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RESUMO 

A ideia de desenvolver um trabalho que tratasse da dimensão ética na formação dos 

Cirurgiões-Dentistas no estado de Minas Gerais – Brasil surgiu, especialmente, da nossa 

inquietação relativa ao desinteresse ético nas relações interpessoais, especialmente com o 

destinatário da atenção odontológica. Com essa motivação, estabelecemos o objetivo geral da 

investigação: verificar junto às Faculdades de Odontologia mineiras como está sendo 

planejado, conduzido e apreendido o ensino da Ética e/ou da Deontologia. No entanto, antes de 

avançar, sentimos a necessidade de esclarecer esses dois conceitos, distinguindo-os e 

relacionando-os entre si, bem como definindo outros, com eles relacionados, e que se 

encontram na designação de disciplinas ou nos conteúdos ministrados nos cursos que 

analisamos. Referimo-nos, em concreto, à bioética e aos seus princípios básicos, ao 

enquadramento universitário da formação ética, bem como à natureza epistemológica da ética 

profissional. Seguimos em busca dos estudos já realizados, que pudessem contribuir de forma 

efetiva para o estabelecimento de um quadro que retrate a realidade do estado em que se 

encontram as pesquisas relacionadas ao nosso tema. Dessa forma foi empreendida uma busca, 

prioritariamente por publicações realizadas nos últimos cinco anos, que mostrassem maior 

relevância e pertinência. Não foram encontrados muitos trabalhos, de modo que selecionamos 

os identificados, os quais nos proporcionaram uma razoável visão dessa realidade. 

Metodologicamente é um estudo exploratório, empírico, por meio do qual utilizamos um 

inquérito por questionário, de forma que a metodologia, com características qualitativas e 

quantitativas, permitiu-nos aliar as vantagens de ambas. A amostra foi selecionada por critérios 

subjetivos: foram escolhidas as Faculdades de Odontologia do estado de Minas Gerais – Brasil, 

sendo, portanto, uma amostragem não-probabilística. A partir da aprovação do Comitê de Ética 

da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) - Brasil e da Comissão de Ética da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) - Portugal, iniciamos os procedimentos 

do estudo empírico. A análise dos dados obtidos mediante questões fechadas dos questionários 

puderam contribuir para ilustrar e permitir uma visão de conjunto do universo pesquisado. Em 

alguns casos os dados foram considerados com significância estatística. A interpretação dos 

textos produzidos no questionário foi realizada por faculdade, seguindo a mesma ordem dos 

itens do questionário. Procedemos, enfim, à análise e discussão das respostas obtidas no 

questionário, confrontando todos os dados obtidos. De posse dos resultados das análises, 

pudemos aferir algumas conclusões: apenas três Faculdades de Odontologia inserem a 
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disciplina Ética e/ou Deontologia em seus conteúdos programáticos (uma com a denominação 

“Legislação e Ética” e duas com “Ética Legal e Bioética”), sendo que nas demais instituições, a 

ética é desenvolvida como parte do conteúdo de outra disciplina; a inserção da Ética, seja como 

disciplina independente, seja como parte do conteúdo de outra disciplina, ou desenvolvida de 

forma transversal, ocorre numa perspectiva dos aspectos punitivos contidos no Código de Ética 

Odontológica brasileiro; existe pouco interesse pelo assunto por parte dos professores que 

ministram o conteúdo ou a disciplina de Ética e/ou Deontologia; existe, de modo global, pouco 

compromisso com a valorização da formação ética e deontológica, de forma que os casos em 

que verificamos esse compromisso constituem uma minoria, e se manifestaram neste estudo 

como a inserção da disciplina e tentativa um pouco frustrada de desenvolver o tema 

transversalmente; um conjunto de fatores se retroalimentam, contribuindo para que o aluno se 

desinteresse pela disciplina ou conteúdo ética; o cenário mais característico da realidade das 

Faculdades de Odontologia mineiras é a ausência de planejamento, denotando que a inserção 

dessa disciplina ou conteúdo acontece por força das diretrizes governamentais; pouco interesse 

por parte dos docentes sobre o assunto e insatisfação por parte dos alunos com a didática e com 

os conteúdos dessas disciplinas bem como com o modelo de formação que valoriza as 

disciplinas clínicas. Diante desse cenário, vislumbramos a possibilidade de incorporar algo da 

nossa vivência como Cirurgião-Dentista. Como contribuição efetiva, relacionamos algumas 

medidas que consideramos merecerem ser analisadas pelas Faculdades de Odontologia 

mineiras: ruptura com o modelo biomédico, direcionando a formação ao enfoque 

epidemiológico, de forma a priorizar as reais necessidades da população; familiarização e 

capacitação dos estudantes segundo os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS); promoção 

contínua da capacitação e atualização didático-pedagógica do corpo docente; oferecimento da 

disciplina de Ética e desenvolvimento dos seus respectivos conteúdos de forma transversal; 

destinação da disciplina de Ética a um docente com formação específica e o desenvolvimento, 

de forma transversal, da discussão de dilemas éticos que envolvam o atendimento clínico e as 

políticas de promoção da saúde. 

Palavras-chave: Ética, Ensino, Educação em Odontologia, Odontologia comunitária, Escolas 

de Odontologia. 
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ABSTRACT 

The idea of developing a work that dealt with the ethical dimension in the training of Dentists 

in the state of Minas Gerais - Brazil emerged, especially, from our restlessness on the ethical 

disinterest in interpersonal relationships, especially with the recipient of dental care. With this 

motivation, we set the overall goal of research: check with the Dentistry Colleges of minas how is 

being planned, conducted and seized the teaching of Ethics and / or Deontology. However, 

before proceeding, we feel the need to clarify these two concepts, distinguishing them and 

relating them to each other and defining others related to them, and that are in the designation 

of subjects or the content taught in courses we reviewed. We refer, specifically, to Bioethics 

and its basic principles, the university framework of ethics training, as well as the 

epistemological nature of professional ethics. We followed searching for previous studies, 

which could contribute effectively to the establishment of a framework that portrays the state of 

reality in which the researches related to our topic are. Thus it was undertaken a search 

primarily by publications over the last five years that showed greater relevance and pertinence. 

We haven’t found many works, so we have selected and identified the ones, which allowed us a 

reasonable view of this reality. Methodologically is an exploratory empirical study through 

which we used a questionnaire so that the methodology with qualitative and quantitative 

characteristics, allowed us to combine the advantages of both. The sample was selected by 

subjective criteria: We have chosen the Dentistry Colleges of Minas Gerais - Brazil, therefore, 

being a non-probability sampling. Since the approval of the Ethics Committee Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF) - Brazil and Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) Ethics Committee - Portugal, we started the procedures of the empirical study. The 

analysis of data obtained through closed questions of the questionnaire might help to illustrate 

and allow an overview of the researched universe. In some cases the data were considered 

statistically significant. The interpretation of the texts produced in the questionnaire was 

conducted by faculty, following the same order of the questionnaire items. We proced, finally, 

the analysis of the answers from the questionnaire, confronting all obtained data. With the 

results of the analysis, we could assess some conclusions: only three dentistry colleges insert 

the Ethics and / or ethics course in their syllabus (one with the name "Law and Ethics" and two 

with the name "Legal Ethics and Bioethics"), whereas in other institutions, ethics is developed 

as part of the content of other subject; the inclusion of Ethics, whether as an independent 

subject, either as part of the contents of another subject, or developed crosswise, happens in a 



xiv 

view of the punitive aspects contained in the Brazilian Dentistry Code of Ethics; there is little 

interest in the subject by the teachers who teach the content or subject of Ethics and / or 

Deontology; There is, in a comprehensive way, little commitment to the enhancement of ethical 

and deontological training, so that the cases in which we see this commitment are a minority, 

and demonstrated in this study as the inclusion of the subject and the attempt a little frustrated 

to develop the theme crosswise; a set of factors feed back, contributing to the student disinterest 

in the subject or ethical content; the most characteristic scenery of the reality of dentistry 

colleges from Minas is the lack of planning, denoting that the inclusion of this subject or 

content happens under the government guidelines; little interest from teachers on the subject 

and dissatisfaction among students with the teaching and the contents of these subjects as well 

as the training model that values clinical subjects. Given this scenario, we see the possibility of 

incorporating something from our experience as a dentist. As an effective contribution, we list 

some measures that we consider worthy of being analyzed by the Dentistry Colleges of Minas: 

break with the biomedical model, directing the formation of the epidemiological approach in 

order to prioritize the real needs of the population; familiarization and training of students 

according to the principles of the SUS (public healthcare system in Brazil); continued 

propagation of training and didactic-pedagogic updating the faculty; Offering the Ethics 

discipline and development of their contents crosswise; allocation of the Ethics subject to a 

teacher with specific training and development crosswise on the discussion of ethical dilemmas 

involving clinical care and health propagation policies. 

Key-words: Ethics, Education, Education in Dentistry, Community Dentistry, Dental Schools. 
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INTRODUÇÃO 

Minha formação profissional é na área de Odontologia, que tem um currículo 

independente da medicina. Em geral, são 5 anos de formação até se obter o título de 

Cirurgião-Dentista e assim estar habilitado a exercer a profissão em suas mais diversas 

especialidades. Passei por este processo e, em atuação clínica, acadêmica e em associações de 

classe, já tenho mais de trinta anos de experiência profissional, ao longo dos quais a prática 

clínica aliada ao contato com alguns colegas de profissão têm me provocado uma grande 

inquietação relativamente a dois aspectos:  

- O desinteresse ético nas relações interpessoais, especialmente com o destinatário da

atenção odontológica;

- O grande número de infrações éticas cometidas pelos Cirurgiões-Dentistas (Oliveira

et al., 2010).

Pode-se entender que a transgressão ética não depende exclusivamente da formação em 

nível de graduação do profissional de Odontologia. Embora essa possibilidade deva ser 

considerada, neste momento do estudo, essa correlação não tem caráter de formulação de 

hipótese, mas tão somente de caracterizar a motivação em se trabalhar no estudo desse tema. 

Desse estado de inquietação, passei à curiosidade acerca da formação, em nível de graduação, 

dos profissionais que entram no mercado de trabalho e partem para o atendimento clínico, 
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para o ensino, para a pesquisa ou até derivam para outras atividades não relacionadas à prática 

da Odontologia, mas permanecem com os ensinamentos adquiridos no período acadêmico. 

Neste contexto, senti a necessidade de refletir se esta aspiração a respeito da 

importância da ética no cotidiano das relações é relevante. Como condição a essa reflexão, 

encaminhei-me à leitura de artigos relacionados, ao diálogo com professores de áreas afins e à 

observação da realidade hodierna. É possível que essa observação, impregnada de 

interpretações pessoais, possa ter induzido a erros no processamento dos factos, mas, por 

outro lado, aguçou a curiosidade, que, neste momento, parece ser o dado mais importante. 

Pode-se entender que o desinteresse com a ética não tenha uma relação de causa e 

consequência com a formação em nível de graduação do profissional de Odontologia. Essa 

possibilidade deve ser considerada, mas, numa sociedade marcadamente neoliberal, cujos 

interesses estão mais ligados ao mercado, o que me incomoda sobremaneira, interesso-me em 

verificar melhor essa relação. 

Uma justificativa que certamente me impulsiona na condução desta pesquisa é de ordem 

íntima, de forma que pode ser interpretada como de menor valor no meio acadêmico, qual 

seja, a busca de uma sociedade mais justa, igualitária e norteada por princípios éticos.  

A hipótese de que algumas supostas ou possíveis distorções no ensino da Ética nas 

Faculdades de Odontologia (FO) mineiras podem estar afetando sobremaneira as relações 

entre os profissionais da área e seus pacientes, e entre os próprios colegas de trabalho, é 

fundamentalmente uma premissa a se entender melhor. De forma mais abrangente, numa 

perspectiva de formação ética, a falta de cuidado na elaboração de projetos pedagógicos e no 

desenvolvimento da ética como conteúdo, pode estar subvertendo todo um processo de 

oferecer condições aos graduandos no sentido de pensar a ética como fundamento de suas 

vidas. 

Somente essas hipóteses já seriam suficientes para motivar-nos e provocar-nos o 

interesse pelo estudo desse tema. Por outro lado, percebemos que outros autores, como 

Finkler (2009), também verificaram a importância dessa investigação e, após realizarem um 

estudo envolvendo uma amostra composta de FO, em diversas regiões do Brasil, não só 

concluíram a necessidade de se investigar mais o tema, em especial os assuntos concepção de 

ética, ética docente, inserção ética curricular e referenciais teóricos em bioética, mas 

também relataram a existência de muitas questões sem resposta. 
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Embora o estudo referido acima tenha servido de ponto de partida para elaborarmos a 

ideia daquilo que se tornou nosso projeto de pesquisa, esse ponto de partida não contemplava 

completamente a ideia original: empreender um estudo mais delimitado, sintonizado com a 

realidade concernente à minha atuação profissional, por meio da qual não só vejo e sinto um 

pouco daquilo que acontece na prática e no ensino da Odontologia, mas também convivo com 

essa realidade. Considerando isso, decidimos limitar nosso estudo a Minas Gerais, estado 

brasileiro localizado na região sudeste, onde se encontram 24 FO, segundo informação 

colhida no sítio do Conselho Federal de Odontologia (CFO) (2013). 

Uma das propostas deste estudo é exatamente a sua disponibilização ao CFO e ao 

Ministério da Educação do Brasil, contribuindo assim para uma melhor percepção sobre a 

dimensão ética na formação dos Cirurgiões-Dentistas no estado de Minas Gerais – Brasil. Se 

a aspiração de uma sociedade mais justa e igualitária, com princípios éticos que a norteiem, 

conforme já nos referimos, é uma busca utópica ou simplesmente inatingível, neste momento 

não nos importa. Importa, sim, a força criativa que nos impulsiona no sentido de fazer algo 

socialmente útil, pelo menos desejavelmente. 

Tomando como principal referência o panorama em nível nacional, somado à 

constatação da relevância do tema e à decisão de que o pesquisaríamos, passamos aos passos 

seguintes: Como e onde? 

A ideia de desenvolver este estudo a partir das Ciências da Educação e não da Saúde foi 

sendo construída e elaborada com o tempo, até que se chegou à conclusão de que dessa forma 

seria mais enriquecedor, uma vez que o objeto de estudo não é especificamente a 

Odontologia, mas sim o ensino da Ética nessa área de formação. Parece-me uma missão 

desafiadora, especialmente porque tive uma formação muito voltada para os aspectos técnicos 

da profissão, tanto em nível de graduação quanto nos níveis de pós-graduação. Ainda mais 

desafiadora porque escolhi desenvolver a pesquisa numa universidade europeia. 

Tomadas estas difíceis decisões, passamos ao aprofundamento no tema proposto nesta 

pesquisa, por meio da leitura de artigos, teses e dissertações, dos quais foram surgindo 

algumas questões a serem estudadas e que certamente vão permear todo este trabalho:  

- Existe compromisso dos coordenadores dos cursos de Odontologia em inserir e

valorizar a formação Ética e Deontológica? 

- Há interesse dos alunos nas matérias ou nas temáticas Ética e Deontologia?
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Seguindo esta orientação, fizemos uma busca em bibliotecas virtuais, privilegiando 

trabalhos mais recentes e constatamos que existem poucos estudos que tratam do tema 

relacionado ao ensino da Ética nos cursos de graduação em Odontologia. Essa lacuna suscitou 

nossa curiosidade de pesquisar o assunto, curiosidade esta reforçada pela percepção de que 

estamos passando por transformações tão grandes no ensino, muitas em decorrência dos 

avanços tecnológicos e científicos, e no próprio campo da bioética, como podemos verificar 

pelas constantes atualizações na Declaração de Helsinque (DH), tornando essencial investir na 

discussão sobre a situação da Ética no ensino superior em Odontologia. 

Verificamos que, embora já exista uma preocupação, dentro das FO, com a dimensão 

ética na formação dos Cirurgiões-Dentistas, no entanto isso se concretiza por meio de um 

comprometimento apenas pontual, ao apresentar, segundo Finkler (2009), ações isoladas, 

limitadas, pouco intencionais e sem planejamento.  

Nesse cenário, instigados na busca de algumas medidas já referenciadas que possam 

contribuir para a dimensão ética na formação em Odontologia, encontramos sugestões, tais 

como: maior tempo de exposição ao conteúdo, sua transversalidade nas disciplinas do curso, 

utilização de metodologias ativas e a atitude ética docente (Carneiro et al., 2010), interesse, 

comprometimento e capacitação (Finkler et al., 2012). 

Com os balizamentos realizados até aqui, torna-se natural, o estabelecimento dos 

objetivos desta investigação. O objetivo geral consiste em verificar junto às FO mineiras 

como está sendo planejado, conduzido e apreendido o ensino da Ética e/ou da Deontologia. 

A partir deste, enumeramos os seguintes objetivos específicos: 

- Analisar como ocorre a inserção pelos coordenadores dos cursos de Odontologia em

Minas Gerais da disciplina de Ética e/ou Deontologia em seus conteúdos

programáticos: se como disciplina independente ou como parte de um conteúdo de

outra disciplina;

- Verificar o interesse pelo assunto por parte dos professores que ministram o

conteúdo ou a disciplina de Ética e/ou Deontologia;

- Avaliar o interesse e o aproveitamento dos alunos no conteúdo ou na disciplina de

Ética e/ou Deontologia.
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Ao considerarmos os objetivos deste trabalho, naturalmente surge a indagação: Os 

cursos de graduação em Odontologia do estado de Minas Gerais, no Brasil, desenvolvem a 

dimensão ética na formação profissional de seus estudantes? 

Como perguntas subsidiárias, caracterizadas como instrumentos norteadores da 

pesquisa, podemos enumerar os seguintes itens, referentes aos cursos de graduação em 

Odontologia do estado de Minas Gerais, no Brasil: 

- Existe a disciplina denominada Ética e/ou Deontologia?

- Não existe a disciplina Ética e/ou Deontologia, mas esta matéria está inserida no

conteúdo programático de outra disciplina?

- Como se manifesta o compromisso dos coordenadores com a formação Ética e/ou

Deontológica dos estudantes de suas faculdades?

- Como se manifesta o compromisso dos professores que ministram a disciplina ou

conteúdo de Ética e/ou Deontologia?

- Existe aproveitamento dos alunos na disciplina ou conteúdo de Ética e/ou

Deontologia?

As questões norteadoras da pesquisa e seus objetivos estão relacionados no quadro 

abaixo: 

A partir destas considerações iniciais, seguimos na busca de uma estrutura que permita 

fazer com que as ideias contidas nesta tese mostrem-se claras e possíveis de ser confrontadas, 

mesmo que em locais diferentes. A decisão de dividir o texto em capítulos, seguindo critérios 

temáticos, permitiu-nos sequenciar os assuntos e explorá-los na sua essência. Conscientes do 

Questões norteadoras da pesquisa: Objetivos:

As FO MG desenvolvem a dimensão Verificar nas FO MG como está sendo planejado, 

ética na formação profissional de seus estudantes? conduzido e apreendido o ensino da Ética e/ou Deontologia. 

Existe a disciplina denominada Ética e/ou Deontologia? Analisar a inserção da Ética e/ou Deontologia - 

Não existindo, esta matéria está inserida no programa se independente ou parte de outra disciplina;

de outra disciplina?

Como se manifesta o compromisso dos coordenadores Verificar o interesse dos professores que ministram o 

 com esta formação? conteúdo ou a disciplina Ética e/ou Deontologia; 

Como se manifesta o compromisso dos professores?

Existe aproveitamento dos alunos na disciplina ou Avaliar o interesse e o aproveitamento dos alunos no conteúdo 

 conteúdo de Ética e/ou Deontologia? ou na disciplina Ética e/ou Deontologia
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risco de esta divisão conduzir-nos a uma ordenação muito cartesiana, mantivemos o constante 

cuidado de nos remeter sempre aos objetivos e ao conjunto do estudo, enfim, ao tema central. 

Mesmo que essa divisão pareça demasiadamente segmentada, em última análise, deixamos 

que a intuição vencesse a razão, no sentido de nos indicar que esta é a melhor forma de 

estruturação. 

Inicialmente trataremos, no capítulo I, da conceituação e definição dos termos 

relacionados à Ética e Deontologia. Essa incursão mostrou-se necessária, em função não só da 

profundidade desejada nos temas abordados na pesquisa e contidos no questionário aplicado, 

mas também das respostas obtidas dos mesmos inquéritos. 

Em seguida, seguindo uma ideia de contextualização, elaboramos os dois capítulos 

subsequentes.  

Com o capítulo II, buscamos inventariar, por meio de uma revisão da literatura, os 

resultados já encontrados e submetidos ao público, capazes de revelar o estado atual da arte, 

evidenciando opiniões diversas sobre o tema explorado, em realidades ora semelhantes, ora 

distintas, sob a ótica da diversidade na unidade. Ressaltamos a prevalência da revisão de 

trabalhos recentes, em face das grandes e rápidas transformações por que passa a sociedade 

atual.  

O capítulo III foi destinado à orientação metodológica desta investigação, a partir da 

qual procuramos discorrer sobre o motivo de nossas escolhas. Utilizamos o metodologia 

mista, com predomínio do qualitativo. É um estudo exploratório e com características de 

amostragem não-probabilística. A interpretação dos textos produzidos nos questionários foi 

realizada em conjunto com o co-orientador desta tese, o que nos permitiu contemplar uma das 

formas de triangulação. Incluímos aqui a descrição dos procedimentos do estudo empírico na 

busca da unidade sequencial metodológica. Neste mesmo capítulo, empreendemos uma 

abordagem da realidade que envolve a formação do Cirurgião-Dentista brasileiro, e mais 

especificamente o estado de Minas Gerais, cenário deste estudo. Necessariamente tivemos que 

explorar as diretrizes e os programas estabelecidos pelo governo brasileiro no sentido de 

normatizar o ensino de Odontologia no Brasil.  

Os capítulos IV, V e VI foram destinados à apresentação e discussão dos resultados do 

estudo empírico.  
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No capítulo IV, utilizamos os dados numéricos obtidos por intermédio do questionário, 

com os quais pudemos ilustrar as tendências de escolha das opções e confrontá-las com a 

análise qualitativa. Esse confronto foi realizado por faculdade, mas contribuiu também com a 

análise das faculdades em conjunto, para o confronto entre as instituições públicas e privadas 

e para a associação entre as respostas dos professores e alunos. Já que dispúnhamos desses 

dados numéricos, procedemos à construção de gráficos e quadros com o intuito de ilustrar 

melhor, proporcionando uma visão geral do que discorremos.   

Reservamos o capítulo V para a análise qualitativa, por faculdade: cada instituição 

recebeu uma identificação por letra, e seus dados foram analisados separadamente, seguindo a 

mesma ordem dos 14 itens utilizados no questionário.  

No VI e último capítulo, com análise dos dados obtidos mediante questões fechadas dos 

questionários, foi possível ilustrar as respostas válidas e perdidas, a frequência e percentual 

dos respondentes e das faculdades públicas e privadas. Esses dados possibilitaram-nos 

associar as respostas escolhidas e a categoria do respondente - professor ou aluno - além de 

proporcionar o confronto com outros dados obtidos nas outras análises. 

Descortinado, enfim, o trabalho que projetamos, conseguimos atingir parte dos 

objetivos traçados, ao buscarmos informações relevantes originadas de duas fontes distintas 

(docentes e discentes), as quais se mostraram complementares, apesar de algumas vezes 

naturalmente discordantes - o que também contribuiu para a pesquisa - para traçarmos um 

panorama da dimensão ética na formação dos Cirurgiões-Dentistas do estado de Minas 

Gerais. O cenário que se nos apresentou é preocupante, inspirando mais cuidados, não tanto 

do Ministério da Educação, que já estabeleceu as diretrizes para um ensino eticamente mais 

competente, mas dos docentes e das instituições.  

Em face desse quadro preocupante, parece-nos pertinente um novo passo neste processo 

investigativo: a partir das respostas, e, sobretudo das dúvidas, encontradas neste trabalho, 

outras pesquisas futuras poderiam dar um salto qualitativo ainda maior, explorando 

especificamente os seguintes itens: 

- Motivos pelos quais se estabeleceu o cenário retratado nesta pesquisa;

- Análise das causas do não cumprimento das diretrizes governamentais;

- A quem interessa o modelo de formação atualmente preponderante nas FO.
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CAPÍTULO I - MARCO TEÓRICO 

Uma vez que o objetivo geral da nossa investigação consiste, como já referimos, em 

verificar junto às FO mineiras como está sendo planejado, conduzido e apreendido o ensino 

da Ética e/ou da Deontologia, temos necessidade de esclarecer estes dois conceitos, 

distinguindo-os e relacionando-os entre si, bem como definir outros, com eles relacionados, e 

que se encontram na designação de disciplinas ou nos conteúdos ministrados nos cursos que 

analisamos. Referimo-nos, em concreto, à bioética e aos seus princípios básicos, ao 

enquadramento universitário da formação ética, bem como à natureza epistemológica da ética 

profissional. 

1- Conceitos básicos

1.1- Ética e Moral 

Associamos esses dois termos uma vez que, seja na linguagem corrente, seja em 

trabalhos filosóficos, eles são apresentados como sinônimos (La Taille, 2006a).  O autor 

considera aceitável essa sinonímia, pois a despeito de origens distintas, ambos se aproximam 

semanticamente: Moral1, do latim, e Ética2, do grego, referem-se ao campo da reflexão sobre 

os costumes do homem, sua validade, sua legitimidade, sua desejabilidade e sua exigibilidade. 

Se o dever e o costume, implicitamente assumidos como justos e justificados, são entendidos 

1 Mos, mores: costume, modo habitual de proceder (Sabbie Crocoli, 2012). 
2 Éthos: costume, uso, maneira exterior de proceder: Êthos: morada habitual, toca, maneira de ser, carácter (SabbieCrocoli, 2012). 
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como coincidentes, resultará como consequência a sinonímia de Ética e Moral. Aliás, a 

justificação do dever e do costume seriam ainda parte desse campo teórico e prático. 

Por outro lado, numa perspectiva filosófica, constatamos que a conduta pode ser 

avaliada, sendo chamada de boa ou má, dependendo de estar bem ou mal adaptada às 

finalidades da vida, conduzindo à sua maior extensão, amplitude e plenitude. Não se pode 

distanciar do facto de que certos comportamentos foram avaliados como bons pelo senso de 

prazer que a seleção natural vinculou a essas ações preservativas e expansivas. Os limites 

desse princípio dão margem às mais diversas concepções do que é bom, de modo que, quando 

um comportamento é avaliado, deve-se levar em consideração o tempo e o espaço em que 

ocorreu, de forma a se contextualizar tal ação.  

Caracteriza e justifica essa recomendação o facto de, por exemplo, a poligamia, o 

suicídio e até mesmo o assassinato dos próprios pais receberem a aprovação moral em 

algumas culturas, enquanto noutras são considerados comportamentos imorais (Durant, 2000). 

Essa diversidade, invocada por alguns para afirmar a relatividade moral, pode ser 

compreendida, em nosso entender, se for estabelecida a distinção entre Ética e Moral. De 

acordo com Ricoeur (2011), podemos entender a Ética como o desígnio pessoal de uma vida 

consumada sob o signo das ações estimadas como boas, enquanto a Moral aponta para 

normas, obrigações e interdições, caracterizadas ao mesmo tempo por uma exigência de 

generalização e por um efeito de indução, pressão ou imposição de alguém ou pelos costumes 

socialmente estabelecidos. A Ética mantém, nessa perspectiva, a sua relação com a atividade 

filosófica, na medida em que cumpre a ela não só buscar o critério para a avaliação das ações 

a designar como boas, senão ainda atualizá-lo no próprio agir quotidiano; daí a designação 

que também cabe a ela de Filosofia Moral.   

Ao nos referirmos ao bem citado por Ricoeur, reportamo-nos de forma complementar a 

Aristóteles (1973), que, na Ética a Nicômaco, nos trouxe o postulado de que toda ação 

humana pode estar orientada para a execução de algum bem. O fim de todas as nossas ações é 

o Sumo Bem, de forma que podem estar unidos o próprio bem e a felicidade; o bem então

possuirá o caráter de causa final, que deve buscar ser conhecida pelo agente. Mas há uma 

dificuldade em determinar em que consiste esse bem e essa felicidade. O conhecimento do 

fim de nossas ações – o Sumo Bem – tem grande importância para nossa vida. Nesse caso 

devemos determiná-lo para saber de qual ciência este Sumo Bem é objeto. Para Aristóteles, 

essa ciência é a política, e seu estudo caberá à ética.  Política porque as ações belas e justas 
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admitem grande variedade de opiniões, podendo ser consideradas como existindo por 

convenção, e não por natureza.  

Persiste outra indagação: qual será o maior de todos os bens? Certamente é a felicidade, 

mas o seu estudo vislumbra dois entendimentos: para o vulgo, a felicidade está ligada ao 

prazer (vida dos gozos), à riqueza (não é o Sumo Bem, é algo útil e nada mais) ou às honras 

(superficial e dependente mais daquele que oferece do que daquele que recebe); para o sábio, 

a felicidade é uma atividade da alma, identificando-se com a virtude, pois à virtude pertence a 

atividade virtuosa.  Mas esta necesita também desses bens exteriores, porque é impossível 

realizar atos nobres sem os meios para tal. 

Voltando a Ricoeur, entendemos a Ética como “visar o bem, vivendo com e para os 

outros em instituições justas” (Ricoeur, 1990, 1995a), o que implica uma vida examinada, ou 

seja, a dimensão racional e a capacidade de decisão pessoal simultâneas a um reconhecimento 

da comunidade e do sentido da vida humana. Por outro lado, “visar o bem” corresponde a 

afirmar o bem como finalidade da vida humana, isto é, postular a existência de um bem que 

transcende a ação individual, tendo, por isso, um carácter teleológico de que decorre o 

normativo.  

A distinção entre Ética e Moral resulta, pois, do fundamento dado à normatividade: o 

costume, para a Moral; o dever-ser para a Ética. 

1.2-  Deontologia 

O termo Deontologia foi introduzido por Jeremy Bentham (Deontology or the scíence of 

morality, 1834), para se referir ao estudo dos fundamentos do dever e das normas morais. O 

seu tratado era, por isso, o que atrás designamos como Ética.  

Dentro do quadro da filosofia moral contemporânea, o termo aparece associado a teorias 

normativas segundo as quais as escolhas são moralmente necessárias, proibidas ou permitidas 

em resultado do dever, fundando-se directa ou indirectamente em Kant.  Fala-se, assim, de 

ética deontológica ou de deontologismo como perspectiva ética que orienta nossas escolhas 

sobre o que deve ser feito (Hursthouse, 2012). 

Porém, o uso mais generalizado do termo Deontologia diz respeito ao estudo dos 

direitos e deveres em contexto profissional, em que supõe a presença de um documento 

elaborado com a finalidade de reger as relações e ações dos profissionais de determinada 

classe. Este documento deve ser alvo de ampla, participativa, crítica, dinâmica e permanente 

reflexão e adequação (Hortal, 2002). Nesse sentido, a Deontologia pressupõe um quadro 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moral
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institucional: a existência de um organismo regulador do acesso à profissão e do seu 

exercício, uma cultura profissional de que os profissionais sênior são garante e testemunho, 

para além de formas regulamentadas de verificar e punir práticas impróprias bem como de 

evitá-las. O termo mantém também uma relação com a moral, pois pressupõe uma moral 

partilhada entre os profissionais de uma mesma classe, e fundamenta-se numa ética, pois o 

suporte às normas deontológicas, escritas ou não, é o bem, o viver com e para os outros, bem 

como a existência de instituições justas (Ricoeur, 1990, 1995a). Os deveres profissionais 

podem, aliás, entender-se como a assunção de compromissos e responsabilidades para 

consigo próprio, para com os outros e para com o Outro, que pode ser a natureza, o Universo 

ou até mesmo Deus (Patrício, 1992). 

Para melhor compreendermos o conceito de Deontologia e para a distinguirmos da Ética 

Profissional, tentemos, de seguida, esclarecer o que entendemos por profissão. 

1.3- Profissão 

Os contextos históricos relacionados à evolução da sociedade foram permitindo várias 

concepções conceituais de profissão: segundo García (2008), uma delas está relacionada a 

uma voz interior (vocação), outra como forma de expressar convicções, crenças e ideologias e 

uma terceira como desenvolvimento de competências pessoais e sociais que se associam com 

prestígio social e êxito econômico.  

Ao estudar as profissões, Bourdoncle (1991) propôs três termos, também considerados 

estágios: profissionismo ou corporatismo, ligado a estratégias coletivas que tentam 

transformar uma atividade em profissão; caracterizando-se pela ação das associações de classe 

que, ao criarem um documento regulatório da atividade, buscam fazer reconhecer um trabalho 

especializado como profissão; profissionalidade, associada à ideia de qualificação, isto é, o 

saber necessário ao exercício da atividade; profissionalismo, correspondente aos códigos da 

corporação e à assunção individual de uma maneira de falar (vocabulário e retórica) que lhe é 

própria, e, naturalmente, pelas suas características, é nele que se faz a escolha pela profissão, 

numa atitude de socialização profissional. 

Nesse sentido, por ser muito difícil fixar os perfis e os limites do que é e o que não é 

uma profissão, não há consenso com relação ao conceito de profissão (Lüdke e Boing, 2004). 

Isto também ocorre em função da necessidade de enumeração de várias características, cujo 

conjunto é condição suficiente para poder-se denominar uma atividade como profissão. 

Embora nem todas as profissões o sejam em igual medida, tampouco todas alcancem o 
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mesmo grau de profissionalização, mas a definição concebida por Hortal (2002) parece bem 

responder ao objetivo com que ora nos ocupamos, na medida em que engloba as questões 

sociais e individuais, formação do coletivo profissional, corporativismo inerentes à definição 

de profissão de Bourdoncle (1991). Além disso, indiretamente, contém o desenvolvimento de 

competências, a forma de expressar convicções e a vocação evocadas por García (2008). 

Dessa forma, assumimos aqui a definição de profissões como atividades ocupacionais que: 

- proporcionam, de forma institucionalizada, a prestação de um serviço específico à

sociedade;

- agregam de forma estável as pessoas que se dedicam ao exercício da atividade em

causa, obtendo dela seu meio de vida;

- permitem a formação, com outros colegas, de um coletivo que obtém ou procura

obter o monopólio do exercício dessa atividade;

- fundamentam-se num corpo de conhecimentos científicos sistemáticos e atualizados

e seguem uma prática com eles concordante;

- exigem que o acesso se faça após um longo processo de capacitação teórica e prática,

com a qual se obtém acreditação ou licença para exercê-la;

- implicam não somente uma alusão às competências técnicas observáveis na pessoa

que exerce a atividade, mas uma valorização de atributos de ordem moral e um

compromisso e responsabilidade sociais.

A deontologia profissional, por consequência, é uma das dimensões importantes para a 

definição de uma profissão. Tem ainda relação com a formação universitária precedente ao 

exercício da profissão, que apreciaremos mais à frente. 

1.4- Deontologia profissional 

Segundo Hortal (2002), a deontologia profissional formula todos os deveres, 

necessidades e obrigações do profissional, os quais, por norma, estão reunidos num 

documento de caráter fundador: os profissionais que não as cumprirem podem ser objeto de 

denúncia e punição por parte do coletivo profissional que, além de um código, também 

constitui um comitê ou uma comissão para julgar essas questões. A deontologia desenvolve-

se por meio de critérios compartilhados, de modo que, se, por um lado, ela resulta de uma 

cultura profissional que se vai desenvolvendo, no seio do colectivo dos profissionais, e, por 

outro lado, ela promove o reconhecimento social e o exercício dos direitos dos clientes.  
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Como a designação desses documentos reguladores da profissão é variável - código 

deontológico, código de ética, declaração de principios, carta ética, etc. – é igualmente 

variável o seu conteúdo, de caráter mais generalista na apresentação dos valores e princípios 

da profissão, nestes últimos, ou pormenorizando os procedimentos deontologicamente 

ajustados, nos códigos deontológicos. De acordo com Hortal (2002), o primeiro código 

deontológico foi elaborado em 1845 pela American Medical Association, alargando-se desde 

então, o costume de redigir códigos deontológicos e éticos de diferentes formas: alguns mais 

relacionados à imagem, outros com objetivos unicamente normativos, outros mais 

motivacionais, outros ainda com objetivo de regulamentar minuciosamente o exercício 

profissional, incluindo normas de etiqueta, uns mais defensivos e corporativistas e outros 

objetivando um verdadeiro compromisso com as demandas sociais. Com frequência, porém, 

os códigos estabelecidos pelos coletivos profissionais parecem corporativistas, estando, 

portanto, mais aptos a proteger, promover a imagem, o status dos profissionais e para 

legitimar seu monopólio sobre aquela profissão do que para garantir um bom serviço aos 

clientes e usuários.  

Esta constatação conduz-nos à relevância de apreciar a relação entre a deontologia e a 

ética profissional. 

1.5- Deontologia e Ética profissional 

Discute-se até que ponto a ética profissional é uma ética aplicada ou uma ética especial. 

No entanto, para além dessa questão epistemológica, não há dúvida de que, precisamente 

porque é ética, a ética profissional se ocupa com o tema do bem. 

Assim, enquanto no contexto da deontologia, perguntamos o que está mandado no 

documento regulador da profissão, na ética profissional perguntamos: O que é bom fazer-se? 

A serviço de que bens está a profissão? Qual o tipo de bem que uma profissão tem como 

finalidade constitutiva? Quem é um bom profissional? 

Não como tentativa de responder às questões acima, mas buscando refletir sobre as 

mesmas, Hortal (2002) afirmou que o bem, um predicado não saturado, tem muitas faces, 

podendo, por isto, ser sempre melhorado. Por isso, o bem pode ser sempre melhorado ou ser 

interpretado segundo o contexto em apreço. Assim, o bem não é exigível a todos em todos os 

aspectos, nem é possível caracterizar em definitivo tudo aquilo que possa consistir uma boa 
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atuação profissional3. Essa caracterização definitiva também se torna impossível na medida 

em que o significado do bem em relação a algumas profissões pode ir aperfeiçoando-se, 

ampliando-se e atualizando-se em relação às novas experiências e conhecimentos. Tomemos, 

como referência, por exemplo, as profissões que trabalham com a questão ambiental... 

Para Hortal, a ética profissional corresponde a apreciar que espécie de bem buscam os 

profissionais no exercício de sua atividade profissional. Qualquer que ela seja, os 

profissionais devem ser competentes e responsáveis. Mas em que consiste essa competência? 

O que compete e o que não compete ao profissional? Quais as destrezas sem as quais sua 

atuação não mereceria ser qualificada como profissional?  

A ética profissional não consiste em impor regras que nos permitam viver uns junto dos 

outros sem causar-lhes danos, mas sim no descobrimento ou na elaboração de metas, valores e 

convicções que possamos compartilhar ou desfrutar em companhia de nossos pares (García, 

2008), isto é, a ética, num sentido constitutivamente social, refere-se finalmente à consciência 

das pessoas (Hortal, 2002). 

Por tudo isso, a ética profissional é considerada por uns como ética especial e por outros 

como ética aplicada. Não entraremos nessa discussão pois ela excede o tema deste trabalho. 

