docentes; de reforçar o componente ético na graduação;
de romper com o modelo técnico-científico, pouco comprometido
com as questões sociais e com o sistema público de saúde; de fortalecer as políticas universitárias de incentivo aos docentes; de formalização de cooperações entre ensino e serviço; e de incentivo às
práticas de pesquisa.
Desta forma, acredita-se que o estudo cumpriu o objetivo de
compreender as mudanças na formação em Odontologia, a partir da
identificação dos tipos de mudança que têm acontecido, dos avan-

ços alcançados e dos desafios a serem superados em decorrência
das transições curriculares. Sugere-se, entretanto, para a comunidade acadêmica a realização de outras pesquisas sobre as mudanças
curriculares, haja vista a necessidade de maior conhecimento de
dirigentes, professores e alunos acerca das DCN; e a inferência de
que, sendo a pesquisa pouco incentivada na formação superior em
Odontologia, como identificado por alguns autores da amostra deste
estudo, outras constatações acerca das inovações curriculares podem
não ter sido documentadas e publicadas.
O método de revisão integrativa foi eficiente em proporcionar
uma síntese do estado do conhecimento sobre as mudanças curriculares da graduação em Odontologia no Brasil, por meio de um panorama que contextualiza o leitor quanto às evidências e lacunas desta
área do conhecimento. Além disso, estudiosos do assunto podem ser
facilmente identificados, bem como as convergências e divergências
de seus pontos de vista ou experiências vivenciadas.
Ante o exposto, constata-se que a formação em Odontologia
avançou em relação às transformações desejadas, porquanto algumas mudanças mencionadas representam a superação de desafios
referenciados nos estudos. A consolidação dos preceitos das DCN
nos currículos das IES, entretanto, carece de tempo, forte apoio reflexivo, acompanhamento e avaliação, pois muitas destas mudanças
se contrapõem à política neoliberal e à cultura voltada para a doença,
que por muito tempo dominaram a formação dos cirurgiões-dentistas no Brasil.
Sinaliza-se como uma limitação do estudo a não inclusão de teses
e dissertações na amostra, tendo em vista que, eventualmente, estas
possam contemplar estudos sobre o tema.
Aponta-se como contribuição deste estudo o fato de produzir
uma reflexão acerca da formação em Odontologia, considerando
que este tema tem sido foco de discussão e que tem influência nas
políticas de saúde. Neste entendimento, esta pesquisa reforça a importância de estudos que possam acompanhar as mudanças, quer
seja nas propostas de formação (currículos), ou mesmo em como
estas são implementadas nas instituições formadoras.
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Este livro discute as mudanças que vêm ocorrendo na formação
em Odontologia, advindas das inovações curriculares e de orientações apontadas pela Diretrizes Curriculares Nacional (DCN). Desejamos que esta produção possa servir de reflexão e orientação dos
processos formativos da área.
A oportunidade deste e-book é a de favorecer a um número maior
de docentes e alunos dos cursos de Odontologia o conhecimento do
que tem sido o desenho de curriculos da área, que estão sendo inovados, no intuito de atender a demandas de um corpo discente e de
uma sociedade caracterizada por rápidas transformações quanto à
forma de produzir e lidar com o conhecimento.