Seguimos Hortal na afirmação de que as éticas profissionais tratam de especificar os critérios 

aos quais é preciso ater-se ou os quais podem orientar um âmbito particular das atividades 

humanas, como é o caso do exercício de uma profissão determinada ou das profissões em 

geral. Reconhecemos, assim, com o mesmo autor, a prioridade da vida moral sobre a moral 

pensada, no sentido de que a ética tem na moral vivida seu ponto de partida inevitável. Por 

isso, quem filosofa sobre a vida moral deve contar com a cultura moral em que vive inserido. 

Não deve se conformar com enunciar ideais e princípios sem levar em consideração os fatores 

que obstruem ou favorecem a realização de uma vida moral por meio de ações realizáveis nos 

contextos em que tenham que consumá-las. 

A ética profissional também embasa a profissão em termos da consciência e do fazer o 

bem: o que é ser bom profissional? Em que consiste fazer o bem no exercício profissional, 

raciocinando, abrindo possibilidades optativas? Nesse sentido, a legitimidade das éticas 

especiais ou aplicadas deriva-se do facto de que servem para orientar, justificar ou questionar 

                                                           

3 Esta é uma importante justificativa para se dizer que as normas fazem falta, pois elas salvaguardam e garantem exigências mínimas 

aplicáveis a todos e que a todos se exigem com os mesmos critérios. Já que não é possível encontrar um entendimento atemporal, abrangente 
e crônico do que seja uma boa atuação profissional, aplicável a toda uma categoria, não se pode exigir de seus membros a busca deste bem. 

Mas, por outro lado, é possível estabelecerem-se, em conjunto, normas que possam proteger de forma mínima os destinatários da ação 

daqueles profissionais. Recordamos a Moralidade Comum citada por Beauchamp e Childress (1994), ao se estabelecerem normas 
consensuadas entre os profissionais para um agir adequado. 
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as atuações e decisões humanas nos âmbitos de suas atividades, nos quais as exigências e 

recomendações de nível geral não são suficientes (Hortal, 2002). 

Na ética das profissões, Hortal (2002) destacou referências importantes decorrentes do 

princípio da justiça: 

- o sentido social de cada profissão, como compromisso a favor do bem público e dos

grandes problemas e injustiças sociais;

- a contribuição que cada coletivo profissional deve fazer ao bem público no contexto

social em que tem responsabilidades profissionais, implicando tanto atenção aos que

querem os serviços profissionais ou deles necessitam, mas não podem pagar, quanto

envolvimento com a causa contra a pobreza, contra a miséria e contra a

marginalização, independentemente da nação a que pertence o necessitado;

- numa economia social de mercado surgem duas lógicas de justiça: na primeira,

representada pelo exercício profissional baseado na livre iniciativa social e na livre

contratação de serviços, indaga-se sobre a situação dos que não podem pagar; dessa

primeira lógica de justiça, emerge a segunda, quando se atribui ao Estado a função

redistribuidora, situação esta que dá lugar ao servidor público, profissional

financiado pelo Estado para corrigir essa discrepância.

A ética profissional parte da existência de uma profissão, reconhece a sua deontologia, e 

toma ambas como objeto de análise em termos éticos. Uma pergunta que a ética profissional 

tem que se fazer é a seguinte: a função social que de facto desempenha uma profissão é a 

mesma de que a sociedade necessita ou dela espera? Nesse sentido, para desempenhar uma 

função socialmente necessária, o profissional há de ser eticamente competente. Pelo menos se 

espera que o seja! Mas o que significa ser eticamente competente? 

1.6- Competência ética 

Em se tratando do termo competência, embora existam duas vertentes principais - uma 

francesa e outra estadunidense, oriunda da psicologia social -, o termo foi seguindo um 

caminho evolutivo próprio, mesmo dentro do território francês, à medida que veio sendo 

adaptado, sucessivamente, pelas correntes psicopedagógica, linguística, psicolinguística, 

didática e gerencial. Uma dificuldade recorrente é descobrir qual acepção de competência 

vem sendo empregada no contexto brasileiro. De qualquer forma, originalmente as 

competências seguem uma lógica de responsabilização individualizante, caracterizada pelo 
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preparo capacitante à execução de determinada atividade. À medida que se faz a cisão entre o 

trabalho e a sua construção social, maior precarização pode ser verificada nas mais diferentes 

profissões (Lüdke e Boing, 2004).  

A competência ética, segundo Hortal (2002), requer uma prévia preparação que facilite 

a aquisição de conhecimentos teóricos e práticos para saber o que fazer e como fazer. Isso 

torna o indivíduo capaz de executar determinada ação, mas também é necessário que ele tenha 

a iniciativa para tal ação. Após receber uma formação inicial, o profissional deve 

continuamente se preparar, mantendo-se em dia com as atualizações de seus conhecimentos, 

renovando os procedimentos que vão sendo introduzidos e revendo as próprias condutas, de 

forma a alcançar os fins que se propõe na sua profissão. Tudo isso o ajuda a ser competente, 

eficiente, diligente e responsável. No entanto, tanto Hortal (2002) quanto Lüdke e Boing 

(2004) estão de acordo com a concepção de que somente isso não é o suficiente para 

desempenhar bem as tarefas profissionais. É necessário ter boas intenções com os outros e 

consigo próprio, além de ter o respaldo de certas virtudes na atuação cotidiana para fazer o 

bem às pessoas. García (2008) acrescentou o termo honorável para se referir a uma virtude 

necessária à competência ética do profissional: esse termo remete-nos à qualidade moral que 

leva ao cumprimento dos deveres, ao respeito, à boa reputação que segue a virtude e o mérito, 

a honestidade e o recato, a dignidade, enfim, tudo aquilo que distingue o ser humano como ser 

moral. 

No contexto das profissões de saúde tem assumido grande relevância a reflexão 

bioética, substituindo ou mesmo confundindo-se, às vezes, com ética profissional. Nesse 

sentido reflexivo, mas também no de definição do termo, discorreremos abaixo algumas 

considerações que nos possam guiar conceitualmente no desenvolvimento deste trabalho. 

Nesse mesmo sentido, desenvolveremos também a relação da competência ética com a 

formação universitária, foco central de nossa atenção neste trabalho, na medida em que uma 

das funções primordiais da formação universitária é proporcionar condições para o estudante 

tornar-se eticamente competente. 

1.7- Bioética 

O médico oncologista da Universidade de Wisconsin, Van Rensselaer Potter, foi quem 

criou esse termo e o apresentou em seu livro denominado “Bioethics: bridge to the future”. A 

bioética tratava então de um elenco de problemas éticos surgidos em contextos entendidos em 

sentido amplo, mais tarde, tornam-se preponderantes os problemas referentes à vida humana, 
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mormente associados ao seu início ou fim e eventuais ameaças à sua manutenção. Goldim 

(2006), por sua vez, ao refletir pró-ativamente sobre novas situações, ampliou a sua 

abrangência utilizando um amplo referencial teórico para dar suporte às suas discussões. Se, 

por um lado, algumas decisões pregressas podem pautar novas condutas, por outro lado, 

alguns referenciais, como princípios, direitos humanos, virtudes ou alteridade, direcionam 

dialeticamente para uma reflexão analítica já estabelecida e conhecida. A bioética pode ser 

utilizada como uma das referências para o balizamento na tomada de decisão em contexto de 

ciências da vida e das ciências da saúde, ao indicar alternativas diferentes e suas respectivas 

consequências. As reflexões feitas por outras pessoas podem auxiliar pela experiência 

acumulada sobre o tema em questão.  

A bioética deve se ocupar de unir a ética e a biologia, os valores éticos 

e os factos biológicos para a sobrevivência do ecossistema todo: a 

bioética tem a tarefa de ensinar como usar o conhecimento em âmbito 

científico-biológico. O instinto de sobrevivência não basta: é preciso 

elaborar uma ciência da sobrevivência – a bioética. (Sgreccia, 1997).  

Também Reich (1978) define-a como o "estudo sistemático da conduta humana no 

âmbito das ciências da vida e da saúde, enquanto esta conduta é examinada à luz de valores e 

princípios morais".  

A bioética assumiu maior visibilidade quando, no final da década de 70 do século 

passado, nos Estados Unidos, começaram os trabalhos de uma comissão com o objetivo de 

proteção dos seres humanos da experimentação biomédica. Após o primeiro ano de trabalhos, 

essa comissão realizou a denominada Conferência de Belmont, na qual foram formulados os 

princípios que logo se constituíram um cânone, servindo de referência da bioética, da ética 

médica e de todas as profissões, primeiramente da área da saúde, em seguida aplicados a 

outros contextos. Antes, porém, de abordar esses princípios, cumpre-nos lembrar que a ética 

está na base de sustentação teórica da bioética, que se trata de uma ciência dos fins, uma vez 

que o seu objetivo maior é a manutenção das condições necessárias para a sobrevivência da 

espécie humana no planeta e que essa sobrevivência deve ocorrer de uma forma digna e 

sustentável sob o ponto de vista civilizacional (Minaré, 2010). 

Encontramos na literatura referência a diversos princípios bioéticos, traduzindo uma 

perspectiva principialista. É clássica, dentro dessa orientação, a formulação feita por 

Beauchamp e Childress (1978): beneficência, não maleficência, justiça e autonomia, 

designados pelos autores como princípios biomédicos.  
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Numa outra linha, teoricamente mais próxima da ética do cuidar, encontramos a 

formulação de Rendtorff e Kemp (2009): autonomia, dignidade, integridade e 

vulnerabilidade. García (2008), abordando a ética, a profissão e a cidadania, recupera essas e 

outras formulações e inclui como princípios a autonomia, o respeito às pessoas, a 

responsabilidade, a precaução, a não maleficência, a beneficência e a justiça.  

Adiante nos debruçaremos sobre os princípios bioéticos, na medida em que a sua 

compreensão se torna necessária para o estudo empírico que realizamos. Se estamos 

pesquisando a dimensão ética na formação dos Cirurgiões-Dentistas, e se a aplicação desses 

princípios são parâmetros para avaliar se uma determinada FO valoriza a dimensão ética no 

seu processo formativo, é natural que procuremos entender melhor o significado dos 

princípios bioéticos.  

Como a aplicação desses princípios remete também à reflexão do que é uma boa ação, 

há que se buscar alguma orientação do que é bom fazer. A relativização do que representa o 

termo bom poderia desviar de uma verdade já celebrada como absoluta. Os princípios 

bioéticos, nesse caso, serviriam como referência na tomada de decisões, aproximando do que 

seria desejável. A análise e interpretação de determinadas situações exige-nos o discernimento 

de que, a partir de uma referência de moralidade comumente aceita, oferecem-se parâmetros 

para embasarmo-nos no momento de saber o que bom e o que não é.  

Antes, porém, de explorarmos esse tema, porém, devemos esclarecer que o termo 

bioética tem uma amplitude maior que o biomédico, por abranger questões básicas da 

biologia, enquadrando, portanto, as profissões de saúde. Apesar disso, não podemos deixar de 

reportarmo-nos aos autores Beauchamp e Childress, e suas originais referências ao termo 

biomédico. 

2- Princípios Biomédicos

A apresentação de princípios éticos não nasce com a bioética. Kant (1986) já 

considerava princípios aquelas proposições que contêm a ideia de uma determinação geral da 

vontade que agrega muitas regras práticas. Se subjetivas, são consideradas máximas; e se 

objetivas, são consideradas leis. Especificamente, princípios éticos são aqueles imperativos de 

ordem geral que nos orientam sobre o que é bom e realizável em umas ações e o que é ruim e 

evitável em outras. Diferindo das normas por serem mais genéricos, os princípios colocam 

diante dos olhos os grandes temas e valores do viver e atuar. Já as normas geralmente fazem 

referência a alguma circunstância, embora o façam de forma genérica (Hortal, 2002). 
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Os quatro princípios biomédicos apresentados por Beauchamp e Childress oferecem-nos 

um ponto de partida para as considerações básicas que devemos referenciar no momento de 

formar juízo nas decisões diante de casos problemáticos. Deve-se levar em conta que, embora 

esses princípios possam ser complementados, revisados e matizados, trazem-nos elementos 

dos quais não é possível prescindir no momento de formar o juízo moral na atuação 

profissional (Hortal, 2002). Esta orientação principialista (Clouser e Gert, 1990) tem como 

fundamento o respeito pelos direitos individuais, o valor da justiça e a reciprocidade de 

direitos e deveres. Beauchamp e Childress (1994) consideram-na uma Moralidade Comum 

("common morality") por estabelecer normas consensuadas entre os profissionais para um 

agir adequado, tendo em conta a reciprocidade de direitos e deveres dos indivíduos no 

contexto social. 

Os autores Beauchamp e Childress, por meio de suas obras4 intituladas “Princípios de 

Ética Biomédica”, em suas seis edições (1979, 1983, 1989, 1994, 2001 e 2009), empenharam-

se no sentido de evitar o relativismo no âmbito biomédico e na bioética. Após mais de três 

décadas, desde a primeira edição, conhecer sua obra continua sendo “imprescindível para 

quem estuda a bioética” (Tubau, 2011). 

No entanto, mesmo concordando com a assertiva acima de Tubau, propomos uma outra 

leitura: já que é quase uma norma formular o pensamento baseado nas obras de Beauchamp e 

Childress, vamos romper com essa norma e caminhar por uma via alternativa, não com o 

intuito de menosprezar as concepções compostas pelos autores, mas, ao contrário, alargando-o 

com a visão de outro autor (Hortal) sobre os mesmos princípios, com a busca de outros 

pareceres complementares (García, Aristóteles, Kant, Rousseau, Cortina, Rego e Koifman, 

Freire e Goldim). Dessa forma acreditamos que nossa contribuição será mais original para a 

ciência, ao abordarmos o mesmo tema a partir de outros pontos de vista.  

2.1- O princípio da Beneficência 

A palavra beneficência e a expressão princípio da beneficência são frequentes tanto na 

ética aplicada quanto na bioética. Ambos, palavra e princípio, estão marcados por uma 

conotação assistencialista e paternalista, tendo sido muito usados em profissões de ajuda. De 

toda forma, essa conotação tem sido motivo de questionamentos, porque todos os 

profissionais são obrigados a fazer bem o que fazem, sendo, portanto, sua principal maneira 

4 O plural foi utilizado porque, com as críticas recebidas, os autores foram absorvendo-as e alterando as edições subsequentes, de forma que 

não são simples reedições, mas obras diferentes pela incorporação de algumas alterações, notadamente nas últimas edições, sugeridas pelos 
críticos (Tubau, 2011). 
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de fazer o bem àqueles que os procuram em busca de seus préstimos de benefícios e serviços 

profissionais. Isso nos oferece uma formulação do princípio de beneficência em termos mais 

concordantes com a ética das profissões, de todas as profissões, não só as de ajuda: “Fazer 

bem uma atividade e fazer o bem a outros mediante uma atividade bem feita”. É uma 

formulação mais ampla, mais básica e mais rica do que o cálculo utilitarista baseado em 

vantagens e inconvenientes, dos benefícios e danos gerados por certa atividade (Hortal, 2002). 

O princípio da beneficência não nos mostra o que devemos fazer, mas indica-nos que se 

deve buscar o melhor possível para o sujeito. Não é só fazer o bem a ele, mas fazê-lo com o 

risco ou custo mínimo, ou buscar que o benefício seja o mais duradouro e eficiente, 

cumprindo melhor ao objetivo proposto (García, 2008). Nesse sentido, existe uma estreita 

relação entre o princípio de beneficência e o princípio de não maleficência, como adiante se 

compreenderá melhor. 

Segundo Aristóteles (1973), os bens que produzimos e os serviços que prestamos estão 

a serviço do viver e atuar bem. O bem que se alcança ou proporciona exercendo corretamente 

uma determinada profissão constitui o primeiro critério para dizer-se que uma atuação 

profissional é boa, quem é um bom profissional, tanto se referindo à sua competência 

profissional, quanto à sua ética. Atuar em benefício dos destinatários dos serviços 

profissionais consiste em realizar bem o que busca fazer cada prática profissional (Hortal, 

2002). 

2.2- O princípio da Autonomia 

Tendo uma base social mais ampla e menos específica, esse princípio funde suas raízes 

no conjunto da sociedade moderna, remetendo-se a quase todos os projetos e conflitos da 

mesma. Permeia todas as relações, especialmente no ensino e nas práticas dos profissionais de 

saúde, em que muitas vezes há domínio do outro. Concebendo não ser verdadeiramente 

humana a imposição aos homens por outros homens, Rousseau (1983) formulou a ideia de 

que a vontade geral é a fonte de legitimidade democrática de um povo que se governa a si 

mesmo e só obedece às suas próprias leis. Essas ideias relacionadas à vida política são as 

mesmas que Kant (1986) aplicou para a moral. Embora existam alguns limites que se possam 

impor sobre o princípio da autonomia, eles se resumem à liberdade dos outros e ao dano que 

possa causar-lhes o exercício da minha própria liberdade. A liberdade e a razão são próprias 

do ser humano, nelas radicando e consistindo sua dignidade. Nisto consiste a autonomia, nisto 
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consiste a moralidade (Hortal, 2002): a determinação racional e livre de cada pessoa é a única 

fonte da lei moral. 

Nas relações profissionais, invocar o princípio da autonomia significa que o paciente ou 

usuário dos serviços é pessoa, e como tal, sujeito de direitos. Sua opinião, suas convicções e 

seus direitos devem ser respeitados, sendo necessário informar-lhe devidamente a execução 

de qualquer ação profissional que o afete para poder contar com seu consentimento. Neste 

estudo foi elaborado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os 

respondentes da pesquisa, facultando-lhes a participação ou interrupção, a qualquer momento, 

e assegurando-lhes o direito a indenização, em caso de ser identificado e comprovado dano 

proveniente desta pesquisa.  

A afirmação desse princípio significa a transferência do poder dos profissionais da área 

de saúde para os usuários dos seus serviços. A transferência do poder das relações desses 

profissionais, mesmo com suas apelações à legitimidade baseada no saber e poder fazer 

(como o fazem os médicos no Brasil, na contramão dos princípios do SUS, via ato médico5), 

proporciona os bens que se supõe constituírem a razão de ser desta profissão, ao poder dos 

indivíduos ou cidadãos autônomos com os direitos que lhes são reconhecidos pela cultura 

liberal (Hortal, 2002). 

2.3- O princípio da Justiça 

Cortina (1994), com a colaboração de Emilio Martinez Navarro, em seu livro 10 

palabras clave en ética, elaborou uma breve história do conceito ético de justiça que nos 

parece pertinente, ao introduzirmos no estudo do princípio da justiça (pág. 159): 

La justicia en sentido ético, relacionada con las creencias morales, en 

donde aparece tanto como: a) una cualidad moral que puede ser 

referida a distintos sujetos (exigencias justas, intercambios justos, 

comportamientos justos, personas justas, leyes justas, instituciones 

justas, guerras justas, etc.), como también b) una capacidad humana 

para juzgar en cada momento lo que es justo y lo que no (sentido de 

justicia, intelecto práctico-moral, razón práctica, etc.), como también 

c) alguna teoría ético-política (justicia liberal, justicia libertaria,

justicia socialista, etc.).

5 Centralização das ações nas mãos dos médicos, com redução da autonomia das outras profissões da saúde e do valor da contribuição de 

cada uma, provocando perdas no trabalho em equipe e prejuízo para o modelo de atenção proposto pelo SUS (Travassos, Ferreira, Aguiar, e 
Conceição, 2012). 
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Fazemos esta referência porque o conceito de justiça, pressupondo a reciprocidade e a 

atribuição a cada um do que lhe é devido, é um pressuposto da perspectiva principialista de 

Beauchamp e Childress (1994). Por outro lado, para poder, na teoria e na prática, contribuir 

para a viabilização da justiça, dando a cada pessoa o que lhe é de direito, é necessário ter uma 

concepção global e articulada daquilo que cada um é, dá e recebe da sociedade, nos distintos 

âmbitos em que vive, convive e atua, ou seja, uma perspectiva integrada do bem comum, do 

bem próprio de cada indivíduo e das suas relações mútuas. 

Diferentes justificativas foram apresentadas por Hortal (2002) para, de forma justa, dar 

a cada ser humano o que lhe é de direito: 

- por serem homem e mulher necessitados de reconhecimento e da ajuda de outros

homens e mulheres, para chegarem a ser plenamente humanos (essa perspectiva é

mais abrangente do que a concepção de justiça como universalismo igualitário

corrente na sociedade atual);

- por contrato que medeie as relações do profissional com seu cliente em

circunstâncias específicas, mas também do profissional com um centro, instituição

ou organismo em que trabalhe (mediante um contrato explícito ou implícito o

profissional também contrai obrigações);

- por mérito contraído em função do que tenha feito, do esforço ou do trabalho

realizado;

- por participação proporcional nas obrigações e benefícios que a todos correspondem;

- por lei estabelecida por autoridade competente para proteger os direitos humanos.

O justo é uma modalidade ou variante de bom, na mesma medida em que estão a 

dignidade e a autonomia.  

 Considerando a justiça como um dos sustentáculos da atuação profissional, as 

profissões e a ética profissional correm o risco de constituírem um espaço segregado, para 

criar um mundo plenamente autônomo, à margem do que a sociedade necessita delas. Com 

efeito, se, por um lado, as desigualdades sociais podem, em parte ou no todo, não ser 

remediadas pelos profissionais, por outro, eles também não podem ficar à margem da história, 

ignorando-as ou contribuindo para consolidá-las ou agudizá-las (Hortal, 2002). Se um dia a 

prática médica era associada ao sacerdócio, hoje as bases emocionais ou afetivas da prática 

em saúde foram substituídas por um pensamento mais racional, com forte apelo às questões 

econômico-financeiras. Da compaixão e da empatia, passamos à compreensão de que a justiça 
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social e outros valores devem ser fundamentados em bases ideológicas6. A justiça deixou de 

ser um valor absoluto para atender aos interesses de uma agremiação ou partido, de forma que 

ela serve apenas para manter o status quo desse grupo, sem que o outro seja objeto principal 

de atenção. Associando-se o discurso da justiça social a ideias de apenas um segmento 

político, criou-se uma falsa concepção de que a preocupação com a justiça está associada a 

determinado discurso político e a um falso antagonismo irreconciliável entre indivíduo e 

coletividade (Rego e Koifman, 2007).  

Cada coletivo profissional tem que se perguntar constantemente: qual a nossa 

contribuição ao bem comum? Por outro lado, os responsáveis pelos governos têm a 

responsabilidade de elegerem prioridades e distribuir recursos conforme critérios de justiça, 

porém dando prioridade aos mais desfavorecidos (Hortal, 2002).   

2.4- O princípio da Não Maleficência 

Propondo a obrigação de não infligir intencionalmente um possível dano ao outro, esse 

princípio deriva da máxima da ética médica, cujo enunciado mais universal estabelece: 

“Primum non nocere”. Muitos o incluem no princípio da beneficência por entenderem que, 

por evitar o dano proposital, o indivíduo já está visando ao bem do outro (Goldim, 2007). 

Existem discussões acerca da necessidade de se incluir esse princípio no mesmo grau de 

importância dos outros três, ou até como princípio independente.  Desde já, temos que 

determinar o que se entende por dano7 ou prejuízo8, e entender o bem como fim que se 

pretende conseguir com uma ação, ou o que se realiza pelo desejo de concluí-la de forma 

apropriada (Hortal, 2002). 

Vale analisar estas duas situações: para deixar de fazer algo por acreditar que possa 

fazer mal a alguém, necessito contar somente com minha própria apreciação; para deixar de 

fazer, não necessito de recursos nem levar em consideração as circunstâncias. Desse modo, 

fazer o bem é sempre algo mais relativo, ao passo que não fazer o mal é sempre mais 

absoluto. 

 Embora as correlações entre este e os outros princípios revelem-nos uma falta de 

harmonia, ou até conflitos, as diferenças correspondentes ocorrem fundamentalmente entre o 

fazer e o omitir. Quando nos dedicamos a entender o que é causar um dano, o que é 

6 Como educadores, devemos estar atentos ao poder do discurso ideológico. Ele nos ameaça de anestesiar a mente, de confundir a 

curiosidade, de distorcer a percepção dos factos, das coisas (Freire, 2011). 
7 Dano é fazer com que um doente piore, na medida em que curá-lo é beneficiá-lo (Hortal, 2002). 
8 Proporcionar prazer é beneficiar, e causar dor é prejudicar (Hortal, 2002). 
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discriminar, manipular uma pessoa ou cometer injustiças, temos que nos dedicar a saber que 

bens merecem ser promovidos ou, pelo menos, não prejudicados. 

Por fim, o princípio de não maleficência não introduz nenhuma temática que já não 

tenha sido trazida pelos outros princípios, mas o que importa em cada um deles é a sua 

maneira de relacionar-se com cada caso e cada situação, pois o que está em jogo é uma vida 

humana, sua dignidade, sua plenitude vivida por todos em justiça e liberdade (Hortal, 2002). 

Como referimos anteriormente, os comumente designados quatro princípios bioéticos 

apresentados por Beauchamp e Childress (1994) não esgotam as orientações éticas no 

contexto da vida e da saúde. Por essa razão daremos em seguida alguma atenção à perspectiva 

ética centrada no valor do cuidado e na ação de cuidar, uma vez que, tanto no ensino superior 

como no exercício da Odontologia, vivencia-se cotidianamente a oportunidade ou a 

necessidade do cuidado nas suas múltiplas perspectivas, interrogando-nos mesmo se não será 

este um imperativo ético de referência em ambos os contextos. 

3- A Ética do Cuidar no contexto da saúde

O estudo da Ética do Cuidar no contexto da saúde conduz-nos naturalmente ao trabalho 

de Kemp e Rendtorff (2008), que nos apresentaram um conjunto de quatro outros princípios, 

centrais na Declaração de Barcelona. Esses princípios, promovidos no âmbito da 

solidariedade e da responsabilidade, e, como já dissemos, mais próximos da ética do cuidar, 

são propostos como valores para orientar tomadas de decisão em contexto bioético e 

biotecnológico, representando uma expressão do movimento da sociedade no processo 

civilizador para o Reino dos Fins. Indicando um movimento para a justiça global (igualdade), 

esses quatro valores (listados a seguir) têm uma base universal em um círculo hermenêutico 

de "grande equilíbrio reflexivo" e julgamento atencioso, correspondendo à afirmação de 

valores fundamentais da bioética. 

- A Autonomia, segundo os autores, não deve somente ser interpretada no sentido de

“permissão", devendo-se levar em conta outros aspectos: a capacidade de criação de ideias e 

metas para a vida; o senso crítico do que é moral, da "autorregulamentação" e da privacidade; 

a capacidade de decisão racional e de agir sem coerção; a capacidade de se envolver 

politicamente e de ter responsabilidade pessoal; a capacidade de consentimento informado. 

No entanto, a autonomia continua a ser apenas um ideal, por causa das 

limitações estruturais que lhe são dadas pela fraqueza humana e 

dependência biológica, materiais e condições sociais, a falta de 

informações para o raciocínio etc.(Kemp e Rendtorff, 2008). 
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- A Dignidade, não se reduz à autonomia. Os autores partem do uso do termo como

uma qualidade de pessoas lúcidas e que detêm autocontrole na vida saudável, e esta

pode ser perdida, por exemplo, por falta de responsabilidade ou em situações de

doença grave. No entanto, afirmam que a dignidade é um valor intrínseco da pessoa,

sendo, por isso, universal, e reconhecido na relação intersubjetiva. Retoma-se assim

o conceito kantiano da pessoa como fim em si mesma.

- A Integridade representa a inviolabilidade do ser humano. Embora originalmente se

entendesse como uma virtude correspondente a um caráter incorruptível, que

expressa retidão, honestidade e boas intenções, o seu sentido universalizou-se como

uma qualidade da pessoa. Os autores entendem o valor da integridade como

coerência de vida no tempo e no espaço, que não deve ser tocada ou destruída,

quanto à memória ou à vida corporal.

Por conseguinte, o respeito pela integridade é respeito pela 

privacidade e pelo ambiente pessoal e, em particular, pela 

compreensão do paciente acerca da sua própria vida e doença no 

corpo e na alma. A integridade é o princípio mais importante para a 

criação de confiança entre o profissional de saúde e seu paciente, pois 

exige que este profissional ouça o paciente contando a história sobre 

sua vida e doença (Kemp e Rendtorff, 2008). 

- A Vulnerabilidade é uma expressão universal da condição de toda vida auto-

organizada (humana e não humana) como capaz de ser ferida e morta. Existe, por

isso, uma relação estreita entre o reconhecimento da integridade e da vulnerabilidade.

O respeito pela vulnerabilidade deve ser essencial para a formulação de políticas no

Estado social moderno. O respeito pela vulnerabilidade não é uma exigência para a

vida perfeita e imortal, mas o reconhecimento da finitude da vida e, em especial, da

sofredora presença terrena dos seres humanos. (Kemp e Rendtorff, 2008).

Identificamos dois aspectos comuns às éticas do cuidar: a perspectiva do outro, a quem 

se destinará a atenção e ação de cuidar; e a de si mesmo, cuidador, origem e fonte da ação de 

cuidar. 

Na perspectiva do outro, podemos entender que quem necessita de cuidados deve ser 

conhecido suficientemente, para se saber quais as suas reais necessidades, vulnerabilidades e 

intenções, enfim, os porquês e o que se clama. Para tanto é necessário olhar nas entrelinhas do 

subjetivo contido em cada ser humano, em si mesmo (corpo, espírito e psique), e em sua 
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relação com o conjunto de seres não humanos e com o planeta, com o cosmos...... (Boff, 

1999; Mayeroff, 1971; Pellegrino, 1985). 

Na perspectiva do cuidador, previamente são necessárias preocupação e inquietação 

com a condição do outro, numa atitude de responsabilização ou corresponsabilização com a 

condição desfavorável em que ele se encontra. A responsabilidade também permite a 

interpretação de ser uma predisposição ao preparo adequado para o oferecimento do que há de 

melhor a serviço daquele que receberá o cuidado, tornando-se competente para tal tarefa. A 

responsabilidade com o outro subentende também não usá-lo para corrigir frustrações 

originadas na própria consciência ou atender a egoísticas necessidades psicológicas (Boff, 

1999; Pellegrino, 1985; Mayeroff, 1971). Ainda se exigem algumas atitudes do cuidador 

como condições prévias à ação de cuidar. Destacamos a humildade diante das limitações 

impostas pelas circunstâncias ou até mesmo pela nossa condição humana; a esperança de que 

é possível alcançar aquilo para o qual se preparou devidamente; e coragem diante de situações 

difíceis ou aparentemente insolúveis (Mayeroff, 1971). 

A partir dessas prerrogativas, surgem algunas virtudes que nos impulsionam a cuidar: a 

compaixão ou o cuidado ético. Na vida cotidiana, na prática da Odontologia ou na educação, 

estas virtudes,  em conjunto ou em separado, levam-nos a enxergar o outro com desvelo, 

solicitude, atenção, diligência e zelo, tornando-o mais humano e mais digno (Boff, 1999; 

Mayeroff, 1971). 

Na prática da Odontologia, na elaboração de políticas públicas de atenção à saúde, 

assim como no ensino, um valor que se revela importante na ética do cuidar é a equidade, 

superando a justiça igualitária. A partir da equidade, acabamos por constatar que as pessoas 

são diferentes, sendo-lhes devidos também cuidados diferentes. Apesar de sermos dotados de 

virtudes, e cada um de nós as têm com naturais peculiaridades, em muitas situações que se 

nos apresentam, alguém necessita de uma atenção maior. Aqueles que demonstram maior 

vulnerabilidade devem ser acolhidos com o devido e proporcional cuidado (Boff, 1999). 

Diante da situação de vulnerabilidade do outro e dos envolvimentos psicológicos por 

que ele pode estar passando, bloqueando uma possível abordagem, mostrar-se disponível e 

agir de forma que o outro perceba o quão confiáveis são suas intenções, pode romper esse 

bloqueio, permitindo a proximidade e o consequente convite a que ele se deixe ajudar. Essas 

manifestações hão-de demonstrar ao outro que é possível alguém fazer o que ele por si não 

consegue (Mayeroff, 1971; Pellegrino, 1985).  
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Ao se colocar disponível e ser permitida a ação de cuidar, as consequências podem levar 

à dependência, negando ao outro o direito de crescer e desenvolver-se em todas as suas 

dimensões. Nesse caso, trata-se de cultivar na relação de cuidado a autonomia. Mesmo que se 

admita que a vulnerabilidade possa persistir, ela não pode perpetuar uma relação doentia de 

dependência. Ainda que sejamos todos dependentes de carinho, apoio, sustentação, proteção e 

atenção, a relação de cuidado promove a autonomia de ambas as partes (Mayeroff, 1971).  

Como elemento ao mesmo tempo constitutivo desse marco conceptual, mas também 

referencial do estudo empírico que emprenderemos, apresentaremos agora o código de ética 

profissional dos Cirurgiões-Dentistas brasileiros. Como este estudo trata especificamente 

desses profissionais, consideramos pertinente uma reflexão sobre esse código, advertindo, 

todavia, que, como este trabalho não se reduz à análise de códigos de ética, nossa proposta 

não é apenas inseri-lo, mas contextualizá-lo. 

4- O Código de Ética Profissional dos Cirurgiões-Dentistas no Brasil

O Código de Ética Odontológica (CEO) no Brasil foi instituído pelo CFO em 1976. 

Desde sua criação, sofreu modificações em 1984, 1991 e 2003 (Peres, Peres, Silva, e Ramires, 

2004). Aprovado em 2012, o novo CEO, além de regular os direitos e deveres do Cirurgião-

Dentista, também o faz em relação aos profissionais técnicos e auxiliares, incluindo também 

as pessoas jurídicas que exerçam suas atividades em âmbito público e/ou privado na área da 

Odontologia (Conselho Federal de Odontologia, 2015). 

Em seu Art. 2º, o Código preconiza que: “A Odontologia é uma profissão que se exerce 

em benefício da saúde do ser humano, da coletividade e do meio ambiente, sem discriminação 

de qualquer forma ou pretexto”. Numa perspectiva individual e coletiva, o Art. 3º nos traz 

elementos relativos aos objetivos da atividade do Cirurgião-Dentista, tratando dos princípios 

dos serviços de saúde coletiva, remetendo-nos ao princípio da beneficência e referindo-se, 

inclusive, à proteção ambiental, como no texto a seguir: 

O objetivo de toda a atenção odontológica é a saúde do ser humano. 

Caberá aos profissionais da Odontologia, como integrantes da equipe 

de saúde, dirigir ações que visem satisfazer as necessidades de saúde 

da população e da defesa dos princípios das políticas públicas de 

saúde e ambientais, que garantam a universalidade de acesso aos 

serviços de saúde, integralidade da assistência à saúde, preservação da 

autonomia dos indivíduos, participação da comunidade, 

hierarquização e descentralização político administrativa dos serviços 

de saúde. 
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Como esta investigação trata da dimensão ética na formação dos Cirurgiões-Dentistas, 

vale aqui ressaltar que, para tratar do magistério, o CFO reservou um capítulo cujo art. 34 

assim preconiza: “No exercício do magistério, o profissional inscrito exaltará os princípios 

éticos e promoverá a divulgação deste Código”.  

Nessa perspectiva, o professor universitário, sendo Cirurgião-Dentista, numa interpretação livre do 

CEO, independentemente da disciplina ministrada, deve ficar atento às suas atribuições acima 

especificadas, mas também às atividades vedadas ao seu exercício docente, como as especificadas no Art. 

35:  

Constitui infração ética: I - utilizar-se do paciente e/ou do aluno de 

forma abusiva em aula ou pesquisa; II - eximir-se de responsabilidade 

nos trabalhos executados em pacientes pelos alunos; III - utilizar-se da 

influência do cargo para aliciamento e/ou encaminhamento de 

pacientes para clínica particular; IV - participar direta ou 

indiretamente da comercialização de órgãos e tecidos humanos; V - 

permitir a propaganda abusiva ou enganosa, de cursos de 

especialização, aperfeiçoamento e atualização; VI - aproveitar-se do 

aluno para obter vantagem física, emocional ou financeira; VII - 

aliciar pacientes ou alunos, oferecendo vantagens, benefícios ou 

gratuidades, para cursos de aperfeiçoamento, atualização ou 

especialização; VIII - utilizar-se de formulário de instituições de 

ensino para atestar ou prescrever fatos verificados em consultórios 

particulares; IX - permitir a prática clínica em pacientes por 

acadêmicos de Odontologia fora das diretrizes e planos pedagógicos 

da instituição de ensino superior, ou de regular programa de estágio e 

extensão, respondendo pela violação deste inciso o professor e o 

coordenador da respectiva atividade.  

Especificamente para os profissionais da Odontologia que forem publicar artigos 

científicos, o CEO editado pelo CFO também reserva uma seção (Seção II - Da Publicação 

Científica), cujo Art. 49 assim define infração ética: 

I - aproveitar-se de posição hierárquica para fazer constar seu nome na 

coautoria de obra científica; II - apresentar como seu, no todo ou em 

parte, material didático ou obra científica de outrem, ainda que não 

publicada; III - publicar, sem autorização por escrito, elemento que 

identifique o paciente preservando a sua privacidade; IV - utilizar-se, 

sem referência ao autor ou sem sua autorização expressa, de dados, 

informações ou opiniões coletadas em partes publicadas ou não de sua 

obra; V - divulgar, fora do meio científico, processo de tratamento ou 

descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido 

cientificamente; VI - falsear dados estatísticos ou deturpar sua 

interpretação; e, VII - publicar pesquisa em animais e seres humanos 
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sem submetê-la à avaliação prévia do comitê de ética e pesquisa em 

seres humanos e do comitê de ética e pesquisa em animais.  

De uma forma ampla, o Código também destina um capítulo à pesquisa científica, 

prevendo em seu art. 50º como infração ética: 

I - desatender às normas do órgão competente e à legislação sobre 

pesquisa em saúde; II - utilizar-se de animais de experimentação sem 

objetivos claros e honestos de enriquecer os horizontes do 

conhecimento odontológico e, consequentemente, de ampliar os 

benefícios à sociedade; III - desrespeitar as limitações legais da 

profissão nos casos de experiência in anima nobili; IV - infringir a 

legislação que regula a utilização do cadáver para estudo e/ou 

exercícios de técnicas cirúrgicas; V - infringir a legislação que regula 

os transplantes de órgãos e tecidos post-mortem e do "próprio corpo 

vivo"; VI - realizar pesquisa em ser humano sem que este ou seu 

responsável, ou representante legal, tenha dado consentimento, livre e 

esclarecido, por escrito, sobre a natureza das consequências da 

pesquisa; VII - usar, experimentalmente, sem autorização da 

autoridade competente, e sem o conhecimento e o consentimento 

prévios do paciente ou de seu representante legal, qualquer tipo de 

terapêutica ainda não liberada para uso no País; VIII - manipular 

dados da pesquisa em benefício próprio ou de empresas e/ou 

instituições; e, IX - sobrepor o interesse da ciência ao da pessoa 

humana. 

Ao examinarmos os 60 artigos do CEO, sob a ótica da ética das profissões, 

particularmente das profissões da saúde e da reflexão bioética, somos interpelados por duas 

indagações que se complementam: Qual o fim primordial desse código? Em que consiste o 

respeito pela vulnerabilidade, reconhecendo a finitude da vida e, em especial, do sofrimento 

terreno dos seres humanos, ou a justiça como sustentáculo da atuação profissional? 

Em busca dessas respostas, verificamos que, exceto nos artigos 2º - “A Odontologia é 

uma profissão que se exerce em benefício da saúde do ser humano (...)” - e 3º - “O objetivo de 

toda a atenção odontológica é a saúde do ser humano (...)” -, em que faz referência ao 

princípio da beneficência, o CEO foi concebido seguindo uma orientação eminentemente 

jurídica. Do ponto de vista ético, está mais inclinado a uma orientação da ética da justiça. 

Logo no art. 1º já explicita que “regula os direitos e deveres do Cirurgião-Dentista”. No 

art 5º relaciona os “direitos fundamentais dos profissionais inscritos, segundo suas atribuições 

específicas”. No art. 8º preconiza que: “devem cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e 

legais da profissão...”. Todos eles pressupõem a reciprocidade e a atribuição a cada um do que 
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lhe é devido, conforme a perspectiva principialista da ética da justiça de Beauchamp e 

Childress (1994).  

O art. 6º faz referência ao direito de “recusarem-se a executar atividades que não sejam 

de sua competência técnica, ética e legal...” nos remetendo-nos às considerações da ética da 

justiça, de Hortal (2002), que postula o seguinte: as profissões e a ética profissional correm o 

risco de constituírem um espaço segregado, para criar um mundo plenamente autônomo, à 

margem do que a sociedade necessita delas. 

O CEO se ocupa com a determinação do que constitui infração ética e suas 

correspondentes punições em 25 artigos, ocupando-se também com os direitos e deveres dos 

profissionais em 24 artigos. Esses dados sustentam a afirmação de que a orientação básica do 

CEO é a ética da justiça. 

A orientação do CEO revelada acima pode ter uma relação de causa-consequência com 

o ensino-aprendizagem da ética em nível universitário. A análise dos questionários utilizados

na parte empírica desta investigação trouxe-nos elementos esclarecedores dessa problemática. 

5- Ensino e aprendizagem da ética na universidade

Por que desenvolver os conteúdos referentes à ética e deontologia dentro do ambiente 

universitário? Até que ponto os professores devem entender que a ética e a deontologia, sendo 

conteúdos do ensino fundamental, não devem ser trabalhadas no ensino superior? Nesse caso, 

seria necessário apenas o desenvolvimento da dimensão técnica da profissão escolhida?  

Antes de buscarmos as respostas a essas indagações, contextualizaremos a constituição 

da sociedade brasileira, étnica e culturalmente, e a formação dos Cirurgiões-Dentistas, no 

aspecto legal, de forma a encontrar alguns elementos que nos possam situar perante a 

realidade que envolve a Odontologia brasileira, mais especificamente mineira. Dessa forma, 

poderemos aproximar-nos das respostas procuradas.  

5.1- Contextualizações étnica e cultural 

Guimarães Rosa, em seu trabalho literário que tem sido marco referencial em pesquisas 

envolvendo a composição e complexidade da sociedade brasileira, denominado - Grande 

Sertão Veredas - escreveu que “Minas são muitas”, numa alusão à diversidade cultural de um 

estado com dimensões extensas, muito maiores, por exemplo, que muitos países europeus. 

Minas Gerais é o cenário desta pesquisa e representa todo este caleidoscópio cultural, que é o 

Brasil (Rosa, 1963).  
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Com a intenção da contextualização, parece necessária uma incursão pelas origens da 

formação étnica brasileira, de forma a se retratar com mínima fidelidade a miscigenação que, 

com a contribuição dos europeus, dos negros e dos nativos ou indígenas, gerou uma nação 

com características culturais altamente complexas. 

Quando se reporta a Durant (1926), explorando seu relato da variabilidade das ações 

estimadas como boas nas diversas culturas, pode-se, de certa forma, avaliar como uma nação 

construída a partir de contributos simultâneos – afrodescendentes, europeus e nativos ou indígenas -, 

como é o caso do Brasil, pode tornar mais complexa a tarefa de pesquisar Ética, perpassando todas 

essas culturas. Não que a moral trazida por essas culturas possa confundir ou mesmo sobrepor-se ao 

conceito de uma boa ação. Na verdade, isso deve ser um desafio lento e merecedor de maior atenção 

e cuidado. 

Face à pergunta “Como tem sido conduzido o ensino de Ética nas faculdades de 

Odontologia do estado de Minas Gerais?”, perguntamo-nos também: até que ponto os 

educadores têm considerado a possibilidade de as diversas origens sociais, étnicas e 

econômicas (Rosa, 1963) dos alunos que ingressam nas FO, merecer também uma abordagem 

de tolerância embasada em suas características étnicas e culturais (Durant, 1926)? 

Esta pergunta torna-se recorrente quando se explora o ensaio de Freyre (2006), em que 

o autor retrata a nação brasileira, mostrando a contribuição dos três elementos constitutivos

dessa sociedade, que hoje apresenta sinais inequívocos das mazelas de sua colonização, 

baseada na exploração dos africanos e dos nativos por parte dos senhores de engenho, facto 

que por muitos anos repercutiu nas relações sociais e políticas, deixando sequelas na 

autoestima dos menos favorecidos e nas relações de poder. 

5.2- Contextualização legal 

O Ministério da Educação no Brasil elaborou (Nacionais, 1998) e entregou aos 

professores das séries finais do ensino fundamental os PCN, com o objetivo de ampliar e 

aprofundar um debate educacional que envolva escolas, pais, governos e sociedade e dê 

origem a uma transformação positiva no sistema educativo brasileiro. Esses parâmetros foram 

construídos procurando não só respeitar as diversidades regionais brasileiras, tanto culturais 

como políticas, mas também considerar a necessidade de se construírem referências nacionais 

comuns ao processo educativo. Com isso, pretendia-se criar condições, nas escolas, que 
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permitissem aos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e 

reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania. 

Não obstante a tentativa do Ministério da Educação no Brasil, considerando o papel 

fundamental do educador em proporcionar um espaço de discussão a partir do qual os 

educandos possam participar ativamente como sujeitos de sua formação moral, ainda existe 

um distanciamento entre a prática docente e as diretrizes fundamentais para a construção de 

uma educação moral. A maioria dos professores brasileiros não está familiarizada com os 

PCN, que orientam como os educadores devem contemplar e estruturar a formação moral 

através da abordagem da ética no âmbito escolar por meio de temas transversais. Os docentes 

focam sua atuação especialmente no estímulo ao convívio social adequado às normas, pouco 

atuando no sentido de promover um ensino centrado no desenvolvimento da competência 

individual de desenvolvimento moral (Souza, 2008). 

Diante dessa realidade sobre a qual refletimos, o governo brasileiro estabeleceu, por 

meio da lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996, as diretrizes e bases da educação nacional. 

Decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, constam em 

seu título I, art. 1º os seguintes termos:  

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais. 

Após cuidadosa leitura de todos os artigos, nota-se que, apesar de a referida lei 

construir-se na tentativa de ser muito abrangente, elaborarando-se diretrizes tanto para a 

educação superior quanto para os outros níveis da educação – profissional, infantil, ensino 

médio e fundamental –, não consta nenhuma referência à formação ética, restringindo-se a 

apenas uma relação das finalidades do ensino superior – a primeira e mais próxima da 

temática que ora estudamos: “estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo”. Ao articular e propor uma integração do ensino 

superior com os problemas do mundo, por meio do estabelecimento de relação de 

reciprocidade com a comunidade, vê-se que existe uma preocupação ética com o ensino 

superior e suas relações, mas, como já nos referimos, à formação ética não foi dedicado 

nenhum item da lei.  

A tarefa de formar e orientar os recursos humanos na área de saúde, tanto no período da 

graduação quanto no da pós-graduação, segundo a lei n° 8.080/90, compete ao SUS. No 
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entanto, essa presença forte do Estado, segundo Silveira et al. (2011), no campo das 

profissões da área da saúde, tem sido marcada historicamente pela organização liberal do 

mercado de trabalho, sendo determinada por reações de natureza política, inerentes aos 

diferentes segmentos da sociedade. Essa organização liberal tem suas marcas no ensino 

superior, na medida em que o mercado tem sido o grande determinante dos cursos superiores 

da saúde no Brasil. 

Constata-se, no entanto, uma preocupação governamental com essa realidade, tanto que, 

em 3 de novembro de 2005, foi lançado, por meio da Portaria Interministerial nº 2.101 e da 

Portaria Interministerial nº 2.118 do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, 

programa Pró-Saúde (Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 

Saúde). Essa parceria entre os dois ministérios visava à cooperação técnica na formação e 

desenvolvimento de recursos humanos na área da saúde, com os seguintes objetivos: 

- Incentivar transformações do processo de formação, geração de conhecimentos e

prestação de serviços à população, para abordagem integral do processo de saúde-

doença;

- Reorientar o processo de formação em Enfermagem, Medicina e Odontologia de

modo a oferecer profissionais habilitados à sociedade para responder às necessidades

da população brasileira e à operacionalização do SUS;

- Estabelecer mecanismos de cooperação entre os gestores do SUS e as escolas de

Enfermagem, Medicina e Odontologia, visando tanto à melhoria da qualidade e

resolubilidade da atenção prestada ao cidadão quanto à integração da rede pública de

serviços de saúde à formação dos profissionais de saúde na graduação e na educação

permanente;

- Incorporar, no processo de formação da Enfermagem, Medicina e Odontologia, a

abordagem integral do processo saúde-doença e da promoção de saúde;

- Ampliar a duração da prática educacional na rede pública de serviços básicos de

saúde.

Este programa vislumbra valorizar os recursos humanos, a formação de profissionais 

mais habilitados a prestarem uma assistência humanizada, de alta qualidade e resolutividade, 

gerando impacto até mesmo sobre os custos do SUS, baseando-se para isto em experiência 

internacional. 
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O Pró-Saúde ainda projeta uma formação em programas de graduação, hoje baseados na 

assistência individual, sintonizada com as necessidades sociais, alicerçada na hierarquização 

das ações de saúde, tendo “o equilíbrio entre excelência técnica e relevância social”.  

5.3- Contextualização da formação dos Cirurgiões-Dentistas no Brasil 

No Brasil, especificamente para os Cirurgiões-Dentistas, o Conselho Nacional de 

Educação (CNE), por meio de sua Câmara de Educação Superior, instituiu em 2002 as 

diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em Odontologia, constando em seu 

Art. 5º os seguintes termos:  

A formação do Cirurgião-Dentista tem por objetivo dotar o 

profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das 

seguintes competências e habilidades específicas: I- respeitar os 

princípios éticos inerentes ao exercício profissional... 

Não obstante estas diretrizes, Amorim e Souza (2010) constataram a existência de 

muitos problemas éticos nas relações dos profissionais de Odontologia no Brasil. O índice 

elevado de infrações ao CEO poderia ter outras interpretações, mas denota alguma deficiência 

no ensino de ética em nível de graduação, revelando-se, portanto, insuficiente para solucionar 

os problemas que emergem da prática profissional. 

Essa é uma realidade que não pode deixar de nos interpelar: Quais as suas causas? Que 

fazer para mudar essa situação? 

Toda essa problemática, envolvendo a formação universitária no Brasil, ainda apresenta 

outro componente que merece abordagem: a mercantilização do ensino superior. Numa 

dimensão de mercado, nota-se que existe uma massificação do ensino superior no Brasil, no 

sentido de que se oferece um número de vagas cada dia maior, e as faculdades trabalham 

como em “linhas de montagem em série”: o número de formandos nas profissões da área de 

saúde, no ensino superior privado, tem sido regido por leis de mercado, e não ditado pelas 

necessidades sociais (Gomes, 2009). 

Tanto a relação de causa-consequência envolvendo a formação universitária e as 

infrações éticas, identificadas por Amorim e Souza (2010), quanto o ensino superior não 

ditado pelas necessidades sociais, referenciado por Gomes (2009), merecem crédito por 

mostrarem-se afinadas com algum desajuste na formação dos Cirurgiões-Dentistas. Parece-

nos, todavia, que um ensino superior regido pelas leis do mercado e não ditado pelas 
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necessidades sociais é uma realidade merecedora de maior atenção por desvirtuar todo o 

processo de formação ética.  

5.3.1- Marcos conceituais da formação dos Cirurgiões-Dentistas no Brasil 

O perfil de formação nas FO brasileiras, segundo Bernardino Júnior (2011), segue uma 

tendência dicotomizada entre o liberal9e o generalista10. 

Ao constatar esse quadro e vislumbrar uma formação mais sintonizada com os 

princípios operacionais do SUS, o governo brasileiro estabeleceu, por meio das DCN dos 

cursos de graduação em Odontologia (2002), que a formação dos profissionais de 

Odontologia deveria atender aos seguintes princípios: 

- Universalidade: “A saúde é direito de todos e dever do Estado” – Constituição da

República Federativa do Brasil de 1988 (1998);

- Equidade: as pessoas não são iguais, não no sentido de dignidade e direitos, mas no

sentido de que têm origens, meios, aspirações e necessidades diferentes, de modo que

se deve ater à atenção com os que mais necessitam de cuidados;

- Integralidade: as ações de promoção, proteção e reabilitação da saúde não podem ser

compartimentadas;

- Regionalização: área geográfica delimitada e com a definição da população a ser

atendida;

- Hierarquização: Os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade

tecnológica crescente.

Outro marco conceitual da formação do Cirurgião-Dentista no Brasil é o enfoque 

epidemiológico. Quando nos referimos a esse enfoque, no questionário e, de uma forma 

geral, em todo esse trabalho, tratamo-lo como o estudo das relações de causa-efeito entre os 

processos sociais e as doenças. Dessa forma, numa população composta basicamente de 

desdentados, deve-se direcionar as atenções às questões sociais que levaram essas pessoas a 

perderem os dentes e proporcionar a elas a devida promoção de saúde, além de elaborar 

programas e ações no sentido de evitar que outros indivíduos também fiquem desdentados. 

9 Diz respeito ao direcionamento à clínica privada, mais atenta aos interesses individuais na prática da profissão e voltado ao atendimento 
dedicado a uma especialidade, demonstrando preocupação com as tendências do mercado de trabalho. 
10 Caracteriza-se pela visão do paciente como um todo, dedicando-se ao atendimento integrado nas mais diversas especialidades, de forma 

que, ao se buscar o profissional, o indivíduo tem a possibilidade de ser atendido em todas as suas necessidades por um mesmo Cirurgião-
Dentista. 
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Por outro lado, numa população com índice cariogênico elevado, não se deve direcionar as 

atenções básicas a questões estéticas.  

Como relatou Luz (1988), um movimento provocado pelo Iluminismo (a partir do início 

do século XVIII) começou a pesquisar as origens sócio-naturais do adoecimento, com o 

objetivo de melhor conhecer e poder interferir racionalmente nas condições de vida e saúde 

das populações humanas e construir a utopia da sociedade plenamente saudável. Esse 

movimento acabou sendo a origem ou a inspiração do que hoje se denomina enfoque 

epidemiológico. 

Ao tomarmos conhecimento desse quadro, vislumbramos um ensino da ética no 

contexto universitário, especialmente para os futuros profissionais de saúde, mais esmerado, 

uma vez que esses estudantes já chegaram à universidade com uma formação ética deficiente, 

como relata Souza (2008). Além disso, ao lidarem com a vulnerabilidade do outro, vão 

aprender a conviver com uma relação de desigualdade, necessitando-se, para tanto que o 

indivíduo seja eticamente competente. Embora essa competência técnica, a despeito de suas 

peculiaridades, seja adquirida com meia dúzia de manuais, a competência ética é mais 

complexa. 

Inserimos no contexto desta abordagem, no entanto, uma afirmativa e um 

questionamento. Enquanto a primeira indica-nos que a dimensão ética deve permear a 

formação técnica, o segundo interpela-nos e aproxima-nos dos objetivos desta investigação, 

colocando-nos diante das seguintes dúvidas: existe nas universidades a inserção formal da 

ética nos currículos? Esta é inserida como disciplina ou como conteúdo de outra disciplina? 

Além disso, podemos aprofundar-nos nessa problemática questionando se essa formação 

ética, ao ser feita numa disciplina autônoma, aborda somente a legislação e o código 

deontológico (conhecer os códigos e a legislação e saber discernir não é sinônimo de agir 

sempre bem) ou reconhece a complexidade das situações reais, trabalhando 

metodologicamente, por exemplo, com casos práticos e debates de dilemas éticos. 

Uma constatação é possível: a de que a formação ética se dá somente por meio de um 

currículo oculto, sem a preocupação de inseri-la formalmente no currículo, tornando-se, 

assim, passível de avaliação. Se, por um lado, essa hipótese apontaria, corretamente, no 

sentido de que a competência ética é uma dimensão pessoal, por outro lado, permite também 

uma conclusão incorreta de que pessoas eticamente competentes são profissionais eticamente 

competentes. Essa conclusão hipotética se constrói de maneira equivocada porque não se 
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considera a especificidade da dimensão ética profissional nem a necessidade de uma 

preparação para a apreciação dos aspectos éticos de determinada atividade profissional. 

Como postulou Hortal (2002), a competência ética requer uma prévia preparação que 

facilite a aquisição de conhecimentos teóricos e práticos para saber o que fazer e como fazer, 

tornando o indivíduo capaz de executar determinada ação. Após receber uma formação 

inicial, o profissional deve preparar-se continuamente, mantendo-se em dia com as 

atualizações de seus conhecimentos, renovando os procedimentos que vão sendo introduzidos 

e revendo as próprias condutas, de forma a alcançar os fins que se propõe alcançar na sua 

profissão. Tudo isso o ajuda a ser competente, eficiente, diligente e responsável. 

Essa responsabilidade diz respeito à assunção de compromissos com o meio em que 

vive – o compromisso social – na medida em que se prepara para prestar um serviço. Isto se 

aproxima da perspectiva comunitarista, ao centrar sua ação nas comunidades e na sociedade, 

por contraposição ao liberalismo que, segundo Walzer (1990), nos distancia da possibilidade 

de pensar questões hodiernas importantes, privilegiando o individualismo. 

Especialmente para a reflexão em torno do ensino da ética no contexto universitário, 

apresenta-se com grande importância a publicação de John Rawls (1971), A teoria da justiça, 

marco em filosofia política no mundo ocidental, na medida em que defende a co-originalidade 

da liberdade e da igualdade em uma sociedade marcada pelo pluralismo razoável de doutrinas 

abrangentes, visando fornecer uma orientação filosófica e moral para as instituições 

democráticas (Silveira, 2007).  

Tanto a perspectiva comunitarista quanto a liberal, segundo Silveira (2007), referem-se 

à autonomia da pessoa e às possibilidades e limites da formação moral, por fazerem parte de 

uma reflexão sobre a relação entre a identidade pessoal, a conduta e o contexto social. 

Enquanto os liberais supõem inicialmente o indivíduo como pessoa autônoma, livre e racional 

para regulamentar a sociedade e estabelecer as prioridades políticas e administrativas, os 

comunitaristas consideram a natureza sócio-cultural da identidade pessoal e a dimensão 

coletiva como centro da ação reguladora do poder público. Essa diferença nos conduz a 

concepções diversas de constituição, cidadania e educação comum. O tipo de pessoa que 

somos e o que pensamos de nós mesmos são definidos pela identidade pessoal e pelo conjunto 

de relações de toda a ordem que se cria na comunidade na qual estamos inseridos. 

Ao inserirmos as reflexões liberal e comunitarista no contexto do ensino e 

aprendizagem da ética na universidade, naturalmente seremos interpelados pela seguinte 

questão: a liberdade, a autonomia e a racionalidade do indivíduo devem ser os principais 
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determinantes na elaboração de um modelo de formação e de métodos de ensino?   Ou a 

reflexão comunitarista, com sua atenção à dimensão coletiva, deve ser o centro da proposta 

educativa?  

De acordo com Walzer (1990), a proposta liberal, por privilegiar o individualismo, exclui a 

possibilidade de se pensarem questões importantes. Ao contrário, o compromisso com o outro, e 

mais especificamente com o meio social em que estamos inseridos, propostas do comunitarismo, 

pode contribuir para o processo de ensino e aprendizagem na universidade, suscitando no 

estudante uma visão mais abrangente dos problemas que nos afligem. Além disso, possibilitaria 

ao educador encontrar uma pista para fazer uma ligação com os determinantes sociais do processo 

de adoecimento. A busca da racionalidade, o respeito pela individualidade, e pela autonomia do 

indivíduo como formas de proporcionar liberdade, abordados por Silveira (2007), próprios do 

liberalismo, não se apresentam como argumentos suficientemente fortes e capazes de suplantar a 

ideia de se pensar o coletivo como determinante de toda política. O comunitarismo oferece-nos 

mais possibilidades de refletirmos sobre questões importantes de nosso tempo, como o aborto, a 

eutanásia, o preconceito racial ou até as políticas de atenção básica à saúde. 

Numa outra vertente das possibilidades de se pensar o ensino da ética na universidade, 

encontramos o utilitarismo. O filósofo Mill (2000) contribuiu com elementos que nos podem 

permitir avaliar a pertinência da inserção dessa doutrina no contexto do ensino superior, ao 

revelar que as ações são consideradas boas quando supostamente terão como fim a promoção 

da felicidade. Essas ações serão direcionadas a produzir quantitativamente o máximo bem-

estar, ou máximo de felicidade para o maior número de pessoas. Ao contrário, as ações são 

consideradas más quando tendem a produzir o reverso da felicidade.  

Os princípios fundamentais do utilitarismo, o bem-estar, a agregação, a otimização e a 

imparcialidade provocam-nos uma reflexão sobre a finalidade do ensino da ética no contexto 

universitário: ele vai promover a felicidade de alguém? De quem? Dos estudantes? Dos 

destinatários da ação profissional destes estudantes – os pacientes?  

Se a resposta à primeira pergunta for positiva, e se assim acreditamos, aí, sim, podemos 

dizer que o ensino da ética no contexto universitário é necessária, principalmente se essas 

ações produzirem o máximo bem-estar ou maior felicidade. Será igualmente bom se esse bem 

ou essa felicidade tiver como destino os estudantes. Melhor ainda se todo o processo de 

formação estiver direcionado à busca do bem-estar e da felicidade do maior número de 

pessoas, mormente se entre elas estejam majoritariamente os pacientes.  
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Identificamos nos trabalhos de Hortal (2002) e de Esteban (2004) algumas vantagens de 

se inserir a formação ética e deontológica no contexto universitário: 

- Oferecer a possibilidade de uma reflexão crítica sobre o saber profissional;

- Formar profissionais competentes no serviço da cidadania;

- Contribuir para que os futuros profissionais desenvolvam uma visão e um sentido

moral, que possam guiar suas práticas e que isto possa refletir em suas ações por

meio de um conjunto de valores (responsabilidade, solidariedade, sentido de justiça,

serviço aos outros);

- A mediação dos conhecimentos ou habilidades por uma matriz ética.

Segundo Bara (2012), a comunidade universitária também pode ser uma comunidade 

ética. Uma comunidade universitária que não se comporta como tal perde um pouco de sua 

essência, não responde à sua natureza, não atendendo, portanto, à sua missão. Nesse sentido, é 

importante determinar as razões que mostram que a comunidade universitária pode constituir 

uma comunidade ética:  

- a profundidade do papel do professor universitário;

- o compromisso por parte da universidade com as questões sociais;

- a intelectualidade como característica fundamental dos membros de qualquer

instituição que se preze como universidade;

- a convivência ou a vida universitária.

Ao contrário, o que se constata nas universidades é a dedicação a uma formação 

conceitual ou procedimental, em detrimento do cultivo de valores e atitudes (Esteban, 2004). 

Somando-se a isso, prevalecem hoje nas universidades tendências menos cientificistas e mais 

pragmáticas, ou, às vezes, só pragmáticas. A maioria dos estudantes que ingressam nas 

universidades objetiva preparar-se para exercer uma profissão, de modo que, nesse contexto, a 

universidade hoje se presta a uma formação profissional nos ofícios que requerem formação 

universitária e título (Hortal, 2002). Os docentes refugiam-se nos conhecimentos e métodos 

específicos do próprio saber. Por comodismo ou inércia, muitos preferem não fazer o que 

aprenderam para não complicarem a própria vida. Esse quadro reforça uma realidade em que 

os saberes e métodos tornam-se cada vez mais fragmentados, isolados, desconexos e carentes 

de inter-relação. 

A formação ética poderia, diante dessa realidade, estabelecer uma ampliação do 

horizonte no sentido de incluir e colocar em seu devido lugar os fins éticos do viver humano. 

O discurso ético e a sua prática podem romper com esta fragmentação dos saberes ao 
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promover a integração a serviço da vida humana, por meio do diálogo interdisciplinar. Nessa 

prática, além de ensinar ética, falar de problemas éticos e da dimensão ética dos problemas, é 

necessário dar um sentido ético a tudo que se faz na universidade. E isto não deve ser 

praticado somente por quem ensina ética, mas por todos os envolvidos no processo educativo. 

Por outro lado, a ausência do discurso ético está convertendo os debates universitários numa 

linguagem pouco crítica e pouco edificante para a sociedade e, particularmente, para quem 

está sendo formado (Hortal, 2002).  

Reside aí um dos aspectos fundamentais no ensino da ética no ensino superior: a 

formação de indivíduos críticos e responsáveis pela preservação do ser humano e de 

comunidades. Essa assertiva encontra sustentação quando se reporta aos autores Garrafa e 

Lorenzo (2009): 

Em uma perspectiva mais propriamente filosófica, não é eticamente 

justificável que a racionalidade instrumental que busca um fim 

metodológico e ou econômico possa tornar-se um valor superior à 

responsabilidade dos profissionais de saúde, sejam eles pesquisadores 

ou não, diante de doenças para as quais se dispõe de recursos para 

tratar. É preciso considerar que enquanto os cálculos estatísticos de 

morbi-mortalidade, riscos e resultados de pesquisa são realidades 

numéricas impessoais, o sofrimento decorrente de uma doença 

evitável ou tratável e o dano colateral provocado por uma droga em 

teste, é uma realidade física, social e psíquica vivenciada no corpo e 

na vida de alguém. 

As práticas dos professores e alunos, nesse caso, remetem-nos à pedagogia do 

testemunho ético. A reflexão sobre esse tema nos conduz aos postulados de Hortal (2002) de 

que a transversalidade na universidade deva ser praticada entre os professores das diferentes 

disciplinas, dentro e fora da sala de aula. Desse modo, as próprias disciplinas passam a ter 

uma dimensão prática de que são responsáveis tanto o professor que as ensina quanto o 

profissional que as aplica, sendo ambos responsáveis pela melhoria de vida das pessoas e da 

sociedade. 

No entanto, devemos também questionar o momento e o contexto em que se processa a 

formação ética: como disciplina acadêmica, parte da formação geral, ou como abordagem de 

problemas específicos decorrentes da prática, associando-se, por isso, às especialidades. 

Apreciemos cada uma destas hipóteses: 

- se a formação ética acontecer apenas no contexto de ensino das especialidades, é

mais fácil a emergência da consciência ética, isto é, o aluno identifica o problema
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ético simultaneamente ao problema técnico, no entanto com o risco de, embora o 

aluno possa compreender a solução, a fundamentação ética ser superficial e a 

formação ética ficar diluída; 

- se a formação ética ocorrer numa disciplina autônoma, parte da formação geral,

haverá o risco de se perder a unidade entre competência técnica e competência ética,

ficando prejudicada a capacidade de identificar, na prática quotidiana, a relevância

ética das situações e das soluções possíveis.

A universidade dispõe hoje de um arsenal de possibilidades tecnológicas que 

contribuem para que as aulas se tornem mais dinâmicas e atrativas, acompanhando o 

desenvolvimento observado na sociedade em geral. Na Odontologia, em especial, a evolução 

tecnológica trouxe a possibilidade de se realizarem cirurgias com acompanhamento em tempo 

real, por meio de salas onde os alunos assistem as mesmas e interagem, ou mesmo os quadros 

interativos que proporcionaram dinamismo e universalidade ao processo educativo. 

Vivemos uma realidade de imprevisibilidade, em que os alunos chegam à universidade 

trazendo novas e diferentes experiências de vida. Essa nova realidade suscita-nos a uma 

indagação: como devemos trabalhar as relações, os nexos, a construção de quadros teóricos e 

práticos contidos em currículos altamente complexos, superando a forma tradicional de 

relação aluno-professor-conhecimento? 

Os autores Anastasiou e Alves (2004) situaram o estudo e a análise das estratégias de 

ensino e de aprendizagem a partir de alguns determinantes: O Projeto Pedagógico (PPP) 

institucional, a função social da universidade, a visão de ciência, conhecimento e saber 

escolar, a organização curricular em grade ou globalizante com a utilização de objetivos 

interdisciplinares (módulos, ações, eixos, problemas, projetos, etc). A partir desses 

pressupostos, as orientações metodológicas para o ensino e aprendizagem da ética na 

universidade impõem-nos uma reflexão sobre algumas metodologias de ensino de que dispõe 

o professor para desenvolver seus conteúdos.

5.3.2- Metodologias de ensino da ética em contexto universitário 

Os recursos didáticos utilizados pelos professores do ensino superior em saúde, segundo 

Castanho (2002), baseiam-se em dois modelos: o das aulas teóricas, em salas com grande 

número de alunos, e o das aulas práticas, em laboratórios, em ambulatórios ou em outros 

ambientes onde se desenvolvem estágios e atividades práticas em geral. No modelo teórico, 
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em que prevalecem aulas expositivas11, também chamadas magistrais, o professor – centro 

das atenções – expõe os conteúdos de forma oral ou escrita, sem permitir, teoricamente, 

possíveis questionamentos e sem levar em conta os conhecimentos prévios do aluno, a quem 

cabe o papel de agente passivo, ou seja, apenas receptor das informações transmitidas pelo 

professor. Nesse método, sem espaço para reflexões e construção conjunta do conhecimento 

entre professor e aluno, a avaliação consiste em atividades de fixação, sendo dificilmente 

aplicadas dinâmicas de grupo, em virtude das classes com grande número de alunos. 

Nas aulas expositivas dialogadas, em que os alunos participam ativamente do processo 

ensino-aprendizagem, considera-se o seu conhecimento prévio, permitindo-se que eles 

questionem, interpretem e discutam, sob a mediação do professor, a quem cabe o papel de 

contextualizar os conteúdos e permitir articulações de informações. Nesse método, a avaliação 

pode ser empreendida pela participação dos alunos, por sínteses escritas, produção de mapas 

conceituais e resolução de situações problema. 
Entre outras possíveis metodologias que também poderíamos referenciar, destacamos 

duas inovadoras que foram implantadas no ensino superior, as quais permitem trabalhar em 

sala de aula, de forma dinâmica e participativa, as mais diversas questões concernentes à 

ética. Trata-se da metodologia da problematização e da aprendizagem baseada em 

problemas (PBL – Problem Based Learning)12. Embora aparentemente semelhantes, 

distinguem-se num importante aspecto: se, por um lado, na metodologia da problematização, 

o ensino e a aprendizagem acontecem a partir de problemas extraídos da realidade observada 

pelos próprios alunos, a aprendizagem baseada em problemas, apesar de também partir de um 

problema, diferencia-se na medida em que o mesmo é elaborado por uma equipe de 

especialistas para contemplar os conteúdos essenciais do currículo. 

Identificamos, nos trabalhos de Albuquerque et al. (2009) e de Weill, Diambroso e 

Crema (1993), outras metodologias que podem promover características importantes para a 

formação da competência ética dos profissionais de Odontologia: a interdisciplinaridade, a  

transdisciplinaridade e a  multidisciplinaridade. 

Como já nos referimos anteriormente, a competência ética inclui a competência técnica, 

de forma que, para o indivíduo ser eticamente competente, necessariamente deverá também sê-

lo tecnicamente, inteirando-se das técnicas para bem desempenhar determinada atividade. Em 

                                                           

11 Estratégias de ensino mais utilizadas no ensino superior em Odontologia (Pinheiro, 2008). 
12 Metodologia de aprendizagem proposta pela Universidade de MacMaster no Canadá, nos anos de 1960, com a finalidade de desenvolver 
com os alunos habilidades para resolução de problemas reais de forma crítica e analítica, integrando diferentes teorias (Tanaka et al, 2010).  
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acréscimo, poderíamos dizer que, sem o estudo de alguns conteúdos da Filosofia e da Ética, 

mesmo que de forma introdutória, e sem a promoção das reflexões naturalmente 

correlacionadas a esses conteúdos, não há como estruturar uma base para a formação da 

competência ética. Nesse sentido, considerando que os conteúdos fundamentais já foram 

abordados, propomos uma reflexão sobre os instrumentos para a promoção da competência 

ética. 

Dessa forma, a interdisciplinaridade pode contribuir, construindo um objeto teórico 

comum a partir de vários pareceres. A interdisciplinaridade na formação em saúde exige 

atitude na busca de alternativas, no diálogo com pares idênticos e com pares distintos, ou 

ainda com a própria disciplina. Na perspectiva interdisciplinar existe um diálogo constante 

entre as apreciações clínica, técnica, científica e ética, exigindo, para isso, humildade diante 

das próprias limitações, atitude de perplexidade diante da possibilidade de novos 

conhecimentos e atitude de responsabilidade e compromisso com os projetos e as pessoas. 

Essa possibilidade de rupturas com as fronteiras estabelecidas entre as disciplinas nos 

remete à transdisciplinaridade, já que esta oferece a alternativa de transcender os limites entre 

as disciplinas, por meio da conexão de conteúdos entre elas. A transdisciplinaridade permite 

encontrar várias disciplinas em torno de uma axiomática comum. Na perspectiva 

transdisciplinar, os conteúdos referentes à ética são apresentados a partir dos problemas 

científicos ou técnicos, de forma que a apreciação de cada problema clínico envolveria 

necessariamente a consideração dos fatores de natureza ética. 

Distintamente da interdisciplinaridade, na multidisciplinaridade há uma construção de 

objetos teóricos diferentes a partir de disciplinas específicas, tratando todas de um mesmo 

problema. Numa formação ética em que se privilegia o contexto multidisciplinar, a ética é 

considerada como mais uma disciplina, e a apresentação dos seus conteúdos é feita de forma 

independente da formação técnica e científica.  

Refletindo sobre os elementos para a promoção da competência ética dos Cirurgiões-

Dentistas nas FO brasileiras, parece-nos natural que busquemos também referências que nos 

permitam traçar um perfil dos modelos de formação praticados hodiernamente.  

6- Modelos de formação

Ao promovermos a reflexão sobre o planejamento, a condução e a aprendizagem da 

ética e/ou deontologia nas FO mineiras, objetivo desta investigação, necessariamente nos 

reportamos à hipótese de que algumas supostas ou possíveis distorções no ensino da ética 
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podem estar afetando sobremaneira as relações entre os Cirurgiões-Dentistas e seus pacientes 

e entre os próprios colegas de trabalho. De forma mais abrangente, numa perspectiva de 

formação holística, a negação, a negligência ou até a imprudência na elaboração de projetos 

pedagógicos pode estar subvertendo todo um processo de oferecer condições aos graduandos 

no sentido de pensar a ética como fundamento de suas vidas. 

Nesse sentido, ao discutirmos a questão do ensino da ética e/ou deontologia, 

procuramos, de forma mais ampla, os determinantes históricos que influenciaram ou 

propiciaram o surgimento dos modelos de formação vigentes.  

6.1- Um breve histórico 

Na antiguidade, em que predominava uma medicina sustentada nas crenças religiosas e 

até em magias, adoecer significava uma transgressão de ordem individual ou coletiva. O 

desvio dessa visão para uma atenção mais voltada realmente ao portador da doença foi uma 

evolução considerável. Hipócrates, considerado o pai da medicina moderna, preconizava que 

a doença significava um desequilíbrio dos humores, ideia esta ainda permanente hoje em 

algumas correntes do pensamento médico oriental. As concepções de Galeno (122-199 d. C.) 

proporcionaram avanços consideráveis nas visões relativas ao diagnóstico e às terapêuticas, as 

quais permaneceram vivas até quase toda a Idade Média. Em outro momento, surgiram os 

postulados de Paracelso (1493-1541), que representam uma transição entre a escola galénica e 

o modelo biomédico: Paracelso identificava influências cósmicas e telúricas como

desencadeadoras de doenças, de substâncias tóxicas e venenosas, das motivações psíquicas, 

mas também considerava uma predisposição individual (Barros, 2002).  

6.2- O modelo biomédico 

Hoje predomina o modelo biomédico de formação, que reproduz o referencial técnico-

instrumental das biociências, constituído desde o século XV, que acaba por distanciar-se do 

contexto psicossocial e espiritual das relações, fundamental na visão do ser humano de forma 

plena. O diagnóstico das doenças necessariamente passa por essa visão que se supõe mais 

ampla (De Marco, 2003). 

O modelo biomédico ou mecanicista, hoje predominante, tem suas 

raízes históricas vinculadas ao contexto do Renascimento e de toda a 

revolução artístico-cultural que ocorre nessa época, associada, 

igualmente, ao projeto expansionista das duas metrópoles de então - 

Portugal e Espanha - cuja consecução vai demandar o surgimento de 
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instrumentos técnicos que viabilizem as grandes navegações 

(astrolábio, bússolas, caravelas, avanços na cartografia, etc), na 

tentativa, como se sabe, entre os fatores que prioritariamente 

estimularam o mencionado empreendimento, de reatar o intercâmbio 

comercial com as Índias, a partir da tomada de Constantinopla pelos 

turcos, em 1453 (Barros, 2002). 

Preocupado com o valor do conhecimento e com o método para obter conhecimento 

certo, René Descartes (1596-1650) pensava que podia obter soluções para os problemas que 

envolvem o ser humano por meio de provas matemáticas. Ainda hoje permanecem na 

formação em saúde as marcas de sua teoria, especialmente a divisão do homem em corpo e 

espírito, independentes entre si, de modo que o restabelecimento da saúde não enxerga o ser 

humano como um todo, numa perspectiva holística, mas como uma máquina que deve ser 

reparada. O autor formulou os seguintes princípios, que ainda hoje vigoram na formação dos 

profissionais de saúde: 

- Confirmar as verdades com evidências racionais de forma a não pairar dúvida;

- Separar, ao máximo, em partes as dificuldades para que estas sejam solucionadas;

- Conduzir o pensamento por níveis de complexidade, iniciando pelo mais simples.

- Revisar exaustivamente os argumentos, de forma a certificar-se de que nada foi

omitido (Descartes, 1960).

Hoje o alvo dos profissionais de saúde passou a ser a teoria microbiana, que, de certa 

forma, enxerga de maneira unidirecional as doenças, não permitindo uma visão da 

multicausalidade ou da etiologia socioeconômica das mesmas. Barros (2002) ainda concluiu 

com uma constatação que bem retrata a realidade das práticas em saúde:  

É provável que a expressão mais acabada das distorções e 

consequências concretas do modelo biomédico, reducionista, de 

abordagem da saúde e da doença na vida dos indivíduos resida no que 

se convencionou designar como medicalização. 

A medicalização corresponde a um processo já entranhado nas condutas dos profissionais 

de saúde: transformam questões não médicas em médicas, além de centrarem suas intervenções 

práticas de forma massiva sobre o espaço público; transformam comportamentos transgressivos 

e desviantes em transtornos médicos; consistem no controle social e no imperialismo médico. 

Trata-se de um processo que envolve agentes externos à profissão médica, por meio do qual 

questões coletivas são transformadas em individuais (Zorzanelli, Ortega e Bezerra Júnior, 

2014). 



MARCO TEÓRICO 

47 

6.3- As concepções de formação Taylorista-Fordista e Toyotista 

Além do modelo biomédico, destacam-se duas concepções de formação que marcaram 

as práticas docentes universitárias: a Taylorista-fordista e a Toyotista. A concepção tecnicista, 

presente em vários relatos colhidos por meio dos questionários aplicados nesta investigação, 

tem inspiração Taylorista13-Fordista14, assim designada por ter sido formulada de acordo com 

os princípios operacionais desse padrão produtivo, princípios estes que norteiam a formação 

dos trabalhadores.  

A formação em Odontologia no Brasil apresenta marcas dessa concepção, na medida 

em que racionaliza o processo educativo, baseando-se na produtividade e na supervalorização 

do aspecto financeiro no exercício profissional. A realização de atividades simples e 

repetitivas visam à maior produtividade no menor tempo possível. Assim como na indústria 

automobilística, o Cirurgião-Dentista realiza uma tarefa específica de forma desconectada 

com o conjunto, sendo comum encontrarmos relatos de colegas professores dizendo que só 

sabem fazer os procedimentos restritos à sua especialidade.  

Já a concepção centrada no lema “aprender a aprender” contém uma inspiração 

Toyotista15, pois busca uma formação centrada na adaptação do trabalhador à 

multifuncionalidade de funções e tarefas, aos avanços tecnológicos e às mudanças no mercado 

de trabalho, entre as quais o próprio desemprego e as diversas formas de subemprego (Silva, 

Franco, Costa, Assunção e Costa, 2011). 

6.4- Diretrizes de Paulo Freire 

Ao introduzirmos esses modelos de formação, parece-nos importante relembrar algumas 

diretrizes contidas no livro Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa, 

do brasileiro Freire (2011), uma obra que pode inspirar as condutas docentes em suas práticas 

do ensino, especialmente na concepção do autor quanto ao educador democrático: 

O educador democrático, crítico, em sua prática docente deve forçar a 

capacidade de crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. 

Trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem 

se ‘aproximar’ dos objetos cognoscíveis é uma de suas tarefas 

13 Metodologia originalmente empregada na indústria automobilística, em que cada trabalhador desenvolve uma atividade específica no 

sistema produtivo, devendo cumprir sua tarefa no menor tempo possível. 
14 Metodologia influenciada pelo Taylorismo, porém baseia-se na linha de montagem para gerar uma grande produção que deve ser 
consumida em massa. 
15 Metodologia também originalmente empregada na indústria automobilística, baseada na produção somente do que é necessário, em 

pequenos lotes, com a máxima qualidade, trocando a padronização pela diversificação e produtividade. O trabalhador deve ser mais 
qualificado, participativo e apto a trabalhar em mais de uma função. 
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primordiais. Para isso, ele precisa ser um educador criador, instigador, 

inquieto, rigorosamente curioso, humilde e persistente. Deve ser claro 

para os educandos que o educador já teve e continua tendo experiência 

de produção de certos saberes e que estes não podem ser 

simplesmente transferidos a eles. 

Sem a pretensão de reduzir o que Paulo Freire vislumbrou, pelo contrário, para enfatizar 

suas ideias, parece-nos claro que uma das tarefas mais importantes do docente é não se 

distanciar do postulado: ensinar não é transferir conhecimento. Com essas orientações, o 

educador cuidadoso cria um ambiente facilitador à tomada de decisões, na medida em que 

respeita a autonomia do educando, por meio de atitudes também respeitosas com a dignidade 

e identidade do educando. Segundo Freire (2011), o imperativo ético do ensinar consiste na 

exigência do respeito à curiosidade e ao gosto estético do educando, à sua inquietude, à sua 

linguagem e às suas diferenças. 

Há que se construir um novo modelo de formação, por meio do qual se possa pensar 

uma nova visão da atenção em saúde. Para tanto, Albuquerque et al. (2008) vislumbraram 

uma formação e qualificação em saúde orientadas pelas necessidades da população, passando 

necessariamente por uma transformação das práticas profissionais. 

7- Ética na investigação

Já que pesquisamos a dimensão ética na formação dos Cirurgiões-Dentistas do estado 

de Minas Gerais, parece-nos pertinente registrarmos aqui aspectos relativos à ética na 

investigação, que mantém estreita relação com a formação de profissionais da saúde, uma vez 

que, entre as missões institucionalmente assumidas pela universidade na formação do 

estudante de Odontologia, encontra-se a sua iniciação à investigação científica, que culmina 

com a apresentação de um trabalho ao final do curso. Devemos lembrar ainda que a rotina do 

Cirurgião-Dentista, praticada nas FO, e muitas vezes convertida em pesquisas envolvendo 

pacientes, expõe essas pessoas a situações de risco, tais como o uso de placebo, tornando-as 

mais vulneráveis. O conhecimento desses e de outros aspectos éticos que envolvem a atenção 

à saúde e, indissociavelmente, a ética na investigação como estratégia de formação, mostram-

se imprescindíveis no ensino superior de Odontologia. 

A reflexão sobre a ética na investigação remete-nos à Declaração de Helsinque, da 

Associação Médica Mundial, referência de singular importância para o ensino superior, sendo 

o principal documento normativo internacional de ética na pesquisa (Garrafa e Lorenzo,

2009). Publicada originalmente no ano de 1964, pela World Medical Association (WMA), até 
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hoje a DH já passou por várias revisões (1975, 1983, 1989, 1996, 2000, 2008), duas notas de 

esclarecimento (2002, 2004) e, no dia 18 de outubro de 2013, na cidade de Fortaleza, no 

Brasil, finalizou-se numa Assembleia Geral o sétimo processo de revisão. Suas revisões 

buscam uma atualização contínua, à luz da evolução do conhecimento científico.  

Destacam-se nesta última revisão, segundo Hellmann, Verdi, Junior e Caponi (2014), as 

seguintes alterações: 

- uma maior proteção para os participantes de pesquisas, como consta do parágrafo 15:

“Deve ser garantido tratamento e compensação apropriada aos indivíduos

prejudicados devido à sua participação na pesquisa”.

- a informação a todos os participantes do estudo sobre os resultados do mesmo, como

consta do parágrafo 22 - cuidado este sendo um compromisso assumido por nós com

os participantes desta pesquisa, mesmo antes de tomar conhecimento dos termos do

documento em questão.

Consideramos importante a menção de que, embora a DH tenha sido aprovada pela 

maioria das associações, a associação médica de Portugal manifestou-se contrária, e alertou 

seus profissionais de saúde para evitar situações em que seja provável a existência de 

condições que permitam a exploração de pessoas e populações especialmente frágeis e 

vulneráveis.  

Não são recentes as pressões sofridas pela DH para a flexibilização de suas normas 

relacionadas com as responsabilidades dos patrocinadores e dos grupos internacionais de 

pesquisa. Garrafa e Lorenzo (2009) já relatavam modificações realizadas em 2008, especialmente 

na alteração dos seus antigos tópicos 19, 29 e 30, que tratavam da regulação ética quanto ao uso 

do placebo e ao acesso aos benefícios no fim do estudo, reduzindo a proteção de sujeitos e 

comunidades socialmente vulneráveis nos países periféricos, incluindo o Brasil, e priorizando 

interesses das grandes empresas farmacêuticas internacionais (Garrafa e Lorenzo, 2009). 

Não obstante a importância da DH, no Brasil ela não era e continua não sendo acatada, 

mesmo após a última revisão, como norma de conduta ética em pesquisa com seres humanos, 

pois o uso de placebo em situações nas quais existe tratamento eficaz é proibido no país. A 

resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 408/08, incorporada pela nova  resolução 

CNS 466/12, mostra-se contrária a tais tipos de pesquisa (Hellmann, Verdi, Junior e Caponi, 

2014). 
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8- Entendimentos de transição do marco teórico

Para atingirmos os objetivos desta investigação, verificamos a necessidade de esclarecer 

os conceitos de ética e deontologia, distinguindo-os e relacionando-os. Realizando esses 

procedimentos e definindo também outros conceitos relacionados, incurcionamos pelas várias 

concepções conceituais de profissão, de competência ética e de bioética, de forma a sustentar 

teoricamente nossas interpretações dos questionários, além de nos direcionar teoricamente nos 

capítulos subsequentes. 

Especial atenção foi dedicada aos princípios biomédicos, a partir dos quais pudemos 

confirmar o respeito à individualidade do outro como fundamento do principialismo. Vimos 

que os princípios éticos não nascem com a bioética. 

A abordagem da ética do cuidar no contexto da saúde proporcionou-nos uma 

aproximação maior com as ideias dos autores Kemp e Rendtorff, o que nos trouxe como 

marco principal, em acréscimo ao respeito relatado acima, a solidariedade, marcadamente nos 

princípios da autonomia, da dignidade, da integridade e da vulnerabilidade. Outros autores 

também nos motivaram aprofundar mais na reflexão sobre esse tema, que consideramos 

fundamental na pesquisa que ora empreendemos. 

Fizemos também uma breve apresentação e análise do CEO, que permitiu-nos 

contextualizá-lo e verificar que ele tem uma orientação mais da ética da justiça e que isto 

pode representar um entendimento ético da classe odontológica brasileira. 

A reflexão sobre o ensino e aprendizagem da ética na universidade exigiu-nos uma 

atenção e cuidado mais apurados, uma vez que o embasamento teórico nessa temática veio ao 

encontro de um dos objetivos deste estudo. Problematizamos a inserção da ética e da 

deontologia nos currículos das FO, além de procurarmos algumas pistas de possíveis 

discrepâncias no processo de ensino da ética. Além de problematizarmos a inserção da ética e 

da deontologia nos currículos das FO, procuramos não só algumas pistas de possíveis 

discrepâncias no processo de ensino da ética, mas também alternativas que possam contribuir 

para a promoção da competência ética do estudante de Odontologia. Nessa perspectiva, 

destacamos a PBL, o comunitarismo e o utilitarismo. 

Por fim, promovemos uma reflexão sobre o modelo de formação mais prevalente, o 

biomédico, e suas origens históricas. Sua principal característica está ligada à reprodução do 

referencial técnico-instrumental das biociências, que não considera o contexto psicossocial 

das relações humanas. Apresentamos alternativas a esse modelo as quais no todo ou nas 

partes podem contribuir para uma formação eticamente mais competente. 
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Ao concluirmos esse Marco Teórico, estamos tomando o cuidado de não deixá-lo 

isolado e independente, mas, ao contrário, permitir que ele nos provoque a todo momento, no 

desenvolvimento dos capítulos subsequentes, em busca dos objetivos desta investigação.  
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CAPÍTULO II – REVISÃO DA LITERATURA 

1- Considerações preliminares

Esta revisão remete-nos, previamente, à indagação que nos motivou a desenvolver este 

estudo: Os cursos de graduação em Odontologia do estado de Minas Gerais, no Brasil, 

desenvolvem a dimensão ética na formação profissional de seus estudantes? 

Com o balizamento estabelecido pelo questionamento acima, seguimos em busca dos 

estudos já realizados que pudessem contribuir de forma efetiva para o estabelecimento de um 

quadro capaz de retratar a realidade do estado em que se encontram as pesquisas relacionadas 

ao nosso tema. Antes de se fazer uma incursão pelos resultados obtidos com a aplicação dos 

questionários e de se estabelecer uma análise desses dados, parece-nos fundamental a busca 

por estudos realizados sobre a formação de Cirurgiões-Dentistas. Dessa forma, poderemos ter 

um panorama, numa visão multifacetada, a partir da perspectiva de alunos e professores, da 

realidade apresentada pelas FO do Brasil. 

Nesse contexto, foi empreendida uma busca, prioritariamente por publicações realizadas 

nos últimos cinco anos, que mostrassem maior relevância e pertinência, independentemente 

de sua origem. Apesar de não terem sido encontrados muitos trabalhos, merecem louvor os 

autores referenciados, cujas pesquisas evidenciaram critério e profundidade. 

Identificamos e selecionamos artigos recentemente publicados em revistas científicas de 

várias nacionalidades, teses de mestrado e doutoramento, portarias governamentais e leis 

sancionadas pelo governo brasileiro, livros, CEO, sítio eletrônico do CFO, Constituição da 

República Federativa do Brasil, dicionário e enciclopédia. Esses estudos e documentos 
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possibilitaram-nos uma razoável visão da realidade estudada, por abordarem em seu conjunto 

os temas que se relacionam diretamente com os 14 itens do questionário utilizado nesta 

pesquisa.  

O primeiro estudo utilizado nesta revisão foi o de Finkler (2009), cuja tese de 

doutoramento apresentada numa universidade do sul do Brasil apresentou-nos a realidade 

brasileira referente à formação ética nas FO brasileiras. No nosso estudo utilizamos o 

questionário elaborado e aplicado por Finkler, após termos obtido sua autorização. 

A bioética como forma de se ampliar a visão sobre as questões relativas ao cotidiano da 

prática profissional do Cirurgião-Dentista foi uma contribuição encontrada no trabalho de 

Amorim e Souza (2010); já quanto ao perfil de ensino das disciplinas de Bioética, Ética 

profissional (ou Deontologia) e Odontologia legal das FO brasileiras, encontramos na tese de 

doutoramento de Gonçalves (2009) e na pesquisa de Rennó, Tavares, Rennó e Ramos (2012).  

Os elementos para melhor entender a competência de juízo moral de estudantes de 

medicina e os conceitos e as semelhanças do curso de Medicina com a Odontologia, como 

subsídios para uma visão mais alargada da área de saúde como um todo, encontramos no 

estudo piloto realizado por Feitosa, Rego, Bataglia, Rego e Nunes (2013) e de Felipe, Costa, 

Jank Júnior e Costa (2014) que apresentaram uma perspectiva da vivência ética dentro das 

FO. A ética no ensino superior na área de saúde, bem como métodos e estratégias de ensino e 

avaliação da aprendizagem da ética foram encontrados no estudo de Gerber e Zagonel (2013).  

Na pesquisa de Ferreira, Ferreira e Freire (2013) e na de Silva, Franco, Costa, Assunção 

e Costa (2011) encontramos algumas bases para o entendimento do valor dado pelo egresso às 

exigências da ética, em contraposição ao mercado de trabalho. 

A prática educativa baseada na humanização da Odontologia (Canalli, Gonçalves, 

Chevitarese, Silveira e Miasato, 2011), (Fiuza Sanchez, Silva, Drumond & Ferreira e Ferreira, 

2012), a formação humanística, social e ética numa FO paulista (Junqueira, Junqueira, 

Almeida, Zilbovicius, Araújo e Ramos, 2010) e a formação humanística numa perspectiva 

mais ampla, realizada em FO brasileiras por Kovalik, Martins, Germiniani e Schmidt (2011), 

facilitaram-nos contextualizar a formação humanística nas FO brasileiras.  

A percepção dos pacientes sobre aspectos éticos e humanização na formação em 

Odontologia foi um tema encontrado nos estudos de Lima e Souza (2009) e de Junqueira e 

Ramos (2007), assim como no trabalho de Matos e Tenório (2010) que, além dos usuários, 

oportunizaram-nos verificar também a dimensão ética na formação em Odontologia sob a 

percepção dos alunos e professores. 
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O cenário da docência universitária exercida pelo Cirurgião-Dentista foi-nos retratado 

numa tese de doutoramento defendida numa universidade mineira por Bernardino Júnior 

(2011). Já o trabalho de Veras (2014) e Reis, Gonçalves e Tolentino (2013), permitiu-nos 

analisar, a partir da ótica discente, os reflexos da atuação docente sobre a formação 

odontológica. O consequente perfil do egresso, apresentado por de Araújo e Feitosa (2013), 

mostrou-nos uma articulação de causa e consequência do perfil apresentado pelo egresso com 

a extensão universitária.  

A formação do Cirurgião-Dentista e a avaliação do ensino de Odontologia no contexto 

do SUS foram contextualizadas pelo trabalho de Xavier (2013). Finkler, Caetano e Ramos 

(2011) também permitiram-nos balizar alguns conceitos e definições acerca da formação 

profissional em saúde, restritamente na Odontologia, enquanto, na pesquisa de Silva, Franco, 

Costa, Assunção e Costa (2011), pudemos retratar o perfil do acadêmico de Odontologia 

numa universidade pública, contribuindo para a discussão sobre o papel da universidade na 

formação dos recursos humanos. 

Perspectivas acerca da interdisciplinaridade e integralidade no ensino em saúde nas FO 

de uma universidade paulista na ótica dos docentes foram extraídas do trabalho de Garcia, 

Pinto, Odoni, Longhi, Machado, Linek et al. (2006). 

A pesquisa de Lazzarin, Nakama e Cordoni Júnior (2010) numa universidade 

paranaense trouxe-nos dados, raros na literatura, acerca do processo de ensino-aprendizagem 

na percepção de professores.   

Por meio da análise de documentos e entrevistas realizadas numa FO, o estudo de Lemos e 

Fonseca (2009) contribuiu para esta pesquisa, ao abordar os saberes e as práticas curriculares 

vigentes. Também numa abordagem curricular, contribuíram para nossa pesquisa o trabalho de 

Toassi, Souza, Berggrav, Purper e RÖsing (2011), ao empreenderam uma avaliação curricular na 

educação superior em FO, com reflexões a partir da perspectiva dos estudantes. Por meio de sua 

tese de doutoramento realizada num município do sul do Brasil, Rodrigues (2012) trouxe-nos 

subsídios para o entendimento das competências na modalidade de ensino denominada 

preceptoria e sua construção no Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET – 

saúde).  

Ao descreverem o perfil do estudante numa universidade do sul do Brasil, Tammy, 

Cecchin, Zanette, e Grazziotin-Soares (2013) possibilitaram-nos retirar algumas avaliações 

acerca da aquisição de conhecimento por parte dos estudantes. O estudo empreendido por 

Gonçalves (2009) não só nos permitiu retirar dados referentes à avaliação nas FO, mas também 



REVISÃO DA LITERATURA 

56 

nos propiciou verificar quais as disciplinas relacionadas à ética ministradas nas FO e quais seus 

conteúdos. 

Do trabalho de Ávila Reis, Oliveira, Gonçalves, Costa, Oliveira, Costa et al. (2010), 

confrontando as demandas sociais por saúde bucal e o perfil do Cirurgião-Dentista, pudemos 

verificar se o egresso das FO estão atendendo às suas funções para as quais se forma. Nesse 

mesmo sentido, mas com outra abordagem, a pesquisa de Toassi, Davoglio e Lemos (2102) 

permitiu-nos verificar, especificamente numa FO do sul do Brasil, como ocorre a integração 

ensino-serviço-comunidade por meio da avaliação do estágio na atenção básica em saúde numa 

FO.  

A contribuição de um programa governamental denominado PET – Saúde para a 

consolidação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e para o atendimento às diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS), numa universidade do sul do país, foi objeto de estudo de 

Buffon et al. (2011), trazendo-nos dados para o entendimento dessa relação. Sobre as DCN, 

também pesquisaram Fadel e Baldani (2013), contribuindo para esta pesquisa que ora 

empreendemos, ao abordarem a percepção dos formandos de Odontologia acerca da 

implementação daquelas diretrizes. Ao confrontar as DCN com a realidade da formação na 

Odontologia brasileira, Fonseca (2013) proporcionou-nos elementos para uma contextualização 

em nível nacional. 

Outras importantes contribuições foram-nos dadas pelos estudos de Medeiros (2013), em 

sua tese de doutoramento, ao confrontar e analisar o PPP do curso de Odontologia de uma 

universidade pública nordestina diante das diretrizes governamentais, e por Pinheiro (2008), em 

sua dissertação de mestrado numa universidade paulista, tratando da formação do Cirurgião-

Dentista nas universidades públicas paulistas, confrontando-a com as DCN, PPP e necessidades 

sociais. 

Após a identificação e caracterização dos estudos encontrados e escolhidos para 

fazerem parte desta revisão, voltamos nossa atenção à exploração mais detalhada desses 

trabalhos. Apesar de alguns não tratarem diretamente do tema em questão, forneceram 

informações relevantes para a aproximação com a verdade envolvente à problemática revista. 

Tomando-se o cuidado de não deixar que as várias experiências apresentadas nos 

estudos desta revisão influenciem nas interpretações do trabalho que ora empreendemos, 

podemos utilizá-los, outrossim, de forma a inspirar ou até mesmo direcionar as condutas. 

Verificamos algumas vantagens desse procedimento, tais como:  
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- se um trabalho realizado com critério de qualidade apresenta resultados confiáveis,

podemos utilizá-lo como base metodológica no todo ou em parte, como no caso do

trabalho de Finkler (2009), cujo questionário utilizamos;

- se um trabalho realizado com critério de qualidade, porém com amostragem

diferente, podemos, utilizando a mesma metodologia, conduzi-lo com uma

amostragem que melhor responda aos nossos objetivos, como é o caso do trabalho de

Finkler (2009), em que se utilizou uma amostra composta de algumas FO do Brasil,

sendo que em nossa pesquisa buscamos um estudo mais regionalizado;

- o entendimento do que ocorre nas mais diversas FO dispersas pelo país inteiro,

apesar de apresentarem realidades distintas, pode ajudar a entender também o que

acontece nas FO de Minas Gerais.

Nesta perspectiva, ao abordarmos o trabalho empreendido por Finkler, Caetano e Ramos 

(2011), verificamos que, após a promulgação da lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996, com a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e após a implementação dos PCN pelo 

Ministério da Educação no Brasil e do lançamento do programa Pró-Saúde, lançado em 3 de 

novembro de 2005, através da Portaria Interministerial nº 2.101 e da Portaria Interministerial nº 

2.118 do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, ainda existe um reduzido 

comprometimento dos cursos de Odontologia com a formação ética dos futuros Cirurgiões-

Dentistas. 

Apesar de praticar uma Odontologia com alto nível de qualidade técnica e científica e a 

despeito de seu elevado número de Cirurgiões-Dentistas, o Brasil ainda figura entre os países 

com o maior índice de perda dentária. Uma das causas dessa realidade é a formação dos 

profissionais de Odontologia, que privilegia, por meio de um currículo oculto, o direcionamento 

ao mercado privado, sendo pouco comprometida com conteúdos sociais. Os professores 

contribuem para esse modelo de formação, reproduzindo o contexto flexneriano em que foram 

formados.  

Em face dessa constatação, sentimo-nos instigados a procurar fatores que possam construir ou 

manter essa realidade. Dessa forma, ao nortear nossa pesquisa, buscamos subdividir o tema da 

formação ética em categorias, as quais correspondem aos itens utilizados como subtítulos do 

questionário elaborado por Finkler (2009). Essa estratégia nos permitirá aprofundar a investigação, 

abordando metodicamente todos os itens que nos parecem merecedores de maior atenção. A seguir 

serão ordenadas as categorias temáticas utilizadas no questionário aplicado pelo autor deste trabalho, 

de modo que essa ordenação será seguida não apenas neste capítulo, mas em todo o trabalho, 
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parecendo-nos mais conveniente por ser uma busca pela unidade metodológica na concepção e na 

redação.  

2- Perfil do egresso 

O sistema liberal de atenção em Odontologia, ou seja, aquele em que se privilegia a 

formação direcionada à clínica privada, está em crise, no entanto é possível a sustentabilidade 

da profissão por meio não só da superação das práticas e teorias ultrapassadas de atuação do 

Cirurgião-Dentista, mas também do direcionamento do ensino (Ferreira, Ferreira e Freire, 

2013). Com efeito, o cenário atual já apresenta mudanças no perfil do formando em 

Odontologia (Finkler, Caetano e Ramos, 2011), demonstrando tanto preocupações com a 

melhoria da formação do odontólogo (Bernardino Júnior, 2011) quanto compromisso por 

parte dos preceptores16 com a formação dos futuros profissionais da saúde (Rodrigues, 2012). 

Mostrando cenário negativo, na FO da Universidade Federal do Maranhão (UFM), o 

perfil dos estudantes não se aproxima do proposto pelo CFO, pois a maioria tem intenção de 

trabalhar em clínica privada e demonstra pouco interesse pela saúde pública. Esses resultados 

são semelhantes aos de outras universidades (Silva, Franco, Costa, Assunção e Costa, 2011). 

Outra constatação importante feita por Pinheiro (2008) é que, neste processo 

investigativo, foi encontrada uma diversidade de perfis dos egressos tanto entre as 

instituições, quanto entre os alunos de uma mesma instituição. O direcionamento desses 

profissionais será exercido pelo mercado, o que não representaria nenhum problema, todavia, 

por ser elitista e excludente, a concepção de formação profissional na Odontologia hodierna 

não atende às necessidades da população no Brasil. 

Numa pesquisa realizada por Lima e Souza (2009), entre formandos em Odontologia na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e na Universidade Potiguar, os 

resultados confirmaram os achados na literatura, apontando no sentido de uma carência por 

parte do egresso quanto aos conhecimentos de Ética e à sua relação com a humanização e a 

prática clínica. 

Os estudos de Fadel e Baldani (2013) confirmam esses achados na Universidade 

Estadual de Ponta Grossa – Paraná (UEPG), onde os acadêmicos reconheceram dificuldades 

em oferecer atenção integral aos pacientes. Existe a necessidade de se dar um passo adiante 

                                                           

16 No Brasil os preceptores (correspondente aos supervisores em Portugal) são profissionais de nível superior que se incumbem da integração 
teórico-prática num campo de estágio e/ou residência: ensina, supervisiona, orienta e conduz o aluno na prática da futura profissão. 
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no processo de construção de um currículo integrado, face às fragilidades do atual PPP da 

instituição. 

3- Enfoque teórico

As necessidades sanitárias e sociais devem orientar uma reformulação do modelo de 

atenção em saúde no Brasil. Estas premissas sustentaram a investigação na qual as 

competências gerais estabelecidas no PPP da FO da UFRN foram confrontadas com as DCN. 

Nesse estudo foram identificadas dificuldades de articulação com os serviços de saúde e a 

inexistência de um equilíbrio do enfoque técnico-biológico com as questões das ciências 

humanas e sociais (Medeiros, 2013). 

O privilégio dado a uma formação baseada em saberes técnicos tem sido a tônica em 

seis cursos de Odontologia no estado da Bahia, sob a ótica dos docentes (de Araújo e Feitosa, 

2013). Esse modelo privatista de atenção com enfoque eminentemente biomédico apresenta 

indícios de crise, cujo cenário pode ser a oportunidade para se reverem os atuais modelos e 

práticas relacionadas à prática da Odontologia (Ferreira, Ferreira e Freire, 2013).  

Quanto aos temas abordados nas disciplinas de Bioética nas FO no Brasil, segundo 

Gonçalves (2009), predominam questões polêmicas e atuais, como clonagem, aborto, transplante 

de órgãos, atendimento de paciente portador de Human Immunodeficiency Virus (HIV), enquanto 

na disciplina Ética Profissional ou Deontologia, é abordado principalmente o CEO, e na disciplina 

Odontologia Legal, são abordados prioritariamente temas relativos à identificação de indivíduos. 

Segundo a autora, das 182 FO em atividade no Brasil, 31,3% apresentam na sua grade curricular a 

disciplina Bioética, 54,9%, Ética Profissional e 66,5%, Odontologia Legal.  

Numa FO pública do Brasil foram identificadas algumas posturas adequadas dos alunos 

para o atendimento em Atenção Primária em Saúde (APS), porém mostraram sinais de que o 

modelo biomédico de formação pode ser um obstáculo para a assunção de novas práticas 

(Fiuza Sanches, Silva, Drumond e Ferreira e Ferreira, 2012).  

Na UFPR, de acordo com Buffon et al. (2011), foram implementadas parcerias e 

integrações multiprofissionais, inserindo o acadêmico num trabalho de aproximação com a 

comunidade e com as Unidades de Saúde da Família (USF), hoje denominadas Estratégia de 

Saúde da Família (ESF). Dessa forma, a FO pode proporcionar uma formação de um 

Cirurgião-Dentista com visão integral dos fenômenos de saúde-doença, além de enfocar de 

forma equilibrada a saúde individual e coletiva.  
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A Odontologia no Brasil segue geralmente um modelo com enfoque no tratamento de 

doenças e pouco atenta às questões sociais. A sustentação para essa afirmação está no 

direcionamento dado à formação no mercado privado e ao pouco envolvimento das 

especialidades clínicas com os conteúdos sociais. Apenas tentativas de mudança foram 

identificadas, como a incorporação das DCN e o SUS na formação (Xavier, 2013).  

Nos depoimentos dos docentes na Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

(PUCC), não se encontraram diretamente explicitados a preocupação com a construção de 

conteúdos essenciais para a solução de problemas relacionados à realidade epidemiológica do 

Brasil, o compromisso com a consolidação do SUS e seus princípios, a responsabilidade com 

o setor público e a reorientação para a APS (Garcia et al., 2006).

4- Estrutura curricular

Atendendo às DCN, segundo Fonseca (2013), os cursos de Odontologia no Brasil 

deveriam contemplar o desenvolvimento de várias habilidades e competências junto a seus 

alunos, entre elas promover uma prática ética; exercer a Odontologia em todos os níveis de 

atenção, de forma multiprofissional; entender a saúde como direito de todos; ser participativo 

e socialmente envolvido; dominar as técnicas de investigação; estar apto a desenvolver tanto 

uma assistência odontológica tanto individual quanto coletiva; saber diagnosticar; realizar 

investigações básicas, promover a saúde e a prevenção de doenças bucais; analisar e 

interpretar os resultados de pesquisas; saber propor e executar planos de tratamento 

adequados; estar apto e flexível às mudanças circunstanciais; acompanhar e incorporar 

inovações tecnológicas no exercício profissional. 

No entanto, segundo Pinheiro (2008), a concepção de formação que fundamenta as 

DCN e que também direciona os currículos da FO da Universidade de São Paulo (USP) e da 

Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) em Araçatuba sustenta-se em pressupostos 

políticos neoliberais.  

Após pesquisa nas faculdades do Centro de Ciências da Vida da PUCC, concluiu-se 

que, embora as propostas curriculares incluam a interdisciplinaridade como intenção da 

universidade, na prática isso acontece por iniciativas individuais, diversificando as práticas de 

ensino, o que demonstra um processo interdisciplinar em construção, longe do ideal da 

transdisciplinaridade (Garcia, et al., 2006). 

Os estudantes de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

realizaram um estágio curricular na APS de 2006 a 2009. Esse período de estágio proporcionou 
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um aprendizado clínico, contribuiu para o fortalecimento da autonomia, comunicação e tomada de 

decisão, tornando o acadêmico apto para o entendimento da gestão e organização do trabalho em 

saúde. A participação dos estudantes nesse estágio tem sido determinante para o avanço da 

proposta curricular, aproximando a universidade do serviço e da comunidade (Gonçalves, 2009). 

Nessa mesma faculdade, apesar de seus estudantes terem feito uma boa avaliação do atual 

currículo, por entenderem que o mesmo enfatiza a humanização da saúde, eles apontaram 

deficiências na integração entre as disciplinas e sugeriram que o currículo tenha uma constante 

revisão, num processo de permanente transformação e reconstrução (Toassi, Davoglio e Lemos, 

2012).  

No curso de Odontologia da UFRN, segundo Medeiros (2013), foram encontrados 

indícios de concepções conservadoras. Apesar da inclusão das clínicas multidisciplinares, o 

uso pontual de metodologias ativas necessita ainda de um redimensionamento didático e 

metodológico, auxiliado pelo desenvolvimento de competências e habilidades durante o 

processo de formação, atendendo às DCN. 

Numa outra investigação (já referenciamos a tese da autora) realizada por Finkler, 

Caetano e Ramos (2011), foram identificados avanços no processo de integração curricular. 

Foi encontrado um número significativo de instituições que trabalham com o currículo em 

grande parte integrado e, desde o início do curso, desenvolvendo conteúdos 

profissionalizantes e inserindo os alunos na clínica e/ou no SUS. 

Segundo Fadel e Baldani (2013), existe a necessidade de se avançar na construção de 

um currículo integrado na FO da UEPG. Um achado sobre estrutura curricular aponta no 

sentido da duplicação de conteúdos entre as disciplinas e uma dificuldade, afirmada pelos 

acadêmicos, em oferecer atenção integral aos pacientes.  

Essa necessidade também foi constatada por Toassi, Stobãus, Mosquera e Moysés 

(2012) num curso de Odontologia do sul do Brasil, para o qual se preconizou a reconstrução 

contínua do currículo a partir da revisão do processo de reforma curricular. Os pesquisadores 

relataram que os resultados encontrados podem ser representativos, sinalizando cuidados a 

serem tomados com esse processo. Deve-se, assim, evitar a utilização de velhas práticas com 

uma nova denominação. 

Os currículos das FO no Brasil assim se caracterizam: são tradicionais e pouco críticos, 

além de apresentarem um currículo oculto que direciona a uma formação privatista; os 

conteúdos ético-humanísticos estão direcionados a disciplinas sociais; apresentam pouca 
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integração entre disciplinas básicas e profissionalizantes; e as disciplinas clínicas apresentam 

pouco envolvimento com conteúdos sociais (Xavier, 2013). 

Quatro lógicas destacam-se como norteadoras da dinâmica curricular: integração, 

fragmentação, profissionalização e mercado. Essas lógicas não são estanques, mas se 

interpenetram na formação de um currículo oculto que demonstra várias contradições com o 

currículo oficial. Isso mostra um distanciamento entre a prática dentro da faculdade e sua 

proposta curricular (Lemos e Fonseca, 2009). 

5- Conteúdos

Embora as FO no Brasil estejam, aos poucos, procurando superar aos poucos o modelo 

de formação tecnicista e valorizando os conteúdos ético-humanísticos, ainda não conseguem 

incorporar estes conteúdos às suas práticas cotidianas (Kovalik, Martins, Germiniani e 

Schimidt, 2011). No Distrito Federal, uma das 27 unidades federativas do Brasil, onde se 

localiza a capital, Brasília, por exemplo, existem quatro cursos de Odontologia que oferecem 

disciplinas com conteúdos ético-humanísticos, porém estes são direcionados a disciplinas 

sociais e à Saúde Bucal Coletiva (Xavier, 2013). Foram encontradas poucas evidências de 

participação dos estudantes em movimentos políticos, humanísticos e culturais (Finkler, 

Caetano e Ramos, 2011).  

6- Integração com os serviços de saúde

Nas FO no Distrito Federal existe pouco envolvimento com serviços de saúde, sendo 

que os professores, formados sob a ótica flexneriana, privilegiam uma formação direcionada 

ao mercado privado (Xavier, 2013). 

No estado brasileiro da Bahia foram investigados por Araújo e Feitosa (2013) seis 

cursos de graduação em Odontologia, e na interpretação das entrevistas dos seus professores, 

ficou evidenciada uma deficiência na integração com a rede pública. A atenção dada à 

prevenção e à promoção da saúde, nessas faculdades, é limitada.  

Numa investigação com docentes empreendida por Bernardino Júnior (2011), buscando 

estudar e compreender suas opiniões sobre a docência, foi identificada uma preocupação dos 

professores em trabalhar para que o estudante seja mais bem preparado para o exercício 

profissional, proporcionando-lhes oportunidade de maior envolvimento em atividades sociais. 

Apesar de a integração com os serviços de saúde nas Faculdades de Ciências da Vida, 

da PUCC, representar a intenção dos dirigentes, dos docentes e até mesmo dos alunos, não se 
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fazem constar em programas nem em ações efetivas (Garcia, Pinto, Odoni, Longhi, Machado, 

Linek et al., 2006).  

Como já mencionamos, essa integração tem sido verificada no município brasileiro de 

Porto Alegre. Preceptores realmente compromissados e com vínculo com o SUS recebem 

estudantes e os orientam na prática de suas atividades formativas (Rodrigues, 2012). 

Na UFPR essa integração foi verificada em diversas atividades, tais como visitas 

domiciliares, ações educativas e preventivas em escolas, creches, abrigos e centros de 

convivência. Essas ações visam a integração entre o ensino e o serviço, além de 

proporcionarem a formação de um profissional com visão integral do processo saúde-doença.  

Essa parceria conta com a participação de monitores (alunos que já passaram por essa 

experiência) e com o acompanhamento e a orientação de professores, residentes, tutores e 

preceptores (Buffon, Carvalho, Daniel, Slomp. Helvo, Giovana et al., 2011).  

7- Capacitação docente

Segundo Veras (2014), são elementos indispensáveis à formação do professor de 

Odontologia a prática pedagógica e os saberes da docência. Uma constatação preocupante de 

um estudo recente foi a de que esses professores são os que menos têm contato com 

conteúdos pedagógicos durante seus cursos de formação, concluindo-se que é necessário um 

maior esforço das instituições de ensino superior no investimento para o desenvolvimento 

pedagógico de seus professores. 

Na avaliação dos docentes da Universidade Estadual de Londrina – Paraná (UEL), 

grande parte dos professores teve formação didático-pedagógica somente nos cursos de 

mestrado e/ou doutorado, cuja capacitação é insuficiente para o exercício do magistério. 

Grande parte dos docentes não tem formação específica em educação, inferindo-se que é 

necessária uma revisão da formação e da atualização dos docentes visando uma formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva dos alunos (Lazzarin, Nakama e Cordoni Júnior, 

2010). 

Com o objetivo de discutir o significado das mudanças curriculares na FO da USP e sua 

contribuição para a formação integral do aluno de graduação, foi conduzido um estudo por 

meio do qual foram percebidos grandes avanços, como a qualificação pedagógica dos 

docentes (Junqueira, Junqueira, Almeida, Zilbovicius, Araújo e Ramos, 2010).  

No estudo realizado por Finkler, Caetano e Ramos (2011), já referenciado 

anteriormente, mas agora permitindo-nos outra abordagem, chegou-se à conclusão de que, 
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apesar de a formação do docente privilegiar os saberes técnicos em detrimento das 

metodologias pedagógicas, num cenário pessimista, existem avanços na capacitação docente, 

caracterizados pelo comprometimento por parte das instituições em relação à promoção 

pedagógica de forma sistemática, considerando-a como parte de suas políticas institucionais.  

Os professores das FO no Brasil têm recebido uma formação flexneriana, baseada no 

tratamento de doenças e de baixa resolutividade social, que não atende às diretrizes do SUS 

nem às DCN, realidade esta que evidencia necessidade de reestruturação pedagógica da 

Odontologia. O caminho para essa transformação passa pela ruptura com os atuais percursos 

formativos dessa área. Não se capacitando para a prática docente, os professores mantêm uma 

característica privatista em sua formação. Além disso, a maioria dos professores cursou pós-

graduações que não contemplam conteúdos sociais em sua grade curricular (Xavier, 2013). 

8- Orientação didática e cenários de ensino-aprendizagem

No curso de Odontologia da UEL, de acordo com Tammy, Cecchin, Zanette e 

Grazziotin-Soares (2013), o professor exerce o magistério numa perspectiva de transmissão 

de conhecimento. As exposições orais centralizam as estratégias de ensino-aprendizagem 

(Lazzarin, Nakama e Cordoni Júnior, 2010), enquanto numa universidade do sul da Bahia, 

apesar dessas inconsistências no processo pedagógico, os estudantes de Odontologia tiveram 

um ganho de conhecimento ético e humanístico desde que ingressaram na FO até a conclusão 

do curso. 

Sob a ótica dos estudantes de Odontologia da UFRGS que realizaram estágio curricular 

na APS, de 2006 a 2009, o período de estágio contribuiu para a possibilidade de aprendizado 

clínico, com autonomia, comunicação e tomada de decisões do aluno em formação, tornando-o 

capaz de compreender a organização e a gestão do trabalho em saúde (Toassi, Davoglio e 

Lemos, 2012).  

As FO no Brasil estão rompendo com o tecnicismo imperante, porém os alunos e os 

professores, na prática, não estão conseguindo incorporar os aspectos éticos e humanísticos às 

suas já desenvolvidas habilidades técnicas (Kovalik, Martins, Germiniani e Schimidt, 2011). 

Foram analisados o significado das mudanças curriculares na FO da USP e sua 

contribuição para a formação integral dos seus alunos: podem ser percebidos grandes avanços 

na diversificação dos cenários de prática e reorganização do ensino da clínica (Junqueira, 

Junqueira, Almeida, Zilbovicius, Araújo e Ramos, 2010). 
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No curso de Odontologia da UFRN, pode-se apurar, segundo Medeiros (2013), que, a 

despeito do uso pontual de metodologias ativas, de clínicas multidisciplinares e disciplinas 

optativas, foram encontrados indícios de concepções conservadoras quanto ao processo de 

ensino-aprendizagem, com pouca participação dos alunos. O ensino nesta universidade 

necessita de uma reformulação didática e metodológica, além de um progressivo 

desenvolvimento de competências e habilidades, seguindo as DCN. 

Foram detectadas por Gonçalves (2009) deficiências relacionadas à orientação didática 

nas FO, e essas deficiências estendem-se também aos conteúdos concernentes à formação 

cultural, humanística e política (Finkler, Caetano e Ramos, 2011). Diversas disciplinas são, de 

forma geral, ministradas apenas na teoria, sem o desdobramento na aplicação prática. 

As transformações no processo de formação nas FO no Brasil ocorreram 

predominantemente como consequência das políticas econômicas que sofreram alterações em 

cada período histórico de nossa sociedade. No contexto atual, a igualdade, valor primordial da 

convivência social e meta principal do processo ensino-aprendizagem, tem sido 

desvalorizada, enquanto se valoriza a liberdade individual como valor moral indiscutível. 

Numa sociedade em que prevalece a economia neoliberal, percebe-se que as 

responsabilidades sociais estão dando lugar ao individualismo, diminuindo a importância das 

relações e da cidadania no contexto das comunidades (Pinheiro, 2008). 

Apesar de haver uma avaliação positiva dos alunos da FO da UEPG, quando eles 

identificam como satisfatória ou ideal a integração entre teoria e prática durante a graduação, 

segundo Fadel e Baldani (2013), existem ainda algumas fragilidades no PPP do curso. A 

avaliação institucional contribuiu para tais conclusões e ainda indicou a necessidade de se 

desenvolver melhor a construção de um currículo integrado. 

A implementação de uma prática educativa mais humanizada tem acontecido, porém de 

forma lenta. Há que se reorientar o modelo de ensino na formação do Cirurgião-Dentista no 

Brasil, atualmente alicerçada na metodologia tradicional, em que o professor universitário 

desempenha um importante papel no processo de ensino-aprendizagem. Essa constatação foi 

feita após reflexão baseada na legislação educacional vigente sobre a prática educativa em 

algumas FO no Brasil (Canalli, Gonçalves, Chevitarese, Silveira e Miasato, 2011).  

Um cenário promissor do processo de ensino-aprendizado e da orientação didática foi 

verificado por Buffon, Carvalho, Daniel, Slomp Júnior, Helvo, Giovana et al. (2011) na 

UFPR, onde foram feitas parcerias com as secretarias de saúde de dois municípios, contando 

ainda com a participação de residentes de outras carreiras profissionais, num trabalho 
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conjunto na ESF.  Várias atividades são desenvolvidas na ESF com acompanhamento e 

orientação de preceptores, tutores e residentes, entre elas, visitas domiciliares, ações 

educativas, preventivas e clínicas. Todas as atividades visam à integração entre o ensino e o 

serviço, de forma a atender às demandas sociais. 

9- Tutoria e avaliação

A preceptoria é uma inovação no ensino que vem ganhando espaço no processo da 

formação em saúde no Brasil: vinculados ao SUS (Rodrigues, 2012), os preceptores são 

profissionais responsáveis por conduzir e supervisionar, através de orientação, 

acompanhamento e desenvolvimento o graduando ou pós-graduando.  

Na UFPR, a orientação e o acompanhamento do estudante são feitos por um tutor, um 

preceptor e um residente, os quais participam de atividades nas ESF. Essa orientação visa a 

uma atenção maior ao estudante, dando-lhe condições de enxergar o processo saúde-doença 

de forma integral (Buffon, Carvalho, Daniel, Slomp Júnior, Helvo, Giovana et al., 2011).  

Quanto ao processo avaliativo, os estudantes da FO da UFRGS identificaram deficiências, 

com destaque à obrigatoriedade de se memorizarem conteúdos, à ausência de padronização nos 

critérios de avaliação e à dificuldade de acesso às avaliações realizadas (Toassi, Souza, Berggrav, 

Purper e Rösing, 2011), além da falta de articulação de teorias e capacidades práticas, baseando-se 

em provas escritas e demonstração de habilidades (Finkler, Caetano e Ramos, 2011). 

O perfil do ensino das disciplinas de Bioética, Ética Profissional (ou Deontologia) e 

Odontologia Legal foi traçado por Gonçalves (2009). A amostra foi composta de 66,7% das 

FO em atividade no Brasil. Após a análise dos dados obtidos, pode-se constatar que as 

principais formas de avaliação destas disciplinas nestas FO são por intermédio de prova 

escrita e de seminários. 

Os estágios clínicos dos cursos superiores da área da saúde representam, na ótica dos 

professores, um momento importante de se avaliar não só a aprendizagem nas aulas teóricas mas 

também a capacidade de o mesmo aplicar os princípios éticos. Dessa forma, o docente pode projetar o 

comportamento do futuro Cirurgião-Dentista em sua atividade profissional (Gerber e Zagonel, 

2013).  

10- Concepção de ética

Segundo Fiuza Sanches, Silva, Drumond e Ferreira e Ferreira (2012), a ética em todas 

as FO no Brasil deveria ser entendida como um compromisso assumido em prol da dignidade 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Orienta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acompanhamento
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do ser humano; a solidariedade para com o outro deveria ser concebida de forma politizada; e 

a responsabilidade no atendimento não deveria ser restrita apenas às competências técnicas, 

mas sim priorizando a vida humana. 

O ensino-aprendizagem da Ética configura-se como uma questão complexa, em face da 

diversidade de opiniões e valores morais, além de apresentar muitas incertezas. Nesse cenário, 

os acadêmicos devem trabalhar com a troca de ideias e reflexões sobre os temas complexos 

(Gerber e Zagonel, 2013). 

Foram confirmados os achados na literatura que trataram do conhecimento sobre os 

temas Ética, Humanização e Prática clínica nas UFRN e na Potiguar. Os resultados indicaram 

carência de conhecimentos sobre ética, humanização e prática clínica sugerindo a necessidade 

de se trabalhar melhor com estes temas na graduação (Lima e Souza, 2009). 

O ensino na graduação em Odontologia no Brasil, conforme notamos anteriormente, no 

geral, aborda a ética sob a dimensão deontológica, voltada para os aspectos legais do 

exercício profissional. É necessária a incorporação das tecnologias da gestão do cuidado nas 

práticas de saúde bucal, sendo preciso para isso entender as dimensões do ser humano e suas 

necessidades de saúde (Amorim e Souza, 2010).  

O questionamento aos coordenadores, realizado por Finkler, Caetano e Ramos (2011) 

sobre a concepção de ética em suas respectivas instituições, revelou inconsistências nas 

respostas, uma vez que a maioria respondeu que “aborda a Ética como uma das dimensões da 

formação profissional, desenvolvida a partir da educação moral, do exercício político de 

cidadania, da capacidade de reflexão, de crítica e de autocrítica”, mas o perfil do egresso não 

evidenciou esta afirmativa dos coordenadores. 

A interpretação dos dados obtidos no contato com os alunos concluintes da UFRN e da 

Universidade Potiguar evidenciou dificuldades na definição de ética. No entender destes 

estudantes, a ética está mais relacionada às regras impostas pela sociedade. O profissional 

ético foi definido como “aquele que cumpre com seus deveres, age com bom-senso e é justo 

perante os pacientes, funcionários e colegas” (Lima e Souza, 2009). 

11- Ética docente

Os docentes, assim como os alunos, de acordo com Kovalik, Martins, Germiniani e 

Schimidt (2011), não estão conseguindo ter sucesso em praticar no processo de formação do 

acadêmico, entre si e com os pacientes, a humanização e a ética.   
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A Ética docente no processo de formação, numa FO de uma universidade do sul de 

Santa Catarina, parece ser questionável. Foi constatado nessa faculdade um comércio de 

dentes humanos e, diante deste facto, nenhum professor das disciplinas envolvidas relatou 

formalmente as implicações éticas de tal procedimento (Felipe, Costa, Jank Júnior e Costa, 

2014). 

Nas FO no Brasil, o “corpo docente julga que a educação moral faz parte da tarefa 

pedagógica e atua considerando os valores que permeiam a educação e as relações humanas, 

conscientes de que representam um modelo profissional e que, portanto, influenciam os 

estudantes”; no entanto, alguns destes professores admitem que, mesmo assim, a educação 

moral não está incluída nos currículos. Esse facto configura uma negligência na formação 

desses educadores, para os quais basta o exemplo na formação ética do bom profissional 

(Finkler, Caetano e Ramos, 2011). 

12- Inserção ética curricular 

A promulgação da LDB e as DCN manifestam uma preocupação maior em inserir no 

currículo mínimo disciplinas que enfatizem a questão humanística no ensino e na prática 

clínica da Odontologia. Essa inserção tem o objetivo de gerar dentro do ambiente 

universitário a oportunidade de se discutir a ética em sua essência, como finalidade do estudo 

e das relações interpessoais. Em contrapartida, por falhas na prática cotidiana (Kovalik, 

Martins, Germiniani e Schmidt, 2011), como o direcionamento dos conteúdos ético-

humanísticos a disciplinas sociais e à disciplina Saúde Bucal Coletiva (Xavier, 2013), as FO 

não estão conseguindo implementar essas diretrizes. 

Na PUCC, embora a interdisciplinaridade tenha sido inserida nas propostas curriculares e 

apareça também como intenção da universidade, na prática, só acontece por iniciativas 

individuais, de forma que a interdisplinaridade ainda se apresenta em processo de construção 

(Garcia, Pinto, Odoni, Longhi, Machado, Linek et al., 2006). Desse modo, até mesmo a 

transdisciplinaridade, ideal no processo de inserção de Ética no currículo, ainda está distante de 

acontecer.  

Os estudantes de Odontologia devem trabalhar com a Ética não só em uma disciplina 

isolada, mas também nas diversas matérias do curso, de forma transversal, de modo a 

proporcionar-lhes a oportunidade de trocar ideias e refletir sobre o assunto. A formação ética 

nas FO no Brasil envolve questões complexas, incertezas e várias opiniões sobre valores 

morais (Gerber e Zagonel, 2013). 
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A inserção curricular da Ética como uma disciplina autônoma, segundo Finkler, 

Caetano e Ramos (2011), ainda se configura como um processo em fase inicial. Essa mesma 

constatação vale para a inserção da ética como tema transversal, apesar dos avanços 

observados no quesito integração curricular.  

Ficou explícita a distância entre o discurso e a prática em dois cursos de Odontologia no 

estado da Bahia, onde os professores, os alunos e os usuários foram questionados e 

entrevistados. Os dados obtidos neste inquérito foram confrontados com os resultados de uma 

observação participante, e os resultados evidenciaram muitas atitudes e exemplos distantes 

dos objetivos da humanização proposta nos próprios currículos das FO pesquisadas (Matos e 

Tenório, 2010).  

A Ética implica um compromisso com a dignidade humana e não é uma tecnologia 

passível de ser estudada em profundidade, sendo interpretada pelos estudantes como um valor 

que não pode ser sistematizado em conteúdos curriculares (Fiuza Sanches, Silva, Drumond e 

Ferreira e Ferreira, 2012). 

O estudo da problemática ética geralmente é ministrado dentro das FO pelas disciplinas 

de Deontologia, numa perspectiva normativa, estabelecendo as regras a serem seguidas no 

exercício profissional. Nessas disciplinas são apresentados aos alunos os Códigos de Ética e 

as leis que regulamentam a profissão (Gonçalves, 2009). 

13- Disciplinas éticas

Em 2009, existiam 182 FO em atividade no Brasil: somente 31,3% contemplavam em 

suas grades curriculares a disciplina de Bioética; 54,9%, Ética Profissional; 66,5%, 

Odontologia Legal. Deve-se ressaltar que essas disciplinas, de forma geral, quando presentes 

na grade curricular, não têm aplicação prática de seus conhecimentos (Gonçalves, 2009). 

A presença da disciplina de Bioética ainda é incipiente, uma vez que, enquanto apenas 

algumas FO apresentaram professores com formação específica na área, outras destinaram a 

disciplina a professores com interesse pelo assunto, verificando-se também uma maior 

responsabilidade pela inclusão deste conteúdo atribuída aos professores da disciplina de 

Saúde Coletiva e das denominadas disciplinas sociais (Xavier, 2013).  

14- Formação docente

As carências no processo de formação docente na Odontologia refletem-se no modelo 

de atenção à saúde hoje no Brasil. Uma possível correlação deve ser investigada 
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profundamente para que seja identificada e corrigida essa falha no processo de formação do 

Cirurgião-Dentista (de Ávila Reis, Oliveira, Gonçalves, Costa, Oliveira, Costa et al., 2010).  

A transformação do modelo de perfil profissional tecnicista (modelo de ensino cujo 

foco é o desenvolvimento técnico-científico) para o ético-humanista (modelo de ensino que 

considera o ser humano como pessoa única, em sua totalidade, segundo seus aspectos 

biológicos, psicológicos, sociais e espirituais), segundo Junqueira e Ramos (2007), só 

ocorrerá se na graduação isso for priorizado. Essa mudança deve começar pelos docentes, 

com um ensino baseado em conceitos e práticas mais éticas e humanizadas (Kovalik, Martins, 

Germiniani e Schmidt, 2011).  

Na FO da UFRGS foi destacada a qualidade da formação dos professores (Toassi, 

Souza, Berggrav, Purper e Rösing, 2011). O mesmo não aconteceu na UEL, em que essa 

formação foi criticada pelos próprios docentes, para os quais, além de as aulas basearem-se 

em exposições orais, grande parte dos professores teve sua formação pedagógica restrita a 

cursos de mestrado e doutorado, pós-graduações que não capacitam de forma adequada para o 

exercício da docência. Para se conseguir uma formação humanista, crítica e reflexiva do 

discente, seria necessário se rever a formação do professor (Lazzarin, Nakama e Cordoni 

Júnior, 2010).  

Na FO da USP foi empreendida uma reestruturação curricular responsável por grandes 

avanços na qualificação pedagógica dos seus professores (Junqueira, Junqueira, Almeida, 

Zilbovicius, Araújo e Ramos, 2010). Já no estado da Bahia, a discussão sobre a formação em 

seis FO trouxe à tona a questão do exercício da docência no ensino superior, cuja formação é 

inadequada, relegando a segundo plano as metodologias pedagógicas e privilegiando os 

conhecimentos técnicos (de Araújo e Feitosa, 2013).  

De facto, a formação do docente de Odontologia no Brasil segue o modelo flexneriano, 

sendo a maior parte dos professores formada em cursos de pós-graduações que não abrangem 

satisfatoriamente conteúdos sociais (Xavier, 2013).  

Representam minoria os casos de FO cujos professores têm formação específica 

relacionada à Ética. Quando a faculdade não oferece a disciplina específica, o conteúdo é 

ministrado em Odontologia Social. Outra situação diz respeito à ausência da disciplina no 

programa de formação, confiando-se o conteúdo, nesse caso, aos professores com interesse 

maior pelo assunto (Finkler, Caetano e Ramos, 2011). 

Foi identificada outra vertente na investigação da formação docente: trata-se do 

reconhecimento por parte dos próprios professores da falta de uma formação pedagógica 
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apropriada (Bernardino Júnior, 2011). Esse facto já incomoda alguns docentes e encontra 

suporte também noutra investigação (Reis, Gonçalves e Tolentino 2013): embora os discentes 

reconheçam nos docentes o domínio dos conhecimentos específicos da disciplina lecionada, 

identificam também certo desconhecimento do processo de educar. 

15- Referenciais teóricos em bioética

A reflexão acerca da atuação do profissional de saúde e seus referenciais éticos traz-nos 

à tona uma preocupação que não se restringe à Odontologia, mas, ao contrário, remete-nos às 

bases do processo educativo, como na constatação de “estagnação ou regressão da 

competência de juízo moral no transcurso da graduação médica” (Feitosa, Rego, Bataglia, 

Rego e Nunes, 2013). 

Na FO da USP, o ensino da bioética tem acontecido de forma preferencial em sala de 

aula, mas de forma complementar por meio de visitas supervisionadas às clínicas da 

faculdade. Isso pode proporcionar ao aluno a possibilidade de desenvolver um pensamento 

crítico calcado nas situações em que ocorra confluência de olhares entre pacientes e alunos. 

Assim, as atitudes éticas podem ser exercitadas e melhor assimiladas entre os discentes 

(Rennó, Tavares, Rennó e Ramos, 2012). 

A abordagem da bioética “em sua pluralidade de referenciais teóricos e campos de 

reflexão, discutindo problemáticas de saúde e prática profissional em sua interface com a 

ética” parece ser um fator positivo da instituição pesquisada; porém, na interpretação dos 

autores, surgem dúvidas quanto à sinceridade do respondente, o que parece comprometer este 

resultado (Finkler, Caetano e Ramos, 2011). 

Após esta breve contextualização, pela qual verificamos a realidade apresentada pelas 

FO brasileiras, algumas questões ainda se colocam obscuras, sugerindo a continuidade do 

estudo de forma a esclarecê-las.  

Por outro lado, os dados colhidos nos trabalhos discorridos acima indicam com clareza 

que o modelo de formação nas FO no Brasil ainda segue, predominantemente, os princípios 

flexnerianos, com forte tendência à formação para o mercado privado. 

Não obstante a observação de alguns avanços, ainda existe um longo percurso em busca 

de uma formação mais humanizante, em que o objeto mais importante do processo formativo 

seja o ser humano, para o qual se deva conduzir todo o planejamento de ações no sentido da 

valorização do cuidado, da humanização e, sobretudo, dos princípios da Ética. 
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Sentimo-nos, portanto, instigados a buscar os fatores que envolvem a formação ética 

nas FO mineiras. Em contrapartida, a curiosidade e a indignação de caráter pessoal, por si, 

podem levar ao desenvolvimento de um trabalho sem critérios. Para tanto, a seguir, dedicar-

nos-emos à contextualização e ao aprofundamento pelos meandros da metodologia, de forma 

a sustentar o estudo a que nos propusemos.    
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CAPÍTULO III - METODOLOGIA 

1- Considerações iniciais

Antes de incursionarmos pela metodologia deste estudo, lembramos que o mesmo trata 

da dimensão ética na formação dos Cirurgiões-Dentistas no estado de Minas Gerais – Brasil.  

A natureza do objetivo com esta investigação é verificar junto às FO como está sendo 

planejado, conduzido e apreendido o ensino da Ética e/ou da Deontologia. A peculiaridade do 

estudo, que confere originalidade ao mesmo, é o enfoque específico do estado de Minas 

Gerais – Brasil. 

Esta especificidade do estudo permite-nos aprofundar no tema, de forma a investigar os 

meandros da dimensão ética na formação dos Cirurgiões-Dentistas mineiros. Dessa forma, a 

profundidade desejada pode ser alcançada atendendo aos seguintes objetivos:  

 Analisar como ocorre a inserção, por parte dos coordenadores, de Ética e/ou 

Deontologia nos conteúdos programáticos dos cursos de Odontologia em Minas 

Gerais – se como disciplina independente ou como parte de outra disciplina; 

 Verificar o interesse pelo assunto por parte dos professores que ministram o conteúdo 

ou a disciplina de Ética e/ou Deontologia; 

 Avaliar o interesse e o aproveitamento dos alunos no conteúdo ou na disciplina de 

Ética e/ou Deontologia. 

 Parece-nos pertinente, desde já, fazermos a distinção entre o tema de estudo e a 

amostra. Como este não é um trabalho que visa à avaliação da estrutura curricular das 

diferentes escolas de Odontologia, mas sim um estudo exploratório, ele está centrado na 
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dimensão ética da formação profissional e não no estudo das diferentes escolas de 

Odontologia que participarão como fontes de evidências. Trata-se, portanto, de um estudo 

empírico, por meio do qual utilizamos um inquérito por questionário. 

Em Minas Gerais, estado brasileiro no qual se encontram as faculdades a serem 

investigadas, o universo disponível corresponde a 23 faculdades públicas e privadas, o que 

idealmente pretendíamos atingir, de modo que a amostra escolhida coincidiu com o universo 

disponível, conforme ilustrado na figura 1. 

Figura 1. Distribuição das FO pelo estado de Minas Gerais 

O instrumento de coleta dos dados que nos proporcionou meios para atingir o objetivo 

proposto foi o questionário elaborado pela Profa. Dra. Mirelle Finkler e aplicado em sua tese 

de doutoramento denominada “Formação ética na graduação em odontologia: realidades e 

desafios”, defendida em 2009, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Numa das reuniões com a orientadora, surgiu a ideia de se usar um questionário que 

contivesse todas as questões necessárias para obtermos os dados desejados e que já fosse 

validado, de forma que teríamos duplo benefício: concomitantemente, pouparíamos tempo, 
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saltando uma etapa e adiantando o trabalho de investigação, e reconheceríamos o trabalho já 

empreendido por outros investigadores. Essa escolha nos permitiria comparar resultados e, a partir 

da nossa experiência, eventualmente melhorar o questionário para possíveis utilizações futuras.  

Após uma busca na literatura relacionada ao tema deste estudo, como explicado no 

capítulo II, encontramos na tese de doutoramento citada aquilo que atendia aos nossos 

objetivos. Este questionário trata o tema de forma metódica, ampla, criteriosamente detalhada 

e com o rigor da abrangência, permitindo-nos explorar todas as nuances do problema em 

questão, como explicitamos no ponto 5 deste capítulo. 

Após aprovação da autora (anexo 9), ficou viabilizada a utilização de tal instrumento de 

coleta de dados.   

2- Opções Metodológicas

Diante das características da pesquisa que ora empreendemos, composta de um 

questionário com questões abertas e fechadas e, mais especificamente, das vantagens das 

metodologias qualitativa e quantitativa, decidimos, para minimizar os possíveis erros de 

interpretação subjetiva da análise qualitativa, aliá-las: associar à frieza dos dados numéricos 

da análise quantitativa a riqueza interpretativa da análise qualitativa.  

Ao decidirmos fazer uma pesquisa com características mistas, buscamos sustentar nossa 

escolha em alguns conceitos estabelecidos por Castro (2005) e Tognetti, (2006), segundo os 

quais a pesquisa quantitativa demonstra uma maior atenção com a mensuração, a formulação 

de padrões e a fixação de relações e determinações de alguns factos ou fenômenos da 

realidade social sobre outros. Na pesquisa quantitativa, aplicando princípios gerais a casos 

específicos, do macro ao micro, distingue-se entre uma informação relevante para todos os 

participantes de outra exclusiva para informantes particulares. Essas distinções são 

necessárias, pois os aspectos de uma experiência, que são únicos para um indivíduo, têm um 

espectro limitado, que não atende aos objetivos quantitativos.  

Nas pesquisas qualitativas, utilizam-se estratégias indutivas, por meio das quais se 

chega à compreensão dos factos e fenômenos, partindo de parâmetros oriundos da recolha de 

dados. Tendo as teorias como formas preliminares e relativas de se enxergar a realidade, as 

pesquisas qualitativas não partem de teorias para o teste empírico, mas de dados particulares 

devidamente constatados para uma constatação geral ou universal, não encontrada nas partes 

examinadas. Diante disso, elas não devem ser entendidas como representações corretas ou não 

de factos existentes, mas como perspectivas, por meio das quais se visualiza a realidade. 
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Desta forma, pode-se ampliar o universo de compreensão desses contextos de vida 

pesquisados, que são coletados no quotidiano dos questionados (uma característica 

naturalista).  

Partindo dessas considerações, ao realizarmos uma pesquisa com metodologia mista, 

fizemo-lo sabendo que é perfeitamente possível observar alguns objetivos comuns entre ambos os 

paradigmas: a redução de dados por meio da análise fatorial; a análise de agrupamento na análise 

quantitativa; e as análises temáticas na qualitativa. Os fatores obtidos nessas análises são 

análogos, o que não só evidencia a semelhança de objetivos das duas metodologias, mas também 

clarifica uma vantagem de conciliação de ambos os paradigmas como forma de se atingir um 

conhecimento mais fidedigno da realidade pesquisada e um aprofundamento no estudo (Silva, 

1998).  

Mesmo diante desse cenário, devemos admitir que em nossa análise houve um 

predomínio da dimensão qualitativa, na medida em que nos preocupamos com a compreensão 

da realidade apresentada, impulsionando a alguma transformação. Importante destacar 

também que este estudo não é experimental, e sim descritivo, como se caracterizará a seguir.  

3- Caracterização do estudo

Considerando os objetivos desta pesquisa acima citados, podemos classificá-la como 

Exploratória, por se caracterizar pelo desconhecimento ou pouco conhecimento do elemento 

de análise (como explicado no capítulo II, não foi encontrado nenhum estudo que tratasse 

desse tema), sendo, por isso, de difícil planejamento.  

Como a finalidade da pesquisa exploratória é a sistematização e/ou a formulação do 

objeto de investigação, buscando assim tornar o problema em estudo mais explícito, como 

preconizaram Castro (2005), Vieira (2002), Rodrigues (2006) e Tognetti (2006), vale ressaltar 

que, neste estudo, centramo-nos exatamente na dimensão ética da formação profissional, e 

não no estudo das diferentes escolas de Odontologia que participarão como fontes de 

evidências. 

Uma vez que nesta pesquisa foi empreendida uma busca e exploração dos dados 

disponíveis nos projetos pedagógicos de cada instituição pesquisada, como instrumento de 

análise da implementação pela escola, das diretrizes propostas pelo Ministério da Educação, 

devemos também assinalar a presença, quanto aos procedimentos técnicos, de pesquisa 

documental (Silva et al., 2009). 
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No processo de elaboração do questionário utilizado neste estudo, pode-se verificar a 

possibilidade de emissão de opiniões nos espaços reservados às justificativas e às evidências. Se, 

por um lado, isso nos deu a oportunidade de conhecer diretamente a realidade pesquisada, por 

outro, também permitiu o conhecimento de opiniões. Assim, quanto aos seus procedimentos 

técnicos, nossa pesquisa constitui também um levantamento, atendendo ao que dispõe Tognetti 

(2006), embora seu alcance não seja tão elevado como foi nosso desejo inicial. Além de permitir a 

expressão livre do respondente, por meio das questões abertas, como relatado acima, esse 

levantamento também foi implementado por meio de questões fechadas, não só evidenciando-nos 

o conhecimento direto de opiniões, mas também permitindo o registro de dados para a análise

quantitativa. 

4- Caracterização da amostra

A clareza na evidenciação da amostragem do trabalho científico demonstra a atenção e 

o cuidado com os princípios da ética, o que por sua vez mostra a seriedade imposta à

investigação empreendida. Representa também um importante recurso de validação de 

estudos científicos, uma vez que os dados a serem trabalhados emergem fundamentalmente 

dos elementos que compõem tal subconjunto (Fontanella et al., 2008). 

Nessa perspectiva, a amostra desta investigação foi selecionada por critérios subjetivos: 

foram escolhidas as FO do estado onde o investigador reside e desenvolve suas atividades 

laborativas, portanto uma amostragem não-probabilística.  

A amostra neste estudo é composta dos cursos de Odontologia do estado de Minas 

Gerais, cuja relação está disponível na página da internet do Conselho Federal de Odontologia 

[CFO] (2013), onde constam os endereços e os meios de contato de cada uma das instituições, 

bem como o nome e e-mail dos respectivos coordenadores de curso.  

A disponibilidade determinou a escolha das FO que participariam desta pesquisa, de 

modo que esta amostra também pode ser classificada como amostra por acessibilidade ou por 

conveniência, porque, quando todas as FO foram contactadas, enquanto alguns de seus 

coordenadores recusaram-se a participar da investigação, outros se esquivaram, com respostas 

evasivas tais como: é perigoso participar de uma pesquisa que pode comprometer a 

instituição. Passado o prazo de três meses, conforme consta do cronograma de atividades 

inserido no projeto desta pesquisa, foram considerados desistentes aqueles que, mesmo após 

insistentes convites, não manifestaram interesse.  
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Em consequência, são participantes desta pesquisa 5 FO públicas e 7 FO privadas. Cada 

faculdade disponibilizou 1 coordenador, 1 professor da disciplina ou conteúdo ética, além de 

5 estudantes do último ano de curso. 

5- O instrumento de coleta de dados

O questionário elaborado pela Profa. Dra. Mirelle Finkler (apresentado em anexo) 

divide-se em 14 itens e inclui questões de resposta fechada e aberta. 

Ao analisarmos o questionário, verificamos entre as opções de respostas fechadas as 

seguintes possibilidades:  

- Opção A - retratar uma realidade menos abrangente do ponto de vista dos avanços

relativos à implementação de práticas que permitam uma melhor formação ética dos

alunos;

- Opção B – retratar uma realidade um pouco mais abrangente e já com avanços

relativos à implementação de práticas que permitam uma melhor formação ética dos

alunos;

- Opção C – retratar uma realidade mais abrangente, com avanços consideráveis

relativos à implementação de práticas que permitam uma melhor formação ética dos

alunos, sendo esta opção, portanto, a mais desejável.

Essas possibilidades aqui apresentadas podem aplicar-se, transversalmente, a todos os 

itens do questionário e a todos os respondentes (coordenadores, professores e alunos), 

facilitando a triangulação dos dados obtidos. 

As questões de resposta aberta destinavam-se a recolher justificativas e evidências da 

escolha feita nas questões de resposta fechada. Às 14 questões corresponde igual número de 

categorias a priori, o que nos permitiu proceder à análise das respostas sempre pela mesma 

ordem e aprofundar a investigação, abordando metodicamente todos os itens que nos surgiram 

como merecedores de maior atenção. Essa ordenação, que foi seguida no capítulo II e será, do 

mesmo modo, nos capítulos IV, V e VI, parece-nos conveniente por ser uma busca pela 

unidade metodológica entre o que foi concebido no questionário e na redação. 

Devemos ainda salientar que o questionário não incluía para nenhuma das questões 

fechadas a opção “Não sei” e também não inclui, nas orientações iniciais para o respondente, 

informação sobre a obrigatoriedade de justificativa. Esses aspectos serão objeto de análise na 

definição dos procedimentos do estudo empírico. 
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Durante a redação deste trabalho, ao citar os respondentes – aqui denominados 

professores, coordenadores, aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4 e aluno 5 - estamos fazendo 

referência a uma planilha, para a qual foram transcritas todas as respostas, mediante a sua 

codificação, como explicaremos na apresentação dos procedimentos. Desse modo, 

conseguimos, simultaneamente, garantir o anonimato e a confidencialidade dos dados obtidos, 

bem como facilitar a busca durante o trabalho de análise. Esta planilha foi gravada e está 

disponível para consulta. 

6- Aspectos éticos

Referimos em primeiro lugar os aspectos éticos, não só por exigência regulamentar, mas 

pela própria natureza da investigação que aqui apresentamos. De facto, os aspectos éticos são 

indissociáveis dos próprios procedimentos técnicos. Não obstante, existem cuidados prévios à 

planificação da investigação de que aqui damos conta. 

Após aprovação do projeto por banca examinadora em 22/07/2013, e atendendo à 

Resolução n.196/96 do CNS do Brasil (1996), o projeto desta pesquisa foi submetido à 

apreciação e aprovação ética do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade Federal 

de Juiz de Fora (UFJF) – MG, Brasil, além de ter sido apresentado à Comissão de Ética da 

UTAD (CE-UTAD), obtendo parecer favorável em ambas as instituições. Os passos dados 

para esse efeito são relatados no ponto seguinte (7.3). Outros aspectos relevantes do ponto de 

vista ético serão descritos a parte, com a apresentação dos procedimentos do estudo empírico.  

O início dos procedimentos do trabalho empírico foi condicionado à apreciação e à 

aprovação do CEP e da CE, bem como à aprovação da autora do questionário. Logo após a 

aprovação do projeto de pesquisa e imediatamente antes de iniciarmos os primeiros 

procedimentos desta investigação, fizemos contato com a Dra. Mirelle Finkler por e-mail e 

por telefone, buscando sua aprovação para utilizarmos o questionário de sua autoria nesta 

pesquisa. De posse da autorização, iniciamos os procedimentos do estudo.  

Em anexo, apresentamos documentação que testemunha o cuidado posto na defesa dos 

participantes: 

- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para professores e

coordenadores;

- TCLE para os alunos;

- Projeto de pesquisa apresentado ao CEP e à CE-UTAD;

- Parecer Consubstanciado do CEP, submetido à Plataforma Brasil;
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- Parecer da Comissão de Ética (CE) da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro

(UTAD) – Portugal;

- Questionário de autoria da professora Finkler, M (2009);

- Autorização da Profa. Mirelle Finkler para utilização do questionário.

Por critérios de confidencialidade, preservando a identidade das faculdades 

participantes da pesquisa, as declarações de infraestrutura, exigência do CEP, não serão 

anexadas, encontrando-se arquivadas, sob a nossa guarda.  

Um aspecto de natureza formal, mas com relevância ética, é a identificação clara das 

declarações produzidas pelos participantes. Assim, optamos pela utilização de uma fonte 

diferente (itálico), sem aspas, para caracterizar a fidelidade aos termos utilizados tanto nas 

respostas dos professores e alunos quanto nos itens do questionário. O critério de não utilizar 

as aspas, diferenciando-se de outras citações, pareceu-nos mais conveniente. 

7- Procedimentos do estudo empírico

Uma vez definida metodologicamente a pesquisa, passou-se aos procedimentos do 

estudo empírico, enumerados a seguir: 

7.1- Consulta ao CFO 

Na consulta ao site do Conselho Federal de Odontologia [CFO] (2013), onde constam os 

endereços e os meios de contato de cada uma das instituições, bem como nome e e-mail de seus 

coordenadores de curso, foi constatado que muitos desses dados estavam desatualizados, mas por 

meio da internet, eles foram atualizados. No estado brasileiro de Minas Gerais, foram identificadas 24 

FO. 

7.2- Contato com as instituições 

Conforme ilustrado na figura 2, foi feito contato com todas as instituições identificadas, por 

meio de telefonemas e e-mails. Foi elaborada uma planilha (gravada e disponível para consulta) 

em que consta cada telefonema e e-mail enviado, com a respectiva resposta e as datas dos 

eventos.  
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Figura 2. Fluxograma: composição da amostra 

7.3- Submissão ao CEPe à CE 

1º Passo: Submissão do Projeto de Pesquisa ao CEP e à CE. 

2º Passo: Orientação do CEP no sentido de que não haveria aprovação do projeto sem 

uma Declaração de Infraestrutura de cada faculdade participante da pesquisa. 

3º Passo: Solicitação, em atendimento às exigências do CEP, por e-mail e por telefone, 

a cada instituição de uma Declaração de Infraestrutura, por meio da qual o coordenador 

deveria atestar a viabilidade da aplicação do questionário aos professores e alunos daquela 

faculdade. Essa solicitação foi precedida de uma contextualização da pesquisa, com 

explicação minuciosa sobre os procedimentos, objetivos e o compromisso com a 

confidencialidade. 

4º Passo: Recebimento dos e-mails das faculdades com as Declarações de Infraestrutura. 

As FO que não enviaram tal declaração, mesmo após insistentes pedidos, conforme consta na 

planilha já referida acima, não foram incluídas na investigação. 

5º Passo: Envio destas declarações ao CEP. 
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6º Passo: Recebimento do Parecer Consubstanciado do CEP, com o seguinte 

comentário: “O projeto está bem estruturado, delineado e fundamentado, sustenta os objetivos 

do estudo em sua metodologia de forma clara e objetiva, e se apresenta em consonância com 

os princípios éticos norteadores da ética na pesquisa científica envolvendo seres humanos 

elencados na resolução 466/12 do CNS e na Norma Operacional Nº 001/2013 CNS.” 

7.4- Aplicação dos questionários 

1º Passo: Explicação em detalhes aos respondentes sobre o questionário, os 

procedimentos, os objetivos da pesquisa e o compromisso com a confidencialidade, sendo 

destinado um tempo livre para leitura, questionamentos e assinatura do TCLE, os quais, 

atendendo às exigências do CEP e inspirados nos modelos disponíveis no site deste Comitê, 

para professores e alunos, foram elaborados de forma diferente, ambos anexados neste 

trabalho. 

2º Passo: A escolha do local para o preenchimento dos questionários foi realizada com 

os seguintes critérios: ser silencioso; bem iluminado; sem partilha de espaço entre os 

professores e alunos participantes, mas sim ambientes distintos.  

3º Passo: Entrega dos envelopes com os questionários (aqui denominados presenciais, 

cuja aplicação foi realizada ao mesmo tempo pelo autor desta tese e pelo Prof. Dr. Tarcísio 

Jorge Santos Pinto. Todo o processo de preenchimento foi cronometrado e retratado num 

relatório para cada faculdade, que faz parte dos arquivos guardados pelo pesquisador. 

4º Passo: Agradecimento aos respondentes, com um fraterno abraço e sem recompensa. 

7.5- Processamento dos dados colhidos nos questionários 

De posse de todos os questionários, estes foram examinados, processados e 

transportados para uma planilha no computador, de forma que pudessem ser vistos em 

conjunto, o que facilitou sua análise. 

A análise quantitativa (a apresentação consta do capítulo IV) foi confiada a uma 

profissional de estatística, Profa. Dra. Isabel Cristina Gonçalves Leite, conforme consta do 

projeto de pesquisa. Foi utilizado o programa Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) 14.0, e os resultados foram apresentados, discutidos e ajustados em reunião entre o 

autor da tese e a profissional convidada, para serem confrontados e triangulados com a análise 

qualitativa. A análise qualitativa, recorrendo à metodologia hermenêutica, foi realizada pelo 

autor da tese, com triangulação realizada com o Professor Dr. Tarcísio Jorge Santos Pinto. 
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Um aspecto comum a ambas as análises consiste na constatação de questionários com 

perguntas não respondidas. Sabemos que frequentemente os investigadores rejeitam os 

questionários em que haja perguntas não respondidas, porém em algumas análises, o programa 

“perde” o sujeito que deixa de responder uma questão, principalmente nas análises 

multivariadas, em que é medido o efeito de simultâneas variáveis na determinação de um 

desfecho. Nesse caso, como o estudo é exploratório e descritivo, isso não é uma prerrogativa, já 

que cada variável pode ser descrita separadamente, independentemente de outras respostas. O 

facto de termos um questionário com 14 perguntas independentes permite-nos, na ausência de 

uma resposta, não comprometer todo o conjunto. Ao contrário, podemos obter uma resposta 

desejada, via indireta, por meio de outra das 14 perguntas. Se, por um lado, as respostas podem 

complementar-se, por outro, também podem substituir uma não respondida, como algumas 

vezes, em que obtivemos resposta por via indireta em outra questão. Como neste inquérito não 

existe a opção de resposta “não sei”, não responder também pode ser considerada uma resposta 

a ser interpretada, na medida em que podemos entender que o respondente, por exemplo, não 

soube ou não quis responder.  

Desse modo, foram consideradas válidas as respostas em que os professores e alunos 

assinalaram pelo menos as opções fechadas (A, B ou C). Mesmo que não tenham justificado 

ou evidenciado, mas tendo assinalado uma das opções fechadas, suas respostas foram 

consideradas válidas.  As respostas consideradas perdidas correspondem àquelas em que o 

respondente deixou em branco a justificativa, a evidência e as opções fechadas. 

8- Interpretação dos textos produzidos no questionário

Nesta pesquisa, durante a interpretação dos textos produzidos no questionário, optamos 

por aplicar, conforme preconizou Flick (2004), a revelação e o desvendamento ou 

contextualização das assertivas contidas no texto, mesmo que isso levasse à ampliação do 

material. No entanto, aplicamos também, conjuntamente, a redução do material textual, 

parafraseando‐o, resumindo‐o ou categorizando-o, ressaltando que a categorização já havia 

sido realizada na elaboração do questionário. Foram identificadas 14 categorias, que puderam 

nos proporcionar a contextualização e tornaram mais claros os textos produzidos pelos 

participantes. Essa estratégia fez com que o material recolhido se tornasse muito extenso, o 

que levou, no processo de interpretação dos dados coletados, à redução do material, por meio 

de subcategorização. 
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Dessa forma, por meio das categorias de análise, identificadas no questionário, pudemos 

codificar o material obtido e, posteriormente, o tratamento do texto. A viabilização dessa 

codificação se deu por meio de uma planilha para a qual foi transferido todo o material 

codificado. Como estratégia para o tratamento do texto, também foi utilizada a análise 

sequencial, com a qual pudemos fazer a reconstituição da estrutura do texto.  

A interpretação das respostas, no contexto da metodologia qualitativa, foi realizada com 

base nos seguintes princípios: identificar as amostras de informação a serem analisadas; 

definir as unidades de análise (palavras ou frases); periodicamente retornar ao contexto do 

qual provém cada unidade de análise; isolar cada uma das unidades de análise.   

Esses princípios serviram de referência para identificar nos textos produzidos seus 

significados e sentidos. Como esses sentidos nem sempre estavam explícitos, também ficamos 

atentos às possibilidades de outras interpretações para o que estava sendo analisado.  

Procuramos não nos limitar a descrever algo, mesmo que em alguns momentos a 

descrição literal tenha sido usada, de forma a tornar mais clara ou enfática uma assertiva. 

Nosso objetivo foi atingir uma compreensão mais aprofundada do conteúdo apresentado pelos 

textos, por meio da interpretação. 

Nosso trabalho interpretativo ou hermenêutico procurou ter em conta o contexto em que 

se realizou a atividade ou foi elaborado o texto. Dessa forma, ao interpretarmos os textos, 

buscamos situar-nos diante da realidade dos respondentes. 

Como já referenciado neste trabalho, Minas Gerais é um estado cujas características 

culturais são bastante distintas, conforme escreveu Guimarães Rosa: Minas são muitas. Esse 

facto reforçou a necessidade da contextualização durante o processo de interpretação das 

respostas. A utilização de um questionário com questões abertas e fechadas permitiu uma 

interpretação com possibilidades mais amplas de se buscar o significado real das respostas às 

categorias elencadas. 

9- Triangulação

A subjetividade na interpretação dos dados recolhidos foi motivo de grande 

preocupação durante todo o desenrolar desta investigação. Desse modo, a triangulação entre 

métodos e entre pesquisadores nela adotada dissipou, pelo menos em parte, a preocupação, 

uma vez que não recai sobre um só método e um só investigador a responsabilidade da 

interpretação dos textos produzidos nas respostas ao questionário. 
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A dúvida que permanentemente nos acompanhou, desde o início da coleta dos dados do 

questionário, era se, no processo de interpretação das respostas, mesmo com todo o rigor que 

tem sido a tônica do trabalho, poderiam ocorrer erros: Como saber se aquilo que extraímos dos 

textos é uma versão verdadeira? Como saber se estamos enxergando o que o seu autor quer 

dizer? 

A alternativa encontrada para minimizar os riscos de uma interpretação errônea, 

buscando, com isso, validar os resultados foi a triangulação.  

Apesar de haver pensamentos contrários, considerando que a triangulação possa não 

contribuir para a busca da verdade, uma vez que a mesma tem várias faces (Almeida e Pinto, 

1986), buscou-se aqui, uma sustentação no trabalho de Denzin (1989), que defende a utilização de 

quatro tipos de triangulação: de dados, de investigadores, teórica (várias hipóteses) e 

metodológica.  

Neste trabalho foram utilizados todos estes tipos de triangulação: triangulação de dados, 

uma vez que, no mesmo questionário, questões diferentes propiciaram-nos a abordagem dos 

mesmos temas, confrontando as afirmações do mesmo respondente (e também de vários 

respondentes acerca do mesmo conteúdo); triangulação de investigadores, que permitiu o 

confronto dos pontos de vista de dois investigadores.  

Desde a aplicação dos questionários, trabalhamos em conjunto com o co-orientador 

deste trabalho, o prof. Tarcísio Jorge Santos Pinto, no entanto, a análise e a interpretação foi 

realizada de forma independente, deixando o confronto somente para uma reunião final entre 

ambos. 

A Triangulação teórica foi contemplada, na medida em que não se descartaram 

possíveis interpretações baseadas nas respostas obtidas. 

Por meio da triangulação metodológica realizada entre os paradigmas qualitativo e 

quantitativo, obtivemos uma visão mais abrangente, sob a ótica da complementaridade. 

A utilização da triangulação, nesta pesquisa, além da validação, também objetivou 

contribuir para a melhoria do alcance, da profundidade e da consistência dos procedimentos 

metodológicos. 

10- Consistência Interna

As considerações acerca da consistência interna nos trazem as seguintes questões: 

Como podemos validar as informações coletadas nos questionários? As respostas condizem 

com a verdade? Há sinceridade nas respostas?  
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O questionário utilizado nesta investigação apresenta a possibilidade de identificar, 

entre os respondentes, contradições, as quais podem ser intencionais, ressaltando-se que, na 

pesquisa com seres humanos, é possível encontrar contradições não intencionais.  A 

credibilidade pode ser conferida pela recorrência das respostas dadas pelos respondentes.  

Durante a análise dos dados obtidos no questionário, em vários momentos, foram 

identificadas contradições sobre as quais não foi possível inferir se foram intencionais ou não, mas a 

recorrência das respostas e a confrontação com outros respondentes permitiu a obtenção de dados 

confiáveis. 

Tomamos o cuidado, em todas as fases da pesquisa, com a sustentação conceitual teórica 

tanto relativa à Ética, que não constitui um assunto da prática acadêmica do autor, quanto à 

metodologia da pesquisa, para a qual houve um estudo prévio, em parte aqui apresentado. Esse 

cuidado foi tomado no sentido de tornar fiável esta investigação, permitindo-nos considerar a 

possibilidade de outros pesquisadores, mais hábeis ou mais bem preparados, utilizando-se dos 

mesmos instrumentos por nós utilizados, possam chegar às mesmas conclusões apresentadas nesta 

pesquisa.  

Parece-nos ser este um esforço necessário, mesmo sabendo que na pesquisa qualitativa 

existe uma maior flexibilidade do desenho e uma constante interação do pesquisador com os 

participantes, tornando difícil esta replicabilidade.  

Apesar de a generalização ser um critério para se avaliar a qualidade de uma 

investigação, este trabalho, por ter um objetivo exploratório, não busca a generalização, no 

entanto outros trabalhos consultados serviram como inspiração para o desenvolvimento deste, 

especificamente o questionário elaborado, como dissemos, pela pesquisadora Profa. Dra. 

Mirelle Finkler, o qual foi utilizado e referenciado nesta investigação. 

No capítulo seguinte apresentaremos a análise dos dados obtidos mediante as questões 

fechadas dos questionários, por meio da qual nos propusemos ilustrar os resultados obtidos, dar 

transparência aos elementos que compuseram a pesquisa e finalmente apresentar e comentar os 

dados com significância estatística que contribuíram para uma análise da associação das 

faculdades privadas e públicas nos itens “Perfil do egresso”, “Conteúdos” e “Inserção ética 

curricular”.  
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CAPÍTULO IV - ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS MEDIANTE QUESTÕES 

FECHADAS DOS QUESTIONÁRIOS 

Como esta pesquisa foi concebida com o objetivo de se usar somente a análise 

qualitativa, os dados coletados foram direcionados à análise projetada. Diante da 

possibilidade de se realizar também uma análise quantitativa, buscou-se lançar mão daquela 

amostra sem alterações.  

Veremos a seguir que os dados colhidos e organizados podem contribuir tanto para 

ilustrar quanto para oferecer uma visão de conjunto do universo pesquisado. Em alguns casos 

os dados foram considerados com significância estatística, ou seja, com improvável 

ocorrência por acaso, e, portanto confiáveis.  

Na Tabela 1, as respostas válidas correspondem àquelas em que os professores e alunos 

assinalaram pelo menos as opções fechadas (A, B ou C). Mesmo que não tenham justificado 

ou evidenciado, mas tendo assinalado uma das opções fechadas, suas respostas foram 

consideradas válidas.  As respostas perdidas correspondem àquelas em que o respondente 

deixou em branco a justificativa, a evidência e as opções fechadas.  
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Tabela 1 - Respostas válidas e perdidas 

Minas Gerais – Brasil - 2015 

Como são 12 faculdades e 7 respondentes em cada uma delas, teremos 84 respostas 

(caso todos respondam) para cada item do questionário, conforme é possível constatar em 

cada um dos 14 itens do questionário. 

Tabela 2 - Descrição de frequência e percentual em função da categoria 

                               a que pertence o respondente 

Minas Gerais – Brasil - 2015 

Na Tabela 2 foi realizada uma descrição numérica de acordo com a ocorrência nos 

questionários. Dessa forma, como participaram da pesquisa 12 faculdades, também foi 

verificada uma frequência de 12 coordenadores e 12 professores. As 12 instituições 

disponibilizaram 5 alunos cada uma, perfazendo um total de 60 alunos. Esses números, 

transformados em percentuais, mostraram que estiveram participando da pesquisa 14,3% de 

coordenadores, 14,3% de professores e 71,4% de alunos. 

Respostas Respostas 

Válidas Perdidas

1. Perfil do Egresso 78 6

2. Enfoque teórico 79 5

3. Estrutura Curricular 70 5

4. Conteúdos 78 6

5. Integração com os serviços de saúde 77 7

6. Capacitação docente 69 15

7. Orientação didática e cenários de ensino-aprendizagem 78 6

8. Tutoria e avaliação 76 8

9. Concepção de ética 77 7

10. Ética docente 75 9

11. Inserção ética curricular 78 6

12. Disciplinas éticas 75 9

13. Formação docente 69 15

14. Referenciais teóricos em bioética 75 9

Quadro 1 - Respostas válidas e perdidas

Minas Gerais – Brasil - 2015

Item do Questionário

Categoria  Frequência Percentual

Coordenador 12 14,3

Professor 12 14,3

Aluno 60 71,4

Total 84 100

Quadro 2 - Descrição de frequência e percentual

em função da categoria a que pertence o respondente

Minas Gerais – Brasil - 2015
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Tabela 3 - Descrição de frequência e percentual em função da instituição 

a que pertence o respondente 

Minas Gerais – Brasil - 2015 

Não obstante os insistentes convites, como relatado no capítulo referente à Metodologia, 

houve faculdades que não participaram. As instituições que efetivamente participaram da 

pesquisa foram divididas, como consta da Tabela 3, em faculdades públicas e faculdades 

privadas. A frequência das faculdades públicas foi de 5, perfazendo um percentual de 41,67%. 

Por outro lado, 7 faculdades privadas participaram da pesquisa, número que representa 

percentualmente 58,33% das instituições pesquisadas. 

Tabela 4 - Descrição da frequência e percentual em função da instituição 

a que pertence o respondente 

Minas Gerais – Brasil - 2015 

O universo pretensamente a ser pesquisado seria, conforme apresentado na Tabela 4, de 

23 faculdades. Deste total, 8 instituições são públicas, gerando um índice percentual de 

34,78%  e 15 são privadas, perfazendo um percentual de 65,22%.  

No entanto, conforme ilustrado na Tabela 5, efetivamente participaram da pesquisa 5 

faculdades públicas. Este número representa um índice percentual de 62,5% do universo de 

faculdades públicas em atividade no estado de Minas Gerais.  

Por outro lado, o número de faculdades privadas que também participaram da pesquisa 

foi 7, o que representa percentualmente 46,67% do conjunto das FO privadas mineiras.  

Natureza  Frequência Percentual

Faculdades Públicas 5 41,67

Faculdades Privadas 7 58,33

Total 12 100

Total 84 100

Quadro 3 - Descrição de frequência e percentual em função

da instituição a que pertence o respondente

Minas Gerais – Brasil - 2015

Natureza  Frequência Percentual

Faculdades Públicas 8 34,78

Faculdades Privadas 15 65,22

Total 23 100

Quadro 4 - Descrição de frequência e percentual em função

da instituição a que pertence o respondente

Minas Gerais – Brasil - 2015
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Tabela 5 - Descrição do índice de resposta em função da instituição 

a que pertence o respondente 

Minas Gerais – Brasil - 2015 

Na tabela 6 a seguir, os respondentes foram agrupados em três categorias e os resultados 

submetidos à análise. Foram considerados com significância estatística, ou seja, com 

improvável ocorrência por acaso, e, portanto confiáveis, os resultados num nível abaixo de 

0,10. Partindo-se desse princípio, merecerão comentário apenas os itens com significância 

estatística. 

Tabela 6 - Associação entre opções de respostas escolhidas e categoria do 

respondente 

Minas Gerais – Brasil - 2015

Natureza  Frequência Percentual

Faculdades Públicas 5 62,5

Faculdades Privadas 7 46,67

Total 12 52,17

Quadro 5 - Descrição do índice de resposta em função

da instituição a que pertence o respondente

Minas Gerais – Brasil - 2015

Opção A Opção B Opção C p - valor

Coordenador 0 4 8

Professor 1 2 9

Aluno 4 11 39

Quadro 6 - Associação entre opções de respostas

escolhidas e categoria do respondente

Minas Gerais – Brasil - 2015

1. Perfil do Egresso

0,752

Opção A Opção B Opção C p - valor

Coordenador 3 4 5

Professor 3 5 4

Aluno 14 15 26

2. Enfoque teórico

0,883

Opção A Opção B Opção C p - valor

Coordenador 1 8 3

Professor 2 8 2

Aluno 10 21 24

3. Estrutura curricular

0,202
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Opção A Opção B Opção C p - valor

Coordenador 2 7 3

Professor 1 5 5

Aluno 9 29 17

4. Conteúdos

0,855

Opção A Opção B Opção C p - valor

Coordenador 3 2 7

Professor 3 2 6

Aluno 9 12 33

5. Integração com os serviços de saúde

0,909

Opção A Opção B Opção C p - valor

Coordenador 3 2 7

Professor 2 5 5

Aluno 8 20 17

6. Capacitação docente

0,534

Opção A Opção B Opção C p - valor

Coordenador 3 6 3

Professor 3 3 6

Aluno 9 32 13

7. Orientação didática

0,267

Opção A Opção B Opção C p - valor

Coordenador 5 4 3

Professor 4 4 4

Aluno 27 13 12

8. Tutoria e avaliação

0,803

Opção A Opção B Opção C p - valor

Coordenador 2 4 6

Professor 3 1 8

Aluno 10 14 29

9. Concepção de ética

0,679

Opção A Opção B Opção C p - valor

Coordenador 0 4 8

Professor 2 1 8

Aluno 3 13 36

10. Ética docente

0,336
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Na Tabela 6, com seus 14 itens do questionário, nenhum deles obteve um índice abaixo 

de 0,10, portanto, não merecem comentário por não apresentarem significância estatística. 

Dessa forma, como pode ocorrer por acaso, não representam dados confiáveis. 

Na Tabela 7 a seguir, foi realizada uma associação entre as respostas às perguntas 

(Opção A, Opção B e Opção C) e o tipo do respondente (faculdade Pública e faculdade 

Privada). Também aqui foram considerados com significância estatística, os resultados num 

nível abaixo de 0,10. Partindo-se desse princípio, merecerão comentário apenas os itens com 

significância estatística. 

Opção A Opção B Opção C p - valor

Coordenador 1 4 7

Professor 2 5 5

Aluno 13 16 25

11. Inserção ética curricular

0,71

Opção A Opção B Opção C p - valor

Coordenador 5 4 2

Professor 5 3 4

Aluno 27 13 12

12. Disciplinas éticas

0,86

Opção A Opção B Opção C p - valor

Coordenador 4 4 4

Professor 5 5 2

Aluno 10 22 13

13. Formação docente

0,607

Opção A Opção B Opção C p - valor

Coordenador 0 9 3

Professor 0 7 5

Aluno 5 24 22

14. Referenciais teóricos em Bioética

0,325
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Tabela 7 - Associação das opções de respostas escolhidas com a instituição 

a que pertence o respondente 

Minas Gerais – Brasil - 2015 

Opção A Opção B Opção C p - valor

Faculdade Pública 0 11 19

Faculdade Privada 5 6 37

Total 5 17 56

Quadro 7 - Associação das opções de respostas escolhidas

com a instituição a que pertence o respondente

Minas Gerais – Brasil - 2015

1. Perfil do Egresso

0,014

Opção A Opção B Opção C p - valor

Faculdade Pública 9 11 10

Faculdade Privada 11 13 25

Total 20 24 35

2. Enfoque teórico

0,307

Opção A Opção B Opção C p - valor

Faculdade Pública 4 18 8

Faculdade Privada 9 19 21

Total 13 37 29

3. Estrutura curricular

0,182

Opção A Opção B Opção C p - valor

Faculdade Pública 8 13 8

Faculdade Privada 4 28 17

Total 12 41 25

4. Conteúdos

0,071

Opção A Opção B Opção C p - valor

Faculdade Pública 8 6 16

Faculdade Privada 7 10 30

Total 15 16 46

5. Integração com os serviços de saúde

0,437

Opção A Opção B Opção C p - valor

Faculdade Pública 6 12 12

Faculdade Privada 7 15 17

Total 13 27 29

6. Capacitação docente

0,951
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Opção A Opção B Opção C p - valor

Faculdade Pública 8 13 9

Faculdade Privada 7 28 13

Total 15 41 22

7. Orientação didática e cenários de ensino-aprendizagem

0,325

Opção A Opção B Opção C p - valor

Faculdade Pública 14 9 6

Faculdade Privada 22 12 13

Total 36 21 19

8. Tutoria e avaliação

0,758

Opção A Opção B Opção C p - valor

Faculdade Pública 6 9 14

Faculdade Privada 9 10 29

Total 15 19 43

9. Concepção de ética

0,529

Opção A Opção B Opção C p - valor

Faculdade Pública 2 9 17

Faculdade Privada 3 9 35

Total 5 18 52

10. Ética docente

0,421

Opção A Opção B Opção C p - valor

Faculdade Pública 7 15 8

Faculdade Privada 9 10 29

Total 16 25 37

11. Inserção ética curricular

0,009

Opção A Opção B Opção C p - valor

Faculdade Pública 13 7 9

Faculdade Privada 24 13 9

Total 37 20 18

12. Disciplinas éticas

0,527

Opção A Opção B Opção C p - valor

Faculdade Pública 7 15 4

Faculdade Privada 12 16 15

Total 19 31 19

13. Formação docente

0,153
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De acordo com os dados contidos no item 1. Perfil do egresso, presente na tabela 7, as 

faculdades públicas seguem uma tendência de formar profissionais generalistas com uma 

atenção mais voltada aos princípios do SUS. Essa tendência de uma formação mais humanista 

se sobressai diante das faculdades privadas e contribui para a busca deste trabalho, mostrando 

as faculdades públicas preparando profissionais mais atentos com questões éticas. 

A concentração das respostas oferecidas pelas faculdades públicas nas opções B - forma 

Cirurgiões-Dentistas com perfil generalista, orientados para a competitividade do mercado de 

trabalho liberal e com algum preparo para trabalhar no setor público, segundo os princípios do 

SUS - e C - forma Cirurgiões-Dentistas com um perfil generalista, humanista, autônomo, 

crítico e reflexivo, familiarizados com os serviços de saúde (SUS) e capacitados a atuar de 

acordo com as necessidades da sociedade, segundo os princípios do SUS - sustenta a análise 

realizada. 

Esta análise está em discordância com o confronto das faculdades públicas e 

privadas (capítulo VI), onde se constatou que as faculdades privadas apresentavam uma 

tendência de formar profissionais mais preparados para o serviço de saúde pública. 

Considerando aceitável um índice de significância abaixo dos 0,10, pode-se afirmar que 

as faculdades privadas demonstraram um quadro mais favorável que as faculdades públicas, 

conforme ilustra o item 4. Conteúdos, presente na tabela 7, por proporcionarem aos seus 

alunos, por meio de disciplinas e atividades, uma formação mais humanística, além de 

trabalharem essas temáticas com seus docentes. Aqui se encontra mais um importante dado 

procurado por esta investigação. 

A concentração, pelas faculdades privadas, das respostas entre os itens B - valoriza a 

formação humanística, cultural e política dos estudantes e oferece disciplinas que 

trabalham/desenvolvem conteúdos relacionadas - e C - além de oferecer disciplinas e 

atividades relacionadas à formação humanística, cultural e política dos estudantes, oferece 

oportunidades de aprimoramento nestas temáticas à grande parte dos docentes - sustenta a 

interpretação realizada. 

Opção A Opção B Opção C p - valor

Faculdade Pública 7 15 4

Faculdade Privada 12 16 15

Total 19 31 19

14. Referenciais teóricos em Bioética

0,312
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Essa constatação confirma o confronto entre as faculdades públicas e privadas 

(capítulo VI), onde verificou-se que, nas instituições privadas, a formação humanística 

notadamente apareceu como uma prática generalizada, presente em todas as unidades, por 

meio de disciplinas e atividades oferecidas aos alunos. 

Verifica-se no item 11- Inserção ética curricular, presente na tabela 7, mais um avanço 

das faculdades privadas, caracterizado pelo compromisso ético do corpo docente em 

desenvolver no curso uma formação ética de forma transversal.  Esta é mais uma resposta 

procurada por esta pesquisa, cujo objetivo, entre outros, é analisar como ocorre a inserção da 

disciplina Ética e/ou Deontologia: se como disciplina independente ou como parte do 

conteúdo de outra disciplina. As escolhas majoritárias das faculdades privadas pelas opções B 

- tem corpo docente preocupado com o ensino técnico-científico embora alguns professores se

preocupem em abordar as implicações éticas da prática odontológica para além das questões 

legais - e C - tem corpo docente que busca imprimir à maioria dos conteúdos/competências 

desenvolvidos um caráter ético, comprometendo-se com a formação ética dos estudantes, 

desenvolvida no curso de forma transversal - sustentam esta interpretação. 

O confronto entre as faculdades públicas e privadas (capítulo VI) confirmou esta 

constatação, ao se perceber que, nas faculdades privadas, existe um maior compromisso dos 

docentes em desenvolver seus conteúdos, sempre fazendo uma interface com a Ética, além de 

trabalhar com a transversalidade na abordagem da ética. 

Embora esta amostra seja insuficiente para uma generalização, não nos permitindo 

concluir a partir dela, atendeu ao objetivo de triangulação inter-métodos citado no Capítulo 

III, referente à metodologia deste trabalho, contribuindo para algumas associações, a despeito 

dessas limitações. 

Algumas dessas associações já foram citadas neste ponto, mas a partir do 

aprofundamento das análises por faculdade, objeto do próximo capítulo, em que já poderemos 

verificar uma triangulação entre coordenadores, professores e alunos, teremos condições de 

explorar e descrever melhor o cenário apresentado neste estudo.  



97 

CAPÍTULO V - RESULTADO DAS ANÁLISES POR FACULDADE 

Neste capítulo, dedicamo-nos à interpretação dos textos produzidos nos questionários, 

em cada faculdade separadamente.  Esse procedimento já representa uma primeira 

triangulação, realizada entre os coordenadores, professores e alunos, a partir da qual vamos 

elaborar uma análise para cada faculdade isoladamente, para todas as faculdades em conjunto, 

além de confrontar as respostas obtidas nas faculdades privadas e públicas e associar as 

respostas dos professores e alunos.   

Assim como em todo o trabalho, seguimos aqui a ordem dos 14 itens do questionário, 

conferindo uma unidade metodológica. Em cada um desses itens, dentro de uma mesma 

faculdade descrita, houve a triangulação entre os respondentes já mencionados. Para não 

tornarmos o texto redundante, faremos menção somente às discordâncias. Quando estas não 

forem verificadas, naturalmente deve-se entender que se verificou uma interpretação 

semelhante dos respondentes, relativa ao item em apreço. 

Logo que fizemos os contatos com os coordenadores para convidá-los a participar da 

pesquisa, nomeamos aleatoriamente as faculdades com letras, de forma que não houvesse 

nenhuma referência que pudesse permitir a identificação das mesmas. Naturalmente a ordem 

alfabética inicial não foi a do agendamento e realização do preenchimento dos questionários, 

uma vez que, como já dissemos, algumas faculdades não participaram desta pesquisa, e as que 

participaram agendaram o preenchimento desordenadamente. Dessa forma, seguimos adiante 

a ordem de realização do preenchimento do questionário, e não a alfabética.  
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1- Faculdade P

1.1- Perfil do egresso 

Verifica-se uma forte tendência pela escolha da opção C – forma Cirurgiões-Dentistas 

com um perfil generalista, humanista, autônomo, crítico e reflexivo, familiarizados com os 

serviços de saúde (SUS) e capacitados a atuar de acordo com as necessidades da sociedade, 

segundo os princípios do SUS – bem sustentada pelas justificativas (A grade contempla 

disciplinas para formação generalista, liberal, mas também para o SUS; Visão generalista 

durante o curso. Noções básicas, complementares da atuação no SUS; Disciplinas que fazem 

parte de uma “especialização”). No entanto, as evidências apresentadas não demonstram, 

com clareza e com exemplos práticos, esta escolha. O mercado de trabalho, a competitividade 

e o serviço privado aparecem de uma forma que denota certa preocupação dos alunos. 

1.2- Enfoque teórico 

Embora a escolha por vários itens tenha parecido uma tentativa de mostrar abrangência nas 

respostas, as justificativas não acompanharam essas escolhas, mostrando-se muito vagas e 

superficiais, como por exemplo: Formação clínica com preocupação social; Equilíbrio biológico 

e social. As evidências acompanharam essa tendência, ao não demonstrarem com exemplos as 

opções que escolheram. O equilíbrio entre o enfoque biológico e o social apareceu como uma 

tentativa institucional, não havendo ainda dados que pudessem sugerir um avanço no sentido da 

caracterização dos fenômenos sociais como agentes causadores dos processos de saúde ou 

doença. 

1.3- Estrutura curricular 

As opções escolhidas no geral foram bem justificadas, e as evidências permitiram uma 

razoável interpretação. Um professor escolheu a opção B e apresentou a seguinte evidência: 

Ciclo básico e profissionalizante bem definido, com disciplinas que os inter-relacionam. Um 

aluno escolheu também a opção B e mostrou a seguinte evidência: Clínicas separadas até 8º 

período e integradas do 8º ao 10º. Apesar de a inter-relação dos conteúdos na clínica 

integrada, em si, representar um fator favorável, ela só ocorre nos últimos períodos do curso. 

Outro fator positivo é a integração com outros cursos, embora ainda careça de uma evolução 

no sentido de integrar todo o currículo e oferecer conteúdos profissionalizantes nos períodos 

iniciais do curso.  
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1.4- Conteúdos 

Oferece apenas uma disciplina de Odontologia Legal e Deontologia. O incentivo a 

discussões e questionamentos parece contemplar de forma apenas parcial a valorização dos 

conteúdos relacionados neste item. Foi constatada uma divergência entre o coordenador e o 

professor da disciplina quanto ao oferecimento de oportunidades de aprimoramento nestas 

temáticas à grande parte dos docentes. Um deles relatou que a faculdade só oferece as 

disciplinas ordinárias do programa aos alunos, enquanto outro escreveu que oferece 

atividades extracurriculares para alunos e professores. As respostas dos alunos parecem 

sustentar as respostas do coordenador, constatando-se que o estímulo à progressão dos 

professores não parece tão valorizado pela instituição.  

1.5- Integração com os serviços de saúde 

A integração com os serviços de saúde pública se dá, institucionalmente, apenas nas 

clínicas da faculdade, de modo que as atividades integradoras com serviços públicos têm uma 

perspectiva de iniciativas isoladas, não sendo uma proposta da instituição. As divergências 

entre o coordenador e o professor não tornaram explícitas a participação ou não dos docentes 

no SUS ou dos Cirurgiões-Dentistas do SUS na docência. 

1.6- Capacitação docente 

Pode-se constatar que o estímulo à progressão relatado não representa especificamente 

uma promoção à formação didático-pedagógica, mas sim uma exigência de instâncias 

superiores quanto ao número de doutores na instituição. O relato do coordenador de que 

raramente a escola oferece a formação didático-pedagógica ao corpo docente parece 

representar mais a realidade do curso. 

1.7- Orientação didática e cenários de ensino-aprendizagem 

A realidade do curso é que, embora ainda existam professores ministrando aulas 

expositivas, segundo afirmação do coordenador, já há uma tendência de adoção de aulas 

interativas com debates, discussões em sala de aula e práticas clínicas laboratoriais 

multidisciplinares, conforme relato do aluno 1.  Um maior avanço também foi constatado no 

relato de intercâmbio com a comunidade por meio de projetos a partir dos quais os alunos têm 

maior visão da sociedade e de seus problemas, trabalhando com observação em pequenos 

grupos, conforme relato do aluno 4 e do professor. 
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1.8- Tutoria e avaliação 

Mais uma vez pode ser observada uma divergência entre o coordenador e o professor: o 

primeiro fez uma constatação de uma realidade em que o professor ainda exerce a docência 

baseada na transmissão de conhecimentos e aquisição de habilidades para o exercício da 

Odontologia (opção A); o segundo mostrou um cenário baseado na opção B. Apesar disso, as 

respostas dos alunos não sustentam estes dados, especialmente quando relatam o processo 

avaliativo por meio de provas escritas. A tutoria não foi relatada nem pelos professores nem 

pelos alunos. Isto pode indicar a ausência desta prática na instituição. 

1.9- Concepção de ética 

Predominou entre o coordenador e os alunos uma concepção deontológica da ética. 

Emerge uma tentativa do professor em justificar uma escolha pela opção C, não encontrando 

respaldo em nenhuma resposta de aluno. Talvez exista uma tentativa isolada do professor, 

apenas no final do curso, de trabalhar com um conceito de ética que vai além dos conceitos de 

Deontologia e de Bioética e que deva ser usado para a vida pessoal de cada um, não 

compartilhada com os outros professores do curso. Vale lembrar que a disciplina Odontologia 

Legal e Deontologia é ministrada no penúltimo semestre do curso. 

1.10- Ética docente 

Os alunos revelaram que vários professores (não todos) do curso portam-se de maneira 

ética, abordando assuntos éticos em suas aulas. Esses dados podem referendar a assertiva do 

professor de que os professores trabalham seus alunos na formação profissional e pessoal. A 

opinião do coordenador destoa um pouco das demais e, sendo pouco expressiva, talvez não 

mereça tanto crédito. As evidências apresentadas parecem sustentar as escolhas 

predominantemente pela opção C, como do aluno 5: conversas dos professores sobre 

assuntos éticos e morais fora da disciplina Odontologia Legal e Deontologia. 

1.11-  Inserção ética curricular 

Os dados revelaram o predomínio de uma realidade compatível com a opção B nas 

respostas discursivas, a despeito da escolha de alguns pelas opções A e C nas questões de 

múltipla escolha. Isso se confirma no confronto da opinião do professor, quando este diz que 

acredita que todos os professores têm o compromisso com a formação dos alunos, e de um 

aluno segundo o qual há professores que abordam assuntos éticos e outros não. Esse dado, por 
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si, pode estar desconfigurando a possibilidade de esta escola estar desenvolvendo a formação 

ética de forma transversal. Um dado que ainda parece forte na docência é a visão relatada pelo 

aluno 2, de que a ética tem uma perspectiva legal. 

1.12- Disciplinas éticas 

A instituição não oferece a disciplina de Bioética, nem em conjunto com outra, facto 

confirmado pelos professores, mas alguns alunos (1, 2 e 3) não marcaram a opção que 

confirme isso. Porém, o conteúdo de bioética está contemplado dentro da disciplina de 

Odontologia Legal e Deontologia (alunos 1, 3 e 5). 

1.13- Formação docente 

Existe apenas uma disciplina com o conteúdo relacionado à ética, cujo professor 

responsável por esta disciplina tem formação específica (especialização) na área e trabalha no 

comitê de ética em pesquisa. Uma informação que não deve ser desprezada é a de que o 

professor da disciplina também tem formação em uma área da Odontologia eminentemente 

técnica. 

1.14- Referenciais teóricos em bioética 

A escolha pelas opções B e C pode não encontrar sustentação nas justificativas e evidências, 

já que o referencial bioético principialista e os referenciais teóricos e campos de reflexão não 

mereceram nenhuma menção que os confirmasse.  Há que se destacar a presença do conteúdo 

ética em pesquisa e a disciplina Saúde Bucal Coletiva, em que a bioética é abordada. 

2- Faculdade G

2.1- Perfil do egresso 

Nota-se uma preocupação da instituição com a formação integral do profissional a formar, 

caracterizada pelas respostas dos professores, embora em parte não corroborada pelas respostas 

dos estudantes: enquanto estes responderam que esta faculdade prepara para o mercado de 

trabalho, mostrando a concorrência atual, aqueles defendem que os alunos devem estar preparados 

para o atendimento do paciente de forma integral. Parece haver uma tendência dos egressos às 

atividades privadas, evidenciada pela supervalorização da questão financeira: Não há 

preocupação dos egressos com a sociedade, mas sim com a vida pessoal, preocupado em ganhar 

dinheiro. 
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2.2- Enfoque teórico 

Há prevalência de enfoque biológico/clínico com pouca atenção às questões sociais, 

conforme evidenciado no item anterior. Os alunos mostraram preocupação com as questões 

preventivas e com os processos sociais determinantes das doenças, não atendidas pela 

instituição. O relato da coordenação caracterizando a preparação do aluno dentro do processo 

saúde-doença não encontra sustentação nem entre os estudantes nem no relato do professor, 

que tem formação em saúde coletiva. Essa constatação se confirma na resposta do 

coordenador, segundo o qual o caráter tecnicista é o dominante entre os egressos. 

2.3- Estrutura curricular 

Apesar de prevalecer uma escolha pela opção B, as justificativas e evidências 

mostraram claramente que a integração só é verificada no final do curso, conforme relatos dos 

alunos 1 e 2, mesmo assim parcialmente. Verifica-se também que a opção por essa estrutura 

curricular é da instituição, pois, nos dois primeiros anos, são ministradas disciplinas básicas, 

deixando a integração para o terceiro ano do curso. O coordenador apresentou uma 

justificativa que sustenta esta afirmação: O embasamento teórico deve preceder o 

atendimento ao paciente.  

2.4- Conteúdos 

A valorização da formação humanística, cultural e política dos estudantes parece que 

ainda está só no discurso do coordenador, pois são oferecidas disciplinas apenas optativas, no 

início do curso (alunos 3 e 5), não sendo encontradas evidências que demonstrem a 

importância afirmada pela coordenação. O aprimoramento aos docentes abordado nessa 

temática não foi alvo de comentários, e o não preenchimento dessa questão por parte do 

professor da disciplina de Saúde Coletiva confirma a pouca atenção conferida a essas 

temáticas. 

2.5- Integração com os serviços de saúde 

A integração com os serviços de saúde se dá por meio de estágios obrigatórios (aluno 5) 

contemplados no convênio da universidade com o município (colhido do relato do professor). 

No entanto, as atividades do corpo docente se restringem aos limites da faculdade (aluno 3), 

tampouco existe participação dos profissionais do SUS na docência (aluno 4). 
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2.6- Capacitação docente 

Um programa de capacitação docente criado nesta faculdade poderia caracterizar a 

atenção da instituição com o tema, no entanto esse programa cumpre uma exigência do 

Ministério da Educação para que as instituições superiores no Brasil tenham mais doutores, 

não representando, portanto, preocupação com a capacitação didático-pedagógica do corpo 

docente. Nota-se ainda que existe um desconhecimento dos alunos acerca desse programa, 

como revelado pelo relato do aluno 5: não sei, nunca ouvi. 

2.7- Orientação didática e cenários de ensino-aprendizagem 

Cenário preocupante foi encontrado nesta instituição, marcado por dificuldade em se 

utilizarem metodologias ativas, com práticas baseadas em aulas teóricas e demonstrativas. 

Utilização de metodologias alternativas são casos isolados, pouco representativos de um 

contexto marcado por um modelo de educação tradicional, conforme relato do coordenador. 

2.8- Tutoria e avaliação 

Pode-se observar que a concepção de ensino dos professores está ainda calcada no 

treinamento de habilidades, por entenderem que a Odontologia é uma profissão técnica. Não 

há relato de orientação tutorial, mesmo que esporádica, nem outras práticas que desenvolvam 

a capacidade de análise. Foi notado, de forma sutil, um descontentamento com esse quadro 

por parte de um aluno, quando este relatou que raramente ocorre cooperação. 

2.9- Concepção de ética 

A abordagem da ética numa perspectiva da observância das leis e punições, além de ser 

uma característica da instituição, ainda é justificada pelo coordenador como sendo a melhor 

forma de se preparar o aluno para o mercado de trabalho. Mais uma vez apareceu nas 

respostas uma preocupação com o mercado de trabalho, o que confirma, pela recorrência, uma 

demasiada atenção da instituição com este modelo de formação. 

2.10- Ética docente 

Embora haja a expectativa do coordenador de que o corpo docente atue de forma a 

considerar os valores educativos e as relações humanas como inerentes à sua tarefa pedagógica, 

influenciado, portanto, os estudantes, há um forte indício de que essa prática não tem acontecido 

de forma sistemática (Assim o aluno será melhor formado para o mercado de trabalho; As 
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aulas são mais sobre leis e suas punições). Há os que defendem a formação profissional como 

tarefa única da faculdade, sendo que a formação ética deve ser feita fora dos limites da 

instituição. Casos isolados de cuidado com os pacientes influenciando na prática dos alunos, 

como assinalado pelo professor da disciplina, parecem representar exceção (O estudo é 

direcionado ao código de ética apenas). A disciplina que trata da ética é tida pelos alunos com 

o nome de Legislação.

2.11- Inserção ética curricular 

A concepção de ética baseada no exercício legal da Odontologia permeia a maioria das 

respostas. A transversalidade não parece ser exercitada no curso, mesmo entendendo a ética 

como respeito às leis. O respeito aos pacientes e a execução de passos clínicos com 

comprovação científica são sinais incipientes e demonstram-se insuficientes para suportar a 

afirmação da coordenação de que existe uma preocupação da faculdade com esses preceitos. 

O objetivo da instituição, com a inserção de ética no currículo, é preparar para o mercado de 

trabalho, demonstrando claro desvio no processo de formação ética. Aqui também 

encontramos mais uma informação procurada por esta investigação. 

2.12- Disciplinas éticas 

A abordagem de conteúdos de ordem ética na instituição restringe-se às implicações 

legais do exercício da Odontologia, por meio de uma disciplina denominada Legislação em 

Odontologia. Essa constatação se dá não só neste item do questionário, mas também pela 

recorrência das respostas em outros itens. Há o relato preocupante de um aluno (5) segundo o 

qual nunca ouviu um professor falar em bioética. 

2.13- Formação docente 

O professor que ministra as aulas de Legislação em Odontologia tem formação em 

Saúde Coletiva. Parece haver um desinteresse por este tema, caracterizado pela ausência de 

um professor com formação específica e até mesmo pelo desconhecimento do coordenador (e 

do aluno1 na questão 14) ao assinalar a existência de uma disciplina de Bioética, quando a 

mesma não existe. 
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2.14- Referenciais teóricos em bioética 

Neste item encontramos mais um dado que contribui para a busca empreendida por esta 

investigação: verifica-se, pelas justificativas e evidências apresentadas, grande 

desconhecimento sobre a bioética (Pouco é passado sobre bioética; nas 2 aulas que tivemos 

não foi ensinado sobre os referenciais teóricos da bioética), em parte caracterizado pela falta 

de abordagem desse conteúdo em outras disciplinas do curso e também pelo facto de a 

disciplina que pode abordar o tema estar inserida apenas no final do curso, não tendo sido 

possível ainda aos alunos o contato com a mesma. 

3- Faculdade F

3.1- Perfil do egresso 

A sintonia apresentada pelas respostas denota uma preocupação da escola em 

familiarizar o estudante com os serviços de saúde pública (atendimento em convênio com o 

SUS, clínicas populares e centro de especializações; aulas de planejamento e gestão pública, 

como se o acadêmico já estivesse trabalhando no serviço público). As evidências 

comprovam, por meio dos estágios e disciplinas voltadas para a saúde coletiva, que a 

instituição proporciona essa familiarização com o SUS. O perfil generalista da formação 

caracteriza-se nas declarações de que o preparo é realizado para casos mais simples, deixando 

o enriquecimento dos conhecimentos para uma especialização.

3.2- Enfoque teórico 

Verifica-se um predomínio do enfoque biomédico e clínico, com ações sociais de 

promoção de saúde ainda em estágio inicial.  Destaca-se, no meio das informações colhidas, 

uma visão discente (aluno 5) de que a Odontologia é muito voltada para a prática clínica (o 

curso de Odontologia é muito prático), caracterizando o tecnicismo já abordado nesta 

investigação.  

3.3- Estrutura curricular 

Embora os ciclos básico e profissionalizante sejam separados, são desenvolvidas 

atividades integradoras, as quais não foram bem evidenciadas, havendo apenas o relato de 

eventos fora da faculdade e atendimento clínico integrado. Conteúdos profissionalizantes são 
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desenvolvidos apenas a partir do 3º ano do curso, o que constitui um facto preocupante, na 

medida em que, desde a formulação do currículo, já impõe obstáculos à integração. 

3.4- Conteúdos 

A presença de disciplinas que contemplam a formação humanística, cultural e política dos 

estudantes evidencia uma preocupação da faculdade com estes conteúdos (Ciências Sociais, 

Psicologia, Cidadania, Odontologia Legal e Deontologia), restando ainda dúvidas quanto ao 

aprimoramento dos docentes nesses conteúdos. Os congressos citados pelos alunos são ocasiões de 

reciclagem, no entanto não ficou claro se os conteúdos aqui referenciados são abordados nesses 

eventos. 

3.5- Integração com os serviços de saúde 

Verifica-se contradição entre professores e alunos quanto à participação docente dos 

serviços de saúde. Quando o aluno relata que há professor concursado na prefeitura e que o 

mesmo está ministrando aula de Saúde Coletiva e Epidemiologia, nota-se forte evidência da 

veracidade da informação sobre a existência de professor(es) concursado(s) na prefeitura. Os 

serviços assistenciais não têm integração com o sistema de saúde público, ocorrendo de forma 

a atender apenas à demanda de pacientes do curso. Desse modo, as respostas não mostram 

indícios de docentes participando nem do planejamento nem da avaliação do SUS. 

3.6- Capacitação docente 

Evidencia-se a falta de comprometimento da instituição com a capacitação didático-

pedagógica do corpo docente, explicitada nos relatos docentes de que raramente é agendado 

algum curso de formação didático-pedagógico e que esse tipo de cursos é realizado 

eventualmente. Os alunos demonstraram desconhecimento quanto à formação didático-

pedagógica de seus professores, como explicita o aluno 5: Não sei responder, não sei se 

acontece e nunca ouvi falar.  

3.7- Orientação didática e cenários de ensino-aprendizagem 

As aulas expositivas centradas no professor (coordenador, professor e aluno 2), 

associadas às aulas práticas em laboratórios ( alunos 1, 2, 4 e 5) destacaram-se como a prática 

mais comum. A interatividade aparece nos relatos dos professores e dos alunos de forma 

ainda acanhada (Maioria das atividades centradas no professor, mas já existem disciplinas 
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que buscam a interatividade – professor), (aulas em laboratório, explicação com o professor, 

vídeo-aulas – aluno 3), não havendo relatos de atividades em serviços de saúde pública nem 

em espaços comunitários. Além disto, a multidisciplinaridade também não faz parte das 

práticas didáticas institucionais da escola.  

3.8- Tutoria e avaliação 

A interpretação dos dados colhidos neste item do questionário mostrou um quadro 

merecedor de atenção, em face de uma prática defasada, antiga, precisando de avanços, como 

relatado pelo aluno 4: ligação direta de ensino professor aluno. O ensino é baseado na figura 

do professor como centro das aulas expositivas, cujo objetivo é preparar o aluno para o 

atendimento clínico. As avaliações são realizadas por meio de provas teóricas e práticas, 

escritas e orais, e as avaliações integradas relatadas pelos alunos nas evidências são provas 

teóricas e práticas. A figura de um tutor não consta nos dados colhidos na análise do 

questionário. 

3.9- Concepção de ética 

Apesar de afirmarem que, no plano de ensino da disciplina Odontologia Legal e 

Deontologia, a abordagem da ética é feita de forma muito ampla, conforme a opção C, as 

evidências apresentadas mostram uma abordagem da ética sob o enfoque deontológico, ligada 

aos deveres profissionais, caracterizada pela citação do CEO, do código de defesa do 

consumidor e a responsabilidade civil do Cirurgião-Dentista, relatados pelo professor.  

3.10- Ética docente 

As respostas dos professores são bastante parecidas, tratando a ética docente baseada na 

orientação das relações entre docentes, entre estes e os alunos, entre alunos e pacientes e entre 

os alunos. No entanto, as respostas dos alunos deixaram transparecer uma preocupação 

docente com a educação moral. A transdisciplinaridade apresenta-se de forma sutil, quando se 

afirma que assuntos sobre moral são discutidos em todas as matérias.  

3.11- Inserção ética curricular 

Nota-se que a ética, ainda que entendida numa perspectiva deontológica, ora como 

punitiva ou legalista, ora como compromisso comportamental com questões sociais, tem sido 

desenvolvida de forma transversal. Há orientações da coordenação para se buscarem 
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constantemente atitudes éticas, o que denota uma preocupação da instituição com a inserção 

ética curricular.  

3.12- Disciplinas éticas 

Oferece apenas a disciplina de Odontologia Legal e Deontologia, com abordagem dos 

princípios legais da profissão. Embora existam relatos de aulas que abordaram a bioética, com 

indício de uma abordagem transversal, trata-se de casos isolados, sem planejamento 

institucional.  

3.13- Formação docente 

O docente responsável por essa disciplina não tem formação específica relacionada à 

ética, mas em Ciências Odontológicas. Isso pode comprometer a formação ética de seus 

alunos, e nenhum deles relatou ter essa informação, demonstrando falta de interesse em sabê-

lo.  

3.14- Referenciais teóricos em bioética 

O plano de ensino da disciplina de Odontologia Legal e Deontologia contempla o 

referencial bioético principialista, porém as evidências não confirmam que efetivamente este 

referencial tenha sido implementado (Ementa, Conteúdo Programático, bibliografia adotada 

- professor e coordenador; Apesar de ter sido bem ministrada a disciplina, foi só o básico –

aluno 1). As discussões de problemas éticos na disciplina de Odontologia Legal e Deontologia 

emergem como um dado envolto por um contexto em que a ética tem um enfoque 

eminentemente deontológico, caracterizado por uma abordagem de questões relacionadas a 

punições e aspectos legais.  

4- Faculdade O

4.1- Perfil do egresso 

Apesar da preocupação da coordenação, esta escola forma Cirurgiões-Dentistas com 

perfil generalista, porém com pouca atenção ao setor público e voltado ao mercado de 

trabalho. Pode-se notar divergência de interesses da coordenação e do corpo docente, uma vez 

que a coordenação relatou que, embora se tenha dedicado para atingir o constante da opção C, 

não tem conseguido de forma completa, pois está implementando um novo Projeto 

Pedagógico e tem encontrado resistência de alguns professores e alunos. Segundo a 
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coordenação, os professores e alunos querem focar o mercado de trabalho (Apesar de 

receberem alguma formação voltada para o SUS, os alunos sofrem grande pressão de áreas 

clínicas – professor). 

4.2- Enfoque teórico 

Mais uma vez denota-se intenção da coordenação de equilibrar o enfoque biológico e o 

social, no entanto isso não tem sido conseguido, segundo o próprio coordenador, devido à 

resistência de parte dos professores, que ainda praticam a docência baseada na prática clínica. 

Não encontramos nenhuma referência ao enfoque epidemiológico. 

4.3- Estrutura curricular 

Além de dividir o curso em ciclo básico e profissionalizante, ainda congrega as 

disciplinas básicas em um departamento específico e isolado da Odontologia. A integração 

desses ciclos tem sido tentada, mas sem eficácia. Segundo relatado no questionário pelo 

professor, o que ocorre é uma sobreposição de atividades. 

4.4- Conteúdos 

A formação humanística, cultural e política dos estudantes parece não ser intenção da 

instituição, uma vez que o curso não oferece essas disciplinas ou conteúdos, permitindo 

apenas que o estudante interessado curse-as como opcionais. Esse facto provoca relatos de 

insatisfação por parte dos alunos, tais como: Estudantes se sentem às vezes perdidos em 

relação à humanização – contato paciente-estudante. O relato do professor indica que a 

formação técnica é preponderante e sobrepõe-se a outras atividades. 

4.5- Integração com os serviços de saúde 

Segundo os relatos colhidos do professor e dos alunos 1 e 2, não existe integração com 

o município por culpa dos poderes públicos municipais. O serviço de saúde do município é

desarticulado, inviabilizando ações integradas com a instituição. Esse facto tem provocado o 

isolamento da escola, não permitindo essa integração, que, na visão dos alunos, é necessária 

para o aprendizado integral. 

4.6- Capacitação docente 

Mesmo com o investimento da instituição em promoção de cursos, palestras e debates, 

focando as necessidades do corpo docente, existe forte resistência dos professores para este tipo de 
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capacitação. Essa constatação é bem percebida pelos alunos, quando estes relatam que os 

professores não sabem como abordar os alunos, ou que ministram a mesma aula há anos, sem 

atualizar os conteúdos ou a didática. Nota-se, também, que os alunos desconhecem a promoção 

desses cursos.  

4.7- Orientação didática e cenários de ensino-aprendizagem 

Denota-se falta de atenção da escola para com esses temas, admitida pela própria 

coordenação, que se mostrou sensibilizada após a aplicação deste questionário e prometeu 

que, no futuro, esses temas apresentados neste inquérito servirão de base para discussão e 

realização de cursos e palestras na instituição. Caso isso se confirme, já teria valido a pena a 

realização desta pesquisa. Pode-se afirmar também que as práticas dos professores ainda 

permanecem baseadas em aulas práticas em laboratórios e clínicas pouco integradas, além de 

realizarem aulas teóricas centralizadoras. 

4.8- Tutoria e avaliação 

Modelo de ensino ainda tradicional com avaliações seguindo essa tendência (A 

formação é extremamente antiquada – professor; Provas teóricas e práticas – alunos 1 e 3). 

Esse quadro evidenciou insatisfação, caracterizada pela movimentação para modificar essa 

prática, porém com um movimento isolado e dependente da iniciativa particular de cada 

docente, de modo que não se pode extrair dos dados coletados que a instituição se preocupa 

com esta situação.  

4.9- Concepção de ética 

A abordagem da ética fundamentada nos deveres e nas normas morais do profissional 

em relação ao seu paciente é a que mais prevalece nesta escola. Esta afirmação baseia-se nos 

dados coletados neste item e recorrentemente em outros deste questionário. Não existe ainda 

nenhuma articulação para questões da prática profissional. 

4.10- Ética docente 

Antes da abordagem deste tema, é conveniente lembrar que, embora a concepção de 

ética na instituição seja essencialmente calcada em questões legais, os relatos deste item, 

isoladamente, indicam que o corpo docente atua como referência do aluno no contato com o 
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paciente, valorizando a ética, a moral e as relações humanas. Nas atividades docentes, 

ocorrem discussões sobre o tema com o objetivo de conscientização dos alunos.  

4.11- Inserção ética curricular 

O corpo docente desta instituição, com exceções, não está preocupado com implicações 

éticas da prática odontológica para além das questões puramente legais. Ao contrário, parece 

preocupado mais com questões técnicas do exercício profissional, como relatou o professor: 

não existe nenhuma preocupação com a inserção destas questões. Por exemplo, ainda é 

cobrada a produção mínima dos alunos.  

4.12- Disciplinas éticas 

Uma disciplina denominada Estágio Supervisionado aborda conteúdos de ética legal e 

bioética, porém com relato de que o tema não é enfatizado (Embora o tema seja abordado, ele 

não é enfatizado). Denota-se ainda que estes conteúdos focam-se no preparo do aluno para a 

prática clínica. 

4.13- Formação docente 

Esta instituição não apresenta docentes com formação na especialidade de Odontologia 

Legal nem de Bioética. Essa conclusão está baseada tanto nas respostas dos professores, por 

permitir o entendimento de que, neste quesito, as respostas dos docentes devam merecer mais 

crédito, quanto na resposta do aluno 2, ao dizer não sei sobre a formação destes professores.  

4.14- Referenciais teóricos em bioética 

A abordagem da bioética se dá numa outra disciplina de forma abrangente, enfatizando 

o referencial principialista e discutindo em sala alguns dilemas éticos. As evidências

apresentadas são poucas, mas os relatos dos alunos 2 e 3 sobre a existência de discussões de 

casos e de dilemas éticos em sala de aula parecem suficientes para caracterizar a escolha pela 

opção B. 

5- Faculdade B

5.1- Perfil do egresso 

Esta instituição enfoca, de maneira equilibrada, o mercado de trabalho e o serviço 

público, constatação esta sustentada nos relatos feitos pelo coordenador e pelo aluno 2 sobre 
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investimentos em novas tecnologias e pelos alunos 3 e 4 sobre estágios extramuros nos 

serviços de saúde pública. A grade curricular, composta de disciplinas com perfil tecnológico, 

como Laserterapia e Odontologia do Esporte, além de aulas dos princípios do SUS e Saúde 

Coletiva caracterizam essa formação. 

5.2- Enfoque teórico 

A proposta institucional de formação com enfoque biológico e social é confirmada nas 

justificativas e evidências apresentadas pelo coordenador (Disciplinas com caráter 

interdisciplinar e integrador. Visão da sociedade e do paciente além da odontologia). Os 

dados apresentados na justificativa do aluno 1, de enfoque epidemiológico, não vêm 

acompanhados de evidências que os sustentem. 

5.3- Estrutura curricular 

Esta instituição, segundo o coordenador, propõe-se a desenvolver conteúdos 

profissionalizantes com disciplinas integradas em todo o currículo, desde o início do curso, 

quando o aluno, desde o 1º período, é levado a inter-relacionar conteúdos e conhecimentos 

profissionalizantes. Faltam, no entanto, evidências mais elucidativas que confirmem essas 

assertivas.  Apesar de a divisão em ciclos não ter sido relatada neste item, um dado coletado 

na questão 7 (No ciclo básico já estamos usando mapa conceitual) confirma a divisão em 

ciclos básico e profissionalizante. Esse dado nos induz à conclusão de que esta escola ainda 

carece de avanços no sentido da integração. 

5.4- Conteúdos 

A valorização da formação humanística, cultural e política dos estudantes está bem 

sustentada pelo oferecimento de disciplinas que trabalham estes conteúdos (Saúde Coletiva, 

Filosofia, Psicologia e Orientação Profissional). O estímulo à discussão em sala de aula de 

temas trazidos pelos alunos também pode ser entendido como um fator de caracterização 

dessa preocupação da escola. O relato de oferecimento de oportunidade de aprimoramento aos 

professores nestas temáticas, no entanto, não mostra evidências que o tornem confiável.  

5.5- Integração com os serviços de saúde 

Apesar da escolha unânime pela opção C, as evidências apontam para uma participação 

inexpressiva de docentes nos serviços de saúde. A integração com esses serviços restringe-se 
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ao atendimento de pacientes indicados do SUS, ao envolvimento de alunos nos atendimentos 

de pacientes especiais e às disciplinas que articulam ações conjuntas com o SUS. Parece não 

haver uma ação no sentido de promover essa integração de forma institucionalizada. 

5.6- Capacitação docente 

Nota-se que a formação didático-pedagógica do corpo docente faz parte da política 

desta instituição, de forma que, na prática isso tem acontecido com diversos cursos 

relacionados ao tema. A presença de uma coordenação pedagógica trabalhando com 

coordenadores e professores viabiliza a realização periódica de tais cursos. Neste item a 

realidade desta faculdade apresenta-se singularmente com grande avanço. 

5.7- Orientação didática e cenários de ensino-aprendizagem 

Embora sejam praticadas na instituição metodologias ativas, como estudos de casos 

clínicos, grupos de discussão, seminários, com ênfase na preparação para o atendimento clínico, 

isso ocorre sem nenhuma referência à realidade de saúde. A abordagem multidisciplinar 

apresentada pelo aluno 1, apesar de pouco evidenciada, é praticada nesta faculdade (Abordagem 

multidisciplinar, que valoriza o aprendizado do aluno). Verifica-se ainda, de acordo com o 

relato do coordenador, uma prática docente centrada no treinamento de habilidades para o 

exercício da clínica (as habilidades práticas são treinadas para aprimorar para o atendimento 

clínico). 

5.8- Tutoria e avaliação 

Percebe-se que o estímulo para os professores desenvolverem um processo avaliativo 

didaticamente mais avançado representa uma iniciativa acanhada da instituição, uma vez que 

o processo avaliativo ainda segue uma tendência tradicional (Avaliação ainda é tradicional –

professor). Algumas poucas práticas menos tradicionais, em aplicação na instituição como um 

todo, são relatos que não seguem acompanhados de evidências que confiram credibilidade. 

Parece que ainda representam apenas tentativas da coordenação (Os professores são 

estimulados a aplicar provas diferentes de avaliação teóricas e práticas). Além disso, com 

base na ausência de justificativas e evidências por parte dos alunos, mesmo tendo estes e os 

professores assinalado como respostas fechadas as opções B e C, a orientação tutorial não é 

praticada nesta instituição. 
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5.9- Concepção de ética 

Embora a abordagem da ética durante todo o curso, de forma transversal, represente um 

avanço da escola, pode-se notar que essa abordagem visa a uma orientação à prática clínica, 

não havendo dados para se acreditar que ela proporcione reflexões sobre as condutas da vida. 

Apesar de assinalarem as opções B (coordenador e aluno 4) e C (professor e alunos 1, 2, 3 e 

5), a concepção de ética desenvolvida na instituição parece ser predominantemente voltada 

aos deveres e questões legais da profissão, como constatado no item 10 deste questionário.  

5.10- Ética docente 

A preocupação da faculdade em romper com o tecnicismo entre seus egressos é 

evidenciada pelo relato do coordenador sobre estímulo aos professores no sentido de 

desenvolverem a educação moral dos alunos. Embora os professores mostrem-se empenhados 

na formação dos alunos, deve-se destacar que essa formação moral relatada tem um sentido de 

respeito ao paciente e seus direitos, como relatado pelo professor.  

5.11- Inserção ética curricular 

Foi constatada uma contradição entre o coordenador e o professor: enquanto um 

afirmou que o corpo docente é preocupado com o ensino técnico-científico e o exercício legal 

da Odontologia, o outro assinalou que, embora alguns professores se preocupem em abordar 

as implicações éticas da prática odontológica para além das questões legais, o corpo docente é 

preocupado com o ensino técnico-científico. A busca por esse tema em outras questões do 

questionário pode indicar que a afirmativa do coordenador de que os professores são 

orientados a inserirem em suas disciplinas, além do conhecimento técnico-científico, 

conteúdos de formação ética encontra sustentação, ainda que essa formação ética abordada 

por estes professores tenham um caráter eminentemente deontológico.  

5.12- Disciplinas éticas 

Esta instituição oferece uma disciplina denominada Orientação Profissional, na qual se 

inserem os conteúdos ética e bioética, mas em respostas a outras questões deste questionário, 

como no item 10, em que, a partir da afirmação de um aluno, de que indiretamente a 

educação moral faz parte do conteúdo de todo o corpo docente da faculdade, ficou 

evidenciada a abordagem destas temáticas de forma transversal. 
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5.13- Formação docente 

O professor da disciplina não tem formação específica na especialidade de Odontologia 

Legal e/ou Bioética, mas em Odontologia Social, segundo afirmação do coordenador. Esse 

facto em si demonstra uma realidade ainda carente de atenção por parte desta instituição de 

ensino. 

5.14- Referenciais teóricos em bioética 

Constatamos que os dilemas éticos encontrados na prática clínica são discutidos entre 

professores e alunos, durante boa parte do curso, embora não tenham sido encontradas 

evidências de que haja abordagem de referenciais bioéticos, evidenciando um possível reflexo 

da falta de profissional com formação específica para ministrar tal conteúdo. 

6- Faculdade E

Em todos os questionários passados nesta faculdade, os respondentes só marcaramos 

itens correspondentes às questões fechadas (múltipla escolha). Não justificaram nem 

apresentaram evidências. 

7- Faculdade M

7.1- Perfil do egresso 

Ainda que haja a procura por um discurso quase uniforme entre todos os respondentes, 

tentando aproximar-se do proposto no PPP do curso e nas DCN, é possível também notar a 

preocupação com o mercado de trabalho e com o preparo técnico-científico do aluno, como 

destacado no relato do coordenador (necessidade de formação tecnicista e humanista para o 

mercado de trabalho e para as crescentes necessidades de atendimento do setor público). 

Esse facto faz com que a prática da instituição se distancie das necessidades da sociedade de 

atender aos princípios do SUS. Parece mais correto afirmar que o objetivo da escola é formar 

profissionais visando ao mercado de trabalho e às necessidades do serviço público, ainda que 

isso pareça incompatível. 

7.2- Enfoque teórico 

O enfoque epidemiológico da instituição é caracterizado pelo envolvimento social na 

formação dos alunos, pelos projetos de extensão com envolvimento comunitário e pelo 

direcionamento do atendimento ao público com risco social (relatos do coordenador). Os alunos 
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respaldam essa constatação quando valorizam a epidemiologia no processo de entendimento das 

doenças, além de citarem o estudo do Projeto SB Brasil17 como determinante das necessidades do 

país. 

7.3- Estrutura curricular 

A busca pela integração parece uma proposta da escola, clarificada pelos relatos 

(coordenador e alunos 2, 4 e 5) de estágios e envolvimento clínico desde o início do curso. A 

integração, no entanto, efetivamente se concretiza após o 4º período (aluno 1), quando as 

disciplinas são integradas, apresentando uma inovadora disciplina congregando várias áreas 

de atuação odontológica. 

7.4- Conteúdos 

A realidade da escola está contida nos relatos de valorização da formação humanística, 

cultural e política dos estudantes. A presença de disciplinas extracurriculares que desenvolvem 

a história da Odontologia, da saúde e do SUS evidenciam em parte essa valorização, visto que 

não estão oficialmente no currículo nem disponíveis a todos os alunos, conforme relato do aluno 

2. Há um relato, do professor, que denota a necessidade de oferecimento de capacitação aos

docentes nessas temáticas, mas tal não ocorre na instituição, segundo as evidências 

apresentadas. 

7.5- Integração com os serviços de saúde 

Os relatos evidenciam que, apesar de parte dos docentes da instituição, especificamente 

os da área de saúde coletiva, participarem do planejamento e avaliação do sistema público, o 

facto de não terem vínculo com os serviços públicos de saúde e não haver nenhum Cirurgião-

Dentista do serviço público participando da docência fere a fiabilidade dessa informação. As 

evidências confirmam, no entanto, que a escola oferece disciplinas com o objetivo de 

proporcionar aos alunos vivência com o SUS.   

7.6- Capacitação docente 

Esta instituição promove regularmente oficinas de capacitação e atualização didática e 

pedagógica, com intensa participação docente, visando atualizá-lo nas novas metodologias de 

17 Programa do governo federal brasileiro, cujo objetivo geral é: conhecer a situação de saúde bucal da população brasileira urbana, subsidiar 
o planejamento e a avaliação das ações e dos serviços perante o SUS e manter uma base de dados eletrônica (Brasil, 2012). 
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ensino-aprendizagem, acompanhando a utilização da tecnologia aliada ao ensino. Essa 

informação é desconhecida pelos alunos, que explicitam nos relatos não terem acesso a ela. 

7.7- Orientação didática e cenários de ensino-aprendizagem 

O curso oferece disciplinas com conteúdo teórico ministrado de forma dinâmica, com 

abordagem multidisciplinar e integrada. Tem o objetivo de capacitar o aluno para reconhecer 

problemas, estando, assim, apto a atuar tanto no serviço público quanto privado. Desse modo, 

as aulas desenvolvidas em laboratórios e nas clínicas visam preponderantemente ao 

treinamento de habilidades clínicas. A interatividade dos estudantes está caracterizada no 

relato de estímulo às discussões e na utilização da metodologia PBL. 

7.8- Tutoria e avaliação 

Não há relato de orientação tutorial nesta instituição, o que não justifica a escolha pela 

opção C. As justificativas e evidências apresentadas nesta questão e em outras deste mesmo 

questionário indicam que ocorre treinamento de habilidades para a prática clínica. Porém, 

notam-se também avanços no processo avaliativo, que se realiza com integração 

multidisciplinar, desenvolvendo o senso crítico no planejamento de casos clínicos. O estímulo 

à autocrítica e à solução de problemas também são uma boa iniciativa da instituição que 

merecem referência.  

7.9- Concepção de ética 

O discurso dos professores relatando a capacitação do aluno no sentido de ser reflexivo, 

atento às questões de cidadania e de seu papel social não encontra sustentação entre os alunos, 

os quais relataram a existência de uma disciplina de Legislação e Ética, no 8º período, em que 

se ensinam os direitos e deveres do profissional. Parece que, se, por um lado, a redundância 

das respostas dos alunos pode indicar que esse perfil apresentado por eles mereça mais 

crédito, por outro lado, noutra possível interpretação, a capacitação do aluno apresentada 

pelos professores pode não estar surtindo efeito prático, apesar da boa intenção. 

7.10- Ética docente 

Embora paire nesta instituição a consciência de que o professor influencia e motiva os 

alunos para atuarem de forma ética, nos relatos destes constata-se que parte do corpo docente 

não inclui essa temática em sua programação. Há relatos ainda de insatisfação dos alunos com 
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a conduta ética de alguns professores (infringindo a ética – alunos 2, 3, 4 e 5). É possível 

concluir, portanto, que, a despeito da intenção da escola, ainda existem desvios de conduta 

que deturpam a proposta de educação moral docente. 

7.11- Inserção ética curricular 

O entendimento de que a qualidade do corpo docente e seu nível acadêmico 

representam evidências de seu comprometimento com a formação ética dos estudantes pode 

denotar inconsistência nas respostas. Pode inferir, com os dados colhidos, que os professores 

desta instituição, em sua maioria, preocupam-se com a formação ética dos estudantes. 

Destaca-se, dos dados colhidos, a fiscalização realizada pelos professores e o cumprimento 

dos protocolos estabelecidos para o atendimento dos pacientes. Se, por um lado, esse facto 

mostra o rigor técnico-científico do cuidado com o paciente, por outro, também revela uma 

prática pedagógica reguladora, portanto, questionável. 

7.12- Disciplinas éticas 

Apesar de os professores assinalarem a opção C, com a afirmação de que a escola 

oferece uma disciplina de Bioética, as justificativas e evidências não sustentam esta escolha 

(Oferece no 8º período uma disciplina que aborda princípios ético legais e os direitos e 

deveres do Cirurgião-Dentista). Os alunos confirmam equivocadamente essa constatação 

assinalando a opção A e justificando a escolha com o relato de que (existe uma disciplina de 

Legislação e Ética no 8º período, onde se abordam os princípios ético-legais, os direitos e 

deveres dos Cirurgiões-Dentistas). O conteúdo da disciplina Legislação e Ética também é 

abordado de forma transversal, de acordo com as particularidades de cada disciplina. O facto 

de os professores afirmarem a existência de uma disciplina de Bioética, quando a mesma não 

existe, pode remeter-nos ao item 10 – Ética docente. 

7.13- Formação docente 

A instituição não tem docente com formação específica na especialidade de 

Odontologia Legal, constatação feita por meio das respostas dos alunos 1, 3, 4 e 5. No 

entanto, os professores informaram o contrário, quando assinalaram as opções B e C do 

questionário. O facto relatado aqui também pode contribuir com a interpretação da questão 10 

- Ética docente.
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7.14- Referenciais teóricos em bioética 

A disciplina de Legislação e Ética aborda alguns dilemas éticos da prática clínica, com a 

intenção de desenvolver o pensamento crítico do aluno, além de ajudá-lo na busca da solução 

de problemas relativos ao exercício profissional. Não foi encontrada nenhuma referência dos 

professores aos referenciais bioéticos. Os alunos, no entanto, relaram que uma disciplina 

isolada enfatiza esses referenciais.  

8- Faculdade J

O coordenador sugere que, para obter as evidências, se consulte, num endereço 

fornecido, o PPP do curso, e noutro, as fichas de componentes curriculares. Para essa análise, 

enumera algumas disciplinas específicas. 

8.1- Perfil do egresso 

Verificamos uma controvérsia entre os respondentes, quando escolheram as opções B 

(coordenador e aluno 3) e C (professor e alunos 1, 2, 4 e 5) como respostas, permitindo a 

interpretação de que esta escola forma profissionais orientados para a competitividade do mercado 

de trabalho, mas também busca familiarizá-los com os serviços de saúde pública, por meio de 

estágios, desde o início do curso, em unidades de saúde do SUS, pois é o que contêm as opções 

escolhidas. 

8.2- Enfoque teórico 

Enquanto, entre os professores, há concordância nas respostas, indicando que o objetivo 

do curso é a busca do enfoque epidemiológico, enfatizando os processos sociais na 

determinação dos fenômenos de saúde-doença, o mesmo não ocorre entre os alunos: alguns 

confirmam estas respostas, e outros assinalam que o curso é ministrado buscando o equilíbrio 

entre o enfoque biológico e o social. 

8.3- Estrutura curricular 

Nota-se novamente uma divergência entre os professores, quando da escolha das opções 

B e C, evidenciando que esta escola ainda mantém ciclos básico e profissionalizante com 

integração parcial. Esta afirmação sustenta-se no relato do atendimento de pacientes na clínica 

integrada, onde os professores de todas as áreas apoiam os alunos neste atendimento. 
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8.4- Conteúdos 

A despeito de alguns alunos afirmarem, pela opção escolhida no questionário, que a 

escola não enfatiza conteúdos relacionados à formação humanística, cultural e política dos 

estudantes, é possível constatar, por outras respostas deste questionário, que são oferecidas 

essas disciplinas. Parece não existir a oferta de aprimoramento nessas temáticas aos docentes, 

o que encontra respaldo na resposta dada pela coordenação que, mesmo não oferecendo

evidências nem justificando sua resposta, afirmou que valoriza a formação humanística, 

cultural e política dos estudantes e oferece disciplinas que trabalham/desenvolvem conteúdos 

relacionados, não demonstrando um avanço maior como contido na opção C.  

8.5- Integração com os serviços de saúde 

A participação dos docentes nos serviços de saúde pública, assim como do seu 

planejamento, ocorre nesta instituição. A participação de profissionais dos serviços na 

docência também é constatada. Quanto à integração dos serviços docentes e assistenciais com 

o SUS, existe discordância entre a coordenação, que escolheu a opção B, e o professor e os

alunos, que escolheram a opção C. A recorrência das respostas em todo o questionário pode 

indicar uma forte tendência a que realmente exista essa integração. 

8.6- Capacitação docente 

Apesar de não apresentarem justificativas nem evidências de suas respostas, o 

coordenador afirmou que a capacitação docente faz parte da política institucional da escola, e 

o professor, respaldado por alunos, afirmou que periodicamente a faculdade oferece e/ou

promove cursos de formação didático-pedagógica. Isto demonstra que a formação não é 

sistemática e nem acontece com todo o corpo docente. 

8.7- Orientação didática e cenários de ensino-aprendizagem 

A divergência entre os professores, quando escolheram cada qual um item diferente do 

questionário, pode denotar uma prática docente, em parte baseada em aulas teóricas com 

metodologias alternativas e busca da interatividade com os alunos, centrando-se em 

habilidades clínicas, com alguma integração multidisciplinar, e em parte de forma mais 

avançada, como na opção C. Essa prática docente diversificada pode ser confirmada entre os 

alunos. 
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8.8- Tutoria e avaliação 

Esta instituição não oferece orientação tutorial. O processo de ensino-aprendizagem 

parece refletir uma prática diversificada entre os docentes: enquanto alguns trabalham com 

transmissão de conteúdos e treinamento de habilidades, outros desenvolvem esse processo em 

grupos; enquanto uns desenvolvem o processo avaliativo baseado em resultados obtidos 

principalmente em provas escritas e em demonstrações de atividades laboratoriais e clínicas, 

outros utilizam métodos avaliativos que articulam conhecimentos teóricos e desenvolvimento 

de capacidades para a prática profissional.  

8.9- Concepção de ética 

Além de abordar a ética como o estudo dos deveres profissionais e dos princípios ético-

legais, também a aborda como o estudo dos juízos morais/reflexões aplicados à vida e às 

ações em saúde (bioética). Apesar de parecer uma realidade incompatível, esta escola também 

desenvolve a ética a partir da educação moral, do exercício da cidadania, da capacidade de 

reflexão, de crítica e de autocrítica. Talvez esse cenário reflita, assim como em outros itens 

deste questionário, uma diversidade de concepções e práticas docentes na instituição. 

8.10- Ética docente 

Apesar da diversidade de concepções de ética na instituição, constata-se uma 

confluência de opiniões quanto à ética docente: segundo alunos e professores, o corpo docente 

julga que a educação moral faz parte da tarefa pedagógica, incluindo-a em sua programação. 

Ao fazermos essa constatação, visualizamos uma realidade bastante favorável, mostrando 

comprometimento do corpo docente com a formação ética dos estudantes.  

8.11- Inserção ética curricular 

O professor da disciplina optou por uma resposta que mostra um corpo docente ainda 

preocupado com o ensino técnico-científico. Parte dos alunos segue essa tendência, mas a 

coordenação e outra parte dos alunos veem o corpo docente comprometido com a formação 

ética dos alunos, sendo essa formação desenvolvida de forma transversal. Verifica-se mais 

uma vez a divisão do corpo docente: parte preocupada com a formação ética e parte ainda 

focada no ensino técnico-científico. 
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8.12- Disciplinas éticas 

Não oferece uma disciplina específica de Ética nem de Bioética, mas esses conteúdos 

estão inseridos numa disciplina com outra denominação. Não foram encontradas evidências 

de que estes conteúdos sejam desenvolvidos de forma transversal no curso, mesmo 

consultando as ementas das disciplinas, disponíveis no site indicado pela coordenação. 

8.13- Formação docente 

A multidisciplinaridade não é uma prática na instituição, porém os professores que 

ministram o conteúdo da bioética têm formação específica em Odontologia Legal. 

8.14- Referenciais teóricos em bioética 

Como não foi constatada a transversalidade do desenvolvimento da bioética no curso, e 

a despeito da divergência entre a coordenação e o professor, será, nesse caso, creditado ao 

professor maior valor em sua resposta, considerando assim que, na disciplina desse professor, 

aborda-se a bioética em seus diversos referenciais teóricos, por meio dos quais se discutem as 

questões relativas à saúde e à pratica da odontologia de forma ética.  

9- Faculdade D

9.1- Perfil do egresso 

De acordo com as opções escolhidas tanto pelos professores quanto pelos alunos, o 

Cirurgião-Dentista formado nesta escola tem orientação para a competitividade do mercado 

de trabalho liberal, embora tenha um perfil generalista e preparo para trabalhar no serviço 

público. Não há evidências, no entanto, de que estes egressos tenham capacitação para atuar 

de acordo com as necessidades sociais.  

9.2- Enfoque teórico 

Não há preocupação com os processos sociais como determinantes dos fenômenos de 

saúde-doença. O enfoque da escola, a despeito da divergência entre os professores, clarificada 

pela escolha de opções diferentes de resposta, está baseado em características 

biomédicas/clínicas e sociais. Talvez a divergência entre o professor e o coordenador revele 

uma prática também diversificada do corpo docente. 
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9.3- Estrutura curricular 

Esta faculdade mantém o ciclo básico e o profissionalizante separados e com disciplinas 

específicas. As evidências apresentadas confirmam essa divisão, que se desfaz somente na 

clínica integrada, ao final do curso (aluno 5: disciplinas do ciclo básico; disciplinas 

profissionalizantes e clínica integrada). 

9.4- Conteúdos 

A valorização da formação humanística, cultural e política dos estudantes pode ser 

verificada na escola, assim como a oferta de disciplinas que valorizam esses conteúdos. A 

resposta da coordenação não se sustenta nem entre os estudantes nem com o professor da 

disciplina, que confirmaram essa abordagem da faculdade. 

9.5- Integração com os serviços de saúde 

A coordenação e o professor da disciplina afirmaram que os docentes da escola 

participam esporadicamente dos serviços e do planejamento do sistema de saúde público. 

Afirmaram ainda que profissionais dos serviços eventualmente participam da docência. As 

respostas e evidências apresentadas pelos alunos parecem não expressar a realidade da escola, 

especificamente neste item do questionário, uma vez que não focaram diretamente o assunto 

em questão.  

9.6- Capacitação docente 

Apesar de não fazer parte da política desta instituição, a formação didático-pedagógica 

tem sido promovida periodicamente. Essa afirmação do professor da disciplina diverge da 

opinião da coordenação, que afirmou pela escolha da opção A, que não oferece nem promove 

formação didático-pedagógica do corpo docente ou raramente o faz, mas encontra sustentação 

entre os estudantes, ressaltando que a coordenação tem pouco suporte entre os alunos para sua 

afirmação. Em última análise, pode-se afirmar que esta instituição de ensino oferece formação 

didático-pedagógica aos docentes, parecendo obscuro ainda a periodicidade com que ocorre 

essa formação: raramente ou periodicamente.  

9.7- Orientação didática e cenários de ensino-aprendizagem 

De acordo com as escolhas dos professores (opção A), se, por um lado, percebe-se que 

nesta escola ainda se pratica uma docência baseada em aulas expositivas centradas no 
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professor, com aulas práticas em laboratórios e clínicas, sem nenhuma integração, por outro, 

existem disciplinas com metodologias alternativas e com alguma integração, segundo as 

opções escolhidas pelos alunos 1, 3, 4 e 5. 

9.8- Tutoria e avaliação 

Percebe-se mais uma vez uma divergência entre os professores, confirmada pelos 

alunos, denotando que a prática da escola ora se apresenta centrada no professor, em grandes 

e pequenos grupos, com métodos avaliativos que articulam conhecimentos teóricos e o 

desenvolvimento de capacidades para a prática do Cirurgião-Dentista, ora centrada na 

transmissão de conteúdos e treinamento de habilidades, tendo como método avaliativo as 

provas escritas e as demonstrações de atividades em laboratório e na clínica. A orientação 

tutorial não é praticada nesta instituição. 

9.9- Concepção de ética 

A abordagem da ética é feita com base no estudo dos deveres dos Cirurgiões-Dentistas e 

nos princípios ético-legais, uma abordagem deontológica. Apesar de entenderem a ética de 

uma forma mais abrangente, os alunos apresentaram evidências controversas (A formação de 

profissionais humanistas e orientados em princípios ético-legais com respeito ao indivíduo e 

à coletividade), com dados que ora confirmam, ora refutam essa afirmação, pela escolha das 3 

opções disponíveis no questionário. Nessa perspectiva, infere-se que, na realidade, esta escola 

privilegia o estudo da ética de forma eminentemente deontológica, constatação que pode ser 

confirmada analisando-se os itens “Inserção ética curricular”, Disciplinas éticas” e 

“Referenciais teóricos em bioética” deste questionário.  

9.10- Ética docente 

O corpo docente julga que a educação moral faz parte da tarefa pedagógica, mas não 

inclui esse tema em sua programação. No entanto, revelando desconexão com os parâmetros 

estabelecidos pela LDB e as DCN, o próprio professor da disciplina não entende que essa 

temática deva fazer parte do ensino universitário, conforme afirmou pela escolha da opção A.  

9.11- Inserção ética curricular 

A divergência entre os professores (escolheram as opções A e B), recorrente neste 

questionário, mais uma vez aparece, denotando, especificamente neste item, que parte do 
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corpo docente está preocupada com o ensino técnico-científico e com o exercício legal da 

Odontologia (aspectos éticos e legais da odontologia – aluno 5), enquanto alguns professores 

se ocupam em abordar a ética relacionada à prática odontológica para além das questões 

legais (aluno 3). 

9.12- Disciplinas éticas 

Como já foi constatado em outros itens, neste se confirma que esta escola não oferece 

uma disciplina de Bioética, mas somente Ética Legal (verificado no relato do aluno 5, no item 

1 do questionário). 

9.13- Formação docente 

A disciplina de Ética Legal é ministrada por um professor com especialização em 

Odontologia Legal (possui professor especialista em Odontologia Legal – aluno 5).  

9.14- Referenciais teóricos em bioética 

A abordagem da ética numa perspectiva do exercício legal da Odontologia e a 

apresentação de resoluções, código de ética e legislações como evidências indicam que as 

opções escolhidas pela maioria dos respondentes não mostram coerência. A ênfase sobre o 

referencial bioético principialista e sobre a discussão de dilemas éticos da prática 

odontológica é preferencialmente a opção escolhida, mas não parece merecer crédito. 

10- Faculdade C

10.1- Perfil do egresso 

Os relatos indicaram de forma unânime que corresponde à missão desta instituição 

formar profissionais generalistas, com perfil humanista, autônomo, crítico e reflexivo. A 

familiarização com o SUS, relatada pelo coordenador, e a capacitação para atuar de acordo 

com as necessidades sociais se dão por meio do oferecimento de disciplinas para esse fim e de 

estágios em postos de saúde (todos os alunos) e escolas públicas, assim como de aulas sobre o 

funcionamento do serviço de saúde pública.    

10.2- Enfoque teórico 

Percebemos preocupação da escola com o enfoque epidemiológico, biológico e social, 

evidenciada pela citação dos alunos 1, 3 e 5, das disciplinas de Saúde Pública e Odontologia 
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Preventiva e Social. No entanto, a coordenação relatou preocupar-se também com aspectos 

mercadológicos, o que em princípio parece incompatível com os conteúdos programáticos e com o 

enfoque nos processos sociais como determinantes dos fenômenos de saúde-doença desta 

instituição. 

10.3- Estrutura curricular 

Esta escola mostra clara e indesejável divisão em ciclos. Segundo o coordenador, no 

início, as disciplinas são apresentadas individualmente, mas, no decorrer do curso, 

gradualmente ocorre a integração. Os conteúdos profissionalizantes são desenvolvidos 

somente no final do curso (aluno 2), mesmo que a escola ofereça aos alunos a prática em 

laboratórios de seus conhecimentos teóricos logo no início.  

10.4- Conteúdos 

Em cumprimento das exigências legais, de acordo com o professor, o PPP do curso 

contempla disciplinas como Ética, Odontologia Social, Odontologia do Trabalho e atividades 

que permitem formação humanística, cultural e política dos estudantes. Quanto ao 

oferecimento de oportunidades de aprimoramento nessas temáticas aos docentes, não foram 

apresentadas evidências dessa prática, a despeito de todos os respondentes, exceto o aluno 2, 

afirmarem que isso ocorre na instituição, ao escolherem a opção C.  

10.5- Integração com os serviços de saúde 

Poucos docentes da instituição trabalham no serviço público segundo relatos do 

professor, do coordenador e dos alunos 2 e 4. Há relatos de incentivo a que o aluno trabalhe 

parte do seu tempo no serviço público (alunos 3 e 5). Os relatos e evidências apresentados 

permitem concluir que não existe integração da instituição com os serviços de saúde pública, 

verificando-se apenas a presença isolada de alguns professores que trabalham como 

servidores públicos da saúde. 

10.6- Capacitação docente 

Os alunos responderam de forma imprecisa, desviando-se da proposta do questionário. 

O contato pessoal do pesquisador com os respondentes permitiu verificar ainda que a 

coordenação tentou, a todo o momento, mostrar uma realidade mais favorável, sendo, 

portanto, menos confiável. Nesse contexto, pareceu mais confiável a realidade apresentada 
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pelo professor da disciplina, mostrando que a promoção e o oferecimento da formação 

didático-pedagógica não fazem parte da política da instituição, mesmo que isso aconteça 

esporadicamente. 

10.7- Orientação didática e cenários de ensino-aprendizagem 

Verifica-se que nesta instituição se pratica a multidisciplinaridade, porém de forma 

ainda tímida. Com efeito, enquanto, segundo o aluno 2, há uma prova na qual se cobra esta 

multidisciplinaridade, segundo o relato do professor, há pouco tempo e espaço físico para 

desenvolver as aulas. A assertiva de um processo mais avançado, conforme destacou o 

coordenador, ao escolher a opção C, não vem acompanhada de evidências que a comprovem, 

a não ser a discussão de casos clínicos em sala e a solução de problemas em grupos, como 

relatado pelos alunos 3 e 4.  

10.8- Tutoria e avaliação 

Apesar de o professor e o coordenador assinalarem uma resposta abrangente (opção C), 

que mostraria a escola num estágio bastante avançado, a evidência apresentada pelo professor 

contradiz essa afirmativa. Segundo ele, a resposta mais simples ainda está acima da prática 

desta escola. Esta assertiva em parte encontra sustentação entre os alunos, quando estes 

relatam que são avaliados em provas escritas, resultados de laboratório e clínica. Não há 

evidência de orientação tutorial.  

10.9- Concepção de ética 

Esta escola, por meio de seus alunos e professores respondentes deste questionário, 

mostra uma valorização da ética, de forma a transpor para a realidade da formação do 

Cirurgião-Dentista essa valorização. Embora essa afirmação baseie-se na escolha unânime da 

opção C, não se apresentam evidências de que isso ocorra na prática. Apenas fazem referência 

ao plano de ensino da escola (professor), aulas de ética (aluno 3) e elogios ao professor da 

disciplina (aluno 2), o que, em verdade, não nos parece justificativa plausível para as escolhas 

dos respondentes.  

10.10- Ética docente 

Um bom cenário pode ser percebido nesta instituição, relativamente à ética docente.  

Após a análise dos dados coletados, verifica-se, pelo relato do professor, que a ética 
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profissional tem sido assunto recorrente nos encontros, na sala dos professores, confirmando a 

observação dos alunos 2, 3, 4 e 5 de que todos os professores se preocupam com a prática e o 

ensino da ética, tanto no âmbito profissional quanto pessoal.  

10.11- Inserção ética curricular 

Embora haja uma visão pouco favorável do professor da disciplina, utilizando as 

discussões de colegiado como evidência, os outros respondentes mostraram um corpo docente 

preocupado com a formação ética dos estudantes, com relatos de cobrança de um 

comportamento ético (aluno 2). Os professores inserem em seus conteúdos a importância da 

ética tanto entre os Cirurgiões-Dentistas quanto entre estes e a população (aluno 5).  

10.12- Disciplinas éticas 

Esta escola não oferece uma disciplina específica de Bioética, mas sim Odontologia 

Legal e do Trabalho. Mais uma vez verifica-se uma realidade simples de se confirmar pelas 

justificativas e evidências (Por falta de alternativa atual e de obrigação legal; Não temos 

uma disciplina específica; Não faz parte da grade), mas, mesmo assim, a coordenação 

assinalou uma resposta que não condiz com essa realidade, ou seja, além de oferecer uma 

disciplina de Bioética, aborda-a como tema curricular transversal em diferentes disciplinas e 

atividades. Essa constatação se torna preocupante para quem valoriza a dimensão ética nas 

FO.  

10.13- Formação docente 

A faculdade oferece a disciplina de Odontologia Legal e do Trabalho, mesmo tendo em 

seus quadros, segundo escolha da opção C pelos professores, docente com formação 

específica em bioética. Este facto não é comprovado pelas respostas dos alunos, por terem 

escolhido a opção B, não havendo, portanto, evidência de que o professor tenha formação em 

bioética, tampouco exista uma equipe multidisciplinar. 

10.14- Referenciais teóricos em bioética 

O referencial bioético principialista – incluído no conteúdo programático da disciplina, 

segundo o professor – é abordado nas aulas da disciplina de Odontologia Legal e do Trabalho 

(aluno 2).   
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11- Faculdade Q

11.1- Perfil do egresso 

Para atender às DCN, de acordo com o professor e o coordenador, esta escola 

familiariza os estudantes com os serviços de saúde pública, inserindo-os no mundo do 

trabalho desde o início do curso. Adota várias estratégias no sentido de viabilizar uma 

formação que atenda às diretrizes propostas pelo governo brasileiro, como ampliação das 

disciplinas com prática no SUS e mudança dos métodos de ensino. 

11.2- Enfoque teórico 

Percebe-se que, embora esta escola busque um enfoque epidemiológico em todas as 

disciplinas do curso, ainda não conseguiu uma romper totalmente com o modelo biomédico, 

conforme relato do coordenador. Disciplinas como Prótese18 e Dentística19 ainda permanecem 

com um enfoque biológico do processo saúde-doença. 

11.3- Estrutura curricular 

Apesar de, nesta escola, notar-se uma tentativa de romper com uma estrutura curricular 

composta de ciclos, essa tarefa ainda não se viabilizou, conforme relato do coordenador. A 

integração é apenas parcial, em algumas disciplinas, devido à relutância de alguns professores 

em se inserir na ideia de integralidade do cuidado e de interdisciplinaridade (professor). Dessa 

forma ainda está presente nesta instituição um currículo estruturalmente convencional e 

tradicional, entendendo-se por tradicional o currículo baseado em ciclos básico e 

profissionalizante.  

11.4- Conteúdos 

Conteúdos que trabalham a cidadania, a ética e afins foram inseridos em todos os 

módulos - todo o curso - para desenvolver a capacidade de reflexão do estudante (professor). 

A proposta curricular desta escola valoriza todas as experiências de formação, oferecendo 

ainda disciplinas obrigatórias e livres com essa finalidade (coordenador). A oportunidade de 

aprimoramento nessas temáticas aos docentes, apesar de ter sido indicada pelo aluno 1 ao 

18 Especialidade da odontologia. Ciência ou arte odontológica que se ocupa com a reposição de tecidos bucais ou dentes perdidos, 

proporcionando restauração e manutenção da forma, função, estética e saúde. 
19 Especialidade da odontologia. Ciência que trata das restaurações dentais. Seu principal campo de ação é a estética, apesar de trabalhar com 
os diversos tipos de técnicas restauradoras. 



RESULTADO DAS ANÁLISES POR FACULDADE 

130 

escolher a opção C, não está presente nesta faculdade, facto que complementaria um quadro 

que se apresenta com uma boa perspectiva. 

11.5- Integração com os serviços de saúde 

Segundo todos os respondentes, a integração ensino-serviço é uma diretriz do PPP desta 

instituição, que estabelece estreita relação com o SUS, evidenciada pelo sistema de regulação 

da prefeitura. O município sede desta instituição envia pacientes para serem atendidos na 

faculdade, processo viabilizado por meio de convênio com o serviço de Odontologia do 

estágio da faculdade. Outra evidência da boa relação da escola com o SUS é a atuação 

docente na rede de serviços, onde o aluno é inserido e familiarizado.  Facto negativo 

constatado nesta instituição é a recusa de algumas especialidades em integrar a prestação de 

serviços pelo SUS (professor).  

11.6- Capacitação docente 

Percebe-se divergência entre os professores respondentes: enquanto a coordenação cita 

várias promoções da escola relacionadas à formação didático-pedagógica, o professor da 

disciplina relata que a capacitação fica mais a cargo do próprio docente. Nota-se ainda que o 

oferecimento de eventos para capacitação está condicionado aos possíveis benefícios à 

produção científica do professor (professor). 

11.7- Orientação didática e cenários de ensino-aprendizagem 

Nesta escola não houve ruptura com a pedagogia tradicional, confirmando o que já 

constatamos no item Estrutura curricular: caracteriza-se pela transmissão de conhecimento e 

de demonstrações, mas pode-se perceber que, em algumas disciplinas, já ocorrem mudanças 

nesse quadro, com a produção de material didático (vídeo-aulas), uso do moodle20, Facebook, 

estudo de caso, dramatização e atividades de extensão. A divisão em grupos e reflexão a partir 

de problemas do cotidiano dos alunos também é uma prática adotada, ressaltando-se, porém, 

que essa prática é recorrente em algumas disciplinas, segundo o professor.  

20 Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment é um software de apoio à aprendizagem, acessível por meio da rede mundial de 
computadores.  
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11.8- Tutoria e avaliação 

Percebe-se que esta faculdade ainda convive com uma realidade em que predominam as 

práticas tradicionais de ensino, com avaliações obrigatoriamente escritas, orais e punitivas, 

segundo relato do coordenador e do professor. Há relatos de algumas disciplinas que já se 

mobilizam para promover transformações nesse quadro, como o do coordenador: em algumas 

disciplinas observam-se algumas mudanças. Não há indícios de que a tutoria seja praticada.  

11.9- Concepção de ética 

A ética é um dos princípios estruturantes do currículo, sendo desenvolvida de forma 

transversal (aluno 1) neste curso, de forma a propiciar ao aluno maturidade ao longo de sua 

formação profissional, começando na sua prática como cidadão (coordenador e professor). A 

discussão dos conceitos de cidadania é utilizada pelo professor como introdução ao ensino da 

ética.  

11.10- Ética docente 

Fica evidente que o corpo docente desta instituição é comprometido apenas 

parcialmente com a formação ética dos estudantes, apesar de o aluno 1 discordar desta opinião 

do coordenador, ao assinalar a opção de resposta C. Nem sempre o professor aproveita as 

situações do cotidiano da escola para estimular discussões sobre aspectos éticos 

(coordenador). Apenas as aulas, que formalmente devem abordar a ética, fazem isso; as 

demais trabalham apenas aspectos técnicos (professor).  

11.11- Inserção ética curricular 

Apesar de o aluno 1 ter marcado a opção C (com um cenário mais favorável), o ensino 

técnico-científico é a preocupação de todo o corpo docente, com exceção de alguns 

professores, que se preocupam com as questões éticas e legais (professor).  Problemas e 

dilemas éticos presentes na relação professor / aluno / usuário não têm sido bem trabalhados 

no contexto do curso – não há aproveitamento de todas as situações de aprendizagem para 

reflexão e problematização dos aspectos éticos (coordenador).  Os conteúdos de ética e 

odontologia legal ficam sempre sob responsabilidade dos mesmos docentes (professor).  
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11.12- Disciplinas éticas 

Este curso não oferece uma disciplina específica de Bioética, mas desenvolve esse 

conteúdo de forma transversal em várias disciplinas: Os conteúdos relacionados são um tema 

transversal do currículo (coordenador).  

11.13- Formação docente 

Apesar de a equipe docente ser liderada por professora com formação específica em 

ética e bioética, além de ter experiência profissional, percebe-se menosprezo institucional em 

relação à temática, evidenciado pelo facto de professores de outras áreas ministrarem esse 

conteúdo aleatoriamente, ou seja, sem dia certo para tal, conforme relato do professor. Às 

vezes acontece até uma sobreposição de horários. 

11.14- Referenciais teóricos em bioética 

A partir do conceito que o aluno tem de ética e bioética, trabalha-se com seus princípios 

e proporciona-se o entendimento da dimensão da bioética e sua aplicabilidade na vida diária e 

profissional.  Os conteúdos são trabalhados a partir de problemas da vida diária que surgem 

do cotidiano profissional e pessoal. Percebe-se que, ao trabalhar a bioética de forma 

transversal, esta escola não tem uma conduta unificada entre os docentes. A coordenação 

revela que dá ênfase ao referencial principialista, ao passo que a professora da disciplina 

aborda a bioética de forma mais ampla, segundo os referenciais e campos de reflexão. 

12- Faculdade I 

12.1- Perfil do egresso  

Esta instituição demonstra busca pelo atendimento às diretrizes do Ministério da 

Educação com os trabalhos e projetos desenvolvidos durante o curso, segundo relato do 

coordenador.  Desde o início da graduação, os alunos têm oportunidade de fazer estágio extra e 

intramuros, por meio dos quais se familiarizam com o SUS e com suas formalidades (aluno 3). 

As matérias relacionadas às ciências humanas, e a própria atenção destinada à formação 

humanística, representam mais uma evidência da atenção dada à formação do aluno (professor e 

alunos 1, 3, 4 e 5). 
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12.2- Enfoque teórico 

Não obstante alguns relatos de outro enfoque, as evidências apresentadas permitem 

constatar que o enfoque epidemiológico é determinante na formação dos estudantes, facto 

evidenciado pela integração entre saúde e vida social. 

12.3- Estrutura curricular 

De acordo com a justificativa apresentada pelo professor, embora haja na prática 

integração, esquematicamente as disciplinas são alocadas em básicas e específicas. Há 

também atividades integradoras (aluno 5; não relatou quais atividades), mas cada 

especialidade da odontologia é ensinada separadamente, caracterizando uma integração 

apenas parcial, com presença de divisão curricular em ciclos. 

12.4- Conteúdos 

A valorização da formação humanística está bem acompanhada de evidências, 

mostrando que esta escola realmente proporciona uma formação com princípios filosóficos, 

sociológicos e políticos aos seus alunos. O aluno 5 justificou que existem matérias 

obrigatórias nestas áreas, além de valorizar a cultura com apresentações. Carece de 

evidências, no entanto, a afirmação de oportunidades de aprimoramento aos docentes dadas 

pela faculdade.  

12.5- Integração com os serviços de saúde 

Os relatos indicam participação efetiva dos docentes nos serviços públicos municipais, 

estaduais e federais, como do aluno 2, ao citar a participação em atividades de estágio, 

atividades sociais e em estágio supervisionado extramuros, proporcionando contato do aluno 

com os serviços públicos. O aluno 5 também confirma essa interpretação, ao relatar que 

vários professores atuam no SUS. Os dados coletados não confirmam, no entanto, a 

participação no planejamento nem na avaliação do sistema de saúde público.  

12.6- Capacitação docente 

Esta escola, segundo o professor, promove capacitação pedagógica no início de cada 

semestre, no entanto, segundo relatos dos estudantes, essa capacitação ainda é insuficiente (já 

houve algumas palestras, tais como o dia do trabalho, saúde da mulher, câncer bucal, agora 

reciclagem do corpo docente se faz necessária – aluno 1). 
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12.7- Orientação didática e cenários de ensino-aprendizagem 

Esta escola desenvolve habilidades para a prática clínica em laboratórios e em estágios, 

além de praticar a multidisciplinaridade nas clínicas integradas.  Somando-se a isso, segundo 

o professor, proporciona uma experiência coletiva de participação nos processos de

intervenção com profissionais de outras áreas. A implementação de um projeto de integração 

também confirmaria a prática da interdisciplinaridade, que envolve não só as disciplinas do 

próprio curso de Odontologia, mas também outros cursos. No entanto, segundo o aluno 2, 

ainda se praticam na faculdade aulas expositivas, centradas no professor.  

12.8- Tutoria e avaliação 

Apesar de a resposta do professor querer mostrar uma realidade mais avançada, com a 

presença de um regime de tutoria e acompanhamento, os outros respondentes apresentam um 

cenário em que os professores ministram aulas expositivas (aluno 5), restringindo-se a preparar os 

alunos para a prática clínica (aluno 4). Todo esse processo se desenvolve em fases bem definidas, 

sem integração (alunos 2, 3 e 5), contrariando o exposto no item anterior. Percebe-se insatisfação 

discente com o processo avaliativo, ainda centrado nas provas objetivas. O relato da presença de 

regime de tutoria, como forma de inserir permanentemente o aluno na experiência formativa 

(professor) é um dado isolado e não veio acompanhado de confirmações de outros respondentes. 

12.9- Concepção de ética 

A abordagem da ética, segundo o professor, está baseada na integração ecológica do 

homem no mundo. Cada atendimento tem como pressuposto o caráter antropológico do 

processo, uma vez que são seres humanos e não simplesmente pacientes que são atendidos. 

Há uma tentativa de levar os estudantes a perceber as dimensões biológicas conexas com o 

social, o econômico e o político.  As respostas dos alunos dão a entender que, não obstante 

essa tentativa da instituição, o objetivo da escola pode não estar sendo atingido, pois apenas 

um aluno (2) faz referência a essa concepção, mas de forma ainda vaga (Tem abordagem 

bastante significativa em várias disciplinas ao longo do curso). 

12.10- Ética docente 

Percebe-se empenho da instituição com a conduta ética de seu corpo docente (Todos os 

professores são levados a agir com o melhor possível de sua coerência existencial, incitando 

os alunos a perceberem isto em suas vidas - professor). Os relatos dos alunos comprovam a 
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prática dos professores baseada no comprometimento ético, valorização do ser humano e 

respeito aos pacientes (aluno 2). As trocas de experiências dos professores com os alunos, 

citadas pelo aluno 2, podem evidenciar a consciência docente de seu papel como modelo a ser 

seguido pelo aluno. Nota-se, no entanto, que não são todos os professores que seguem essa 

conduta ética preconizada pela instituição. O item 12 deste questionário, formação docente, 

confirma essa assertiva. 

12.11- Inserção ética curricular 

Por este e outros itens do questionário, embora se perceba que existe preocupação da 

faculdade com o desenvolvimento dos conteúdos com caráter ético, também é possível notar, 

pelos relatos dos alunos, que nem todos os professores têm este compromisso (É introduzido 

o difícil conceito de ética através das matérias lecionadas e o caráter humanista de alguns

professores – aluno 1). Em geral pode-se considerar que existe uma busca pelo conhecimento 

técnico-científico (professor) com forte atenção à formação ética dos estudantes. 

12.12- Disciplinas éticas 

As respostas dos alunos, somadas às evidências e justificativas, mostram de forma clara 

que esta escola não oferece uma disciplina específica de Bioética, mas, mesmo assim, os 

professores escolheram as opções B e C, o que contradiz essas evidências. Esse facto pode 

permitir-nos o entendimento de que os professores querem mostrar uma realidade melhor do 

que realmente a escola pode apresentar.  Os dados colhidos permitem constatar que a bioética é 

abordada nas aulas, mas como conteúdo de outra disciplina, como relatado pelo aluno 4: Não 

temos uma matéria específica de Bioética, mas temos outras relacionadas à ética. O aluno 5 

também confirma: Deontologia e Odontologia legal, que engloba a ética legal e a bioética. O 

próprio professor dá evidências de que a disciplina de Bioética faz parte da ementa e está 

inserida em outras disciplinas. Aqui encontramos mais subsídios para a busca empreendida por 

esta investigação: Analisar como ocorre a inserção pelos Coordenadores dos cursos de 

Odontologia em Minas Gerais da disciplina de Ética e/ou Deontologia em seus conteúdos 

programáticos, se como disciplina independente ou como parte de um conteúdo de outra 

disciplina. 
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12.13- Formação docente 

Segundo relato do professor, esta instituição não dispõe de uma equipe multidisciplinar, 

mas conta com um profissional com formação específica em bioética, facto confirmado pelos 

alunos 2, 3, 4 e 5, além de contar com profissional ligado aos órgãos de fiscalização da ética 

profissional da Odontologia. Encontramos aqui o relato do aluno 4 que pode contribuir para 

nossa interpretação do item anterior de que a bioética está inserida em outra disciplina, como 

segue: professores de outras matérias que são especializados em Bioética.  

12.14- Referenciais teóricos em bioética 

O professor da disciplina relata que são apresentadas as diversas correntes bioéticas, a 

partir das quais os alunos são levados a debater os temas com as mais diversas fundamentações, 

para que a reflexão seja mais ampla, extensa e rica. Os relatos dos alunos, opostos a essa 

afirmação (não temos muita noção do que é bioética – aluno 1; nas aulas existe comentário 

sobre bioética – aluno 3), permitem duas alternativas de interpretação: a de que, mesmo com a 

apresentação desse conteúdo nas aulas, os alunos não estão conseguindo assimilá-lo 

corretamente; ou a de que o conteúdo apenas consta nos programas, não sendo implementado 

de forma efetiva. 

Encontramos, ao longo deste ponto, uma das informações procuradas por esta 

investigação, ao se referir a dois de seus objetivos: Avaliar o interesse e o aproveitamento 

dos alunos no conteúdo ou na disciplina de Ética e/ou Deontologia; Verificar o interesse 

dos Professores que ministram o conteúdo ou a disciplina de Ética e/ou Deontologia pelo 

assunto. 

A busca por informações relevantes que venham a desvendar o que procuramos nesta 

investigação ganha no próximo capítulo uma complexidade ainda maior, na medida em que 

promovemos a associação dos dados obtidos com a análise das questões abertas e fechadas 

dos questionários. A análise das questões fechadas, denominada análise de dados obtidos 

mediante questões fecahadas dos questionários, como já dissemos, apresentou limitações. 

Apesar disso, analisamos as faculdades isoladamente e em conjunto. Confrontamos as 

faculdades privadas e públicas, e finalmente, seguindo metodologicamente a ordem dos 14 

itens do questionário, fizemos a associação entre as respostas dos professores e dos alunos. 
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CAPÍTULO VI - ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS RESPOSTAS OBTIDAS NO 

QUESTIONÁRIO 

Conforme consta no Capítulo IV – Análise dos dados obtidos mediante questões 

fechadas dos questionários, participaram desta pesquisa 5 FO públicas e 7 FO privadas. 

Cada faculdade disponibilizou 1 coordenador, 1 professor da disciplina ou conteúdo de ética, 

além de 5 estudantes do último ano de curso. 

As respostas foram transcritas e tabuladas numa planilha, de forma a facilitar a busca, 

visualização e confronto dos textos redigidos pelos respondentes. 

A ordenação dos itens abaixo segue a mesma sequência do questionário. Apresentamos 

para cada item, em primeiro lugar, os dados numéricos resultantes das respostas às questões 

fechadas. Em seguida, também para cada item, confrontamos estes dados com as respostas às 

questões abertas (justificativas e evidências). A interpretação dos textos produzidos nos 

questionários permitiu-nos as análises que adiante apresentamos. 
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1- Perfil do egresso

Tabela 8 - Perfil do egresso: Descrição da frequência e percentual segundo as opções do 

questionário 

Minas Gerais – Brasil 

Frequência Percentual 

Opção A 5 6 

Opção B 17 20,2 

Opção C 56 66,7 

Total 78 92,9 

Perdidos 6 7,1 

Total 84 100 

A Tabela 8 ilustra como houve uma tendência de escolha predominantemente pela 

opção C – forma Cirurgiões-Dentistas com um perfil generalista, humanista, autônomo, 

crítico e reflexivo, familiarizados com os serviços de saúde (SUS) e capacitados a atuar de 

acordo com as necessidades da sociedade, segundo os princípios do SUS (56 respondentes - 

66,7%). Esta opção se constitui um ideal, aquele que todas as instituições deveriam almejar. A 

opção B – forma Cirurgiões-Dentistas com perfil generalista, orientados para a 

competitividade do mercado de trabalho liberal e com algum preparo para trabalhar no setor 

público, segundo os princípios do SUS – obteve um índice de escolha de 20,2% - 17 

respondentes. A opção A – forma Cirurgiões-Dentistas com perfil liberal e generalista, com 

acentuada ênfase no uso de tecnologias e na importância da especialização para o mercado de 

trabalho–com 5 respondentes (isto é, 6%) é a considerada menos favorável e, portanto, menos 

desejável.  

Dos 84 potenciais respondentes, seis (todos eles alunos) não nos contemplaram com 

suas considerações, o que representou 7,1%. 

Os dados aqui apresentados se mostraram incompatíveis com a análise das faculdades 

em conjunto, na qual se consideram as questões abertas, verificando-se, portanto, uma forte 

tendência dos egressos a se preocuparem em demasia com o mercado de trabalho. 

A análise de cada faculdade isoladamente nos permitiu as interpretações que se 

seguem. 

Verifica-se entre os respondentes da Faculdade P uma forte tendência pela escolha da 

opção C, bem sustentada pelas justificativas, como do professor, ao relatar que a formação 

atende às necessidades da população, tanto no serviço público quanto no privado, ou do 

aluno 2, ao relatar que devem ser críticos às ofertas do mercado de trabalho e que prepara 
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para o público e para o privado. As evidências apresentadas, no entanto, não demonstram, 

com clareza e exemplos práticos, essa escolha. O mercado de trabalho (citado pelos alunos 1, 

2 e 3), a competitividade (citada pelo aluno 3) e o serviço privado (citado pelo professor da 

disciplina) aparecem de forma a denotar preocupação. 

Nota-se preocupação da Faculdade G com a formação integral do estudante, 

caracterizada pelas respostas dos professores, embora em parte não corroborada pelas 

respostas dos estudantes. Enquanto aqueles defendem que os alunos devem estar preparados 

para o atendimento do paciente de forma integral, estes responderam que a faculdade os 

prepara para o mercado de trabalho, mostrando a concorrência atual. Parece haver tendência 

dos egressos para as atividades privadas, evidenciada pela supervalorização da questão 

financeira, como relatado pelo aluno 5: Não há preocupação dos egressos com a sociedade, 

mas sim com a vida pessoal, preocupado em ganhar dinheiro. 

A sintonia apresentada pelos respondentes da Faculdade F denota preocupação da 

escola em familiarizar o estudante com os serviços de saúde pública (atendimento em 

convênio com o SUS, clínicas populares e centro de especializações – aluno 2; aulas de 

planejamento e gestão pública, como se o acadêmico já estivesse trabalhando no serviço 

público – aluno 4). As evidências comprovam, por meio dos estágios e disciplinas voltadas 

para a saúde coletiva, que a instituição proporciona essa familiarização com o SUS. O perfil 

generalista da formação caracteriza-se nas declarações de que o preparo é realizado para casos 

mais simples, deixando o enriquecimento dos conhecimentos para a especialização (alunos 1, 

3 e 5).  

Apesar da preocupação da coordenação da Faculdade O, evidenciada pelo relato do 

coordenador de que se tem dedicado para conseguir o constante da opção C, tal não tem 

acontecido de forma completa. Esta escola forma Cirurgiões-Dentistas com perfil generalista, 

com pouca atenção ao setor público e voltado ao mercado de trabalho, conforme conclusão do 

professor, que ainda justificou, relatando que os alunos recebem muita pressão das áreas 

clínicas. Pode-se notar uma divergência de interesses entre a coordenação, por um lado, e o 

corpo docente e os alunos, por outro, uma vez que a coordenação relatou que está 

implementando um novo PPP, mas tem encontrado resistência de alguns professores e alunos. 

Segundo a coordenação, os professores e alunos querem focar o mercado de trabalho.  

A Faculdade B apresenta-se de maneira equilibrada, voltada tanto para o mercado de 

trabalho como para o serviço público. Essa constatação se sustenta no relato sobre 

investimentos em novas tecnologias feito pelo professor, e sobre estágios extramuros nos 
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serviços de saúde pública feito pelo coordenador e pelo aluno 3. A grade curricular é 

composta de disciplinas com perfil tecnológico, como Laserterapia e Odontologia do Esporte, 

relacionadas pelo aluno 2, e também aulas dos princípios do SUS e Saúde Coletiva (citadas 

pelos alunos 3 e 4), caracterizando esta formação. 

Todos os respondentes da Faculdade E marcaram apenas os itens correspondentes às 

questões fechadas (múltipla escolha). Nenhum deles justificou ou apresentou evidências de 

suas escolhas. Predominou a escolha pela opção C. Somente um aluno marcou a opção B. 

Quanto à Faculdade M, nota-se um discurso quase uniforme entre o coordenador e o 

professor, tentando ambos aproximar-se do proposto no Projeto Pedagógico do curso e as 

diretrizes curriculares do Ministério da Educação (PPP do curso; cumprimento do PPP do 

curso, baseado nas diretrizes curriculares do Ministério da Educação; princípios e diretrizes 

do SUS). Por outro lado, também é possível notar preocupação por parte do coordenador e do 

professor com o mercado de trabalho e com o preparo técnico-científico do aluno 

(Necessidade de formação tecnicista para o mercado de trabalho; preparo técnico-científico, 

atendendo às demandas das clínicas particulares). Esse facto faz com que a prática da 

instituição se distancie das necessidades da sociedade e de atendimento aos princípios do 

SUS. Parece mais correto afirmar que o objetivo da escola é formar profissionais visando ao 

mercado de trabalho e às necessidades do serviço público, ainda que pareça incompatível. 

O coordenador da Faculdade J sugeriu que, para obter as evidências, se consulte o 

Projeto Pedagógico do curso num endereço que forneceu. Nota-se divergência entre os 

respondentes, ao escolherem as opções B e C como respostas, permitindo a interpretação de que 

esta escola forma profissionais orientados para a competitividade do mercado de trabalho, mas 

também os familiariza com os serviços de saúde pública, por meio de estágios, desde o início do 

curso, em unidades de saúde do SUS. Neste caso, optou-se por aceitar as duas alternativas 

escolhidas porque, mesmo entre os professores, houve essa controvérsia. A única justificativa 

apresentada (aluno 5), apontou no sentido de aplicar os princípios do SUS. Esse facto pode 

denotar uma prática não coordenada institucionalmente, que permite condutas distintas entre os 

docentes. 

O Cirurgião-Dentista formado na Faculdade D recebe orientação para a 

competitividade do mercado de trabalho liberal, embora tenha um perfil generalista e preparo 

para trabalhar no serviço público. Essa constatação baseia-se na escolha da opção B, feita pelo 

coordenador e pelo professor. O preparo para trabalhar no serviço público foi bem 

evidenciado pelo aluno 5: fazemos estágio supervisionado no SUS, projetos de escovação nas 
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escolas municipais em parceria com a secretaria municipal de saúde. Não há evidências, no 

entanto, de que estes egressos tenham capacitação para atuar de acordo com as necessidades 

sociais, conforme consta da opção C escolhida por alguns alunos. 

Os relatos do coordenador e dos alunos 1, 2, 4 e 5 da Faculdade C indicaram que 

corresponde à missão desta instituição formar profissionais generalistas, com perfil 

humanista, autônomo, crítico e reflexivo. A concretização dessa missão se dá por meio da 

familiarização com o SUS. A capacitação para atuar de acordo com as necessidades sociais 

ocorre, segundo o coordenador, com o oferecimento de disciplinas como Odontologia Social e 

Saúde Pública e estágios em postos de saúde e escolas públicas, assim como aulas sobre o 

funcionamento do serviço de saúde pública.  Essa afirmação do coordenador foi confirmada 

por todos os alunos, com apresentação de evidências de que realmente os estágios acontecem.  

Para atender às diretrizes curriculares nacionais, a Faculdade Q familiariza os 

estudantes com os serviços de saúde pública, inserindo-os no mundo do trabalho desde o 

início do curso (inserção do estudante no mundo do trabalho desde o 1º período – 

coordenador). Adota várias estratégias no sentido de viabilizar uma formação que atenda às 

diretrizes propostas pelo governo brasileiro, como ampliação das disciplinas com prática no 

SUS e mudança nos métodos de ensino, conforme relato do professor. 

Os respondentes da Faculdade I demonstraram busca pelo atendimento às diretrizes do 

Ministério da Educação com os trabalhos e projetos desenvolvidos durante o curso, como os 

relatados pelo aluno 1 – estágios supervisionados extramuros ainda deficientes, mas presente 

nas clínicas com procedimentos do SUS –, ou pelo aluno 5 – clínicas integradas dão suporte ao 

Cirurgião-Dentista generalista; estágio já no 1º período no PSF; visitas domiciliares e ao 

atender temos que colocar o código do SUS.  Desde o início da graduação os alunos têm 

oportunidade de fazer estágio extra e intramuros, onde se familiarizam com o SUS e com suas 

formalidades. As matérias relacionadas às ciências humanas representam mais uma evidência 

da atenção dada à formação do aluno, como a Odontologia Social e Preventiva, relatada pelo 

aluno 2. 

A análise das faculdades em conjunto evidenciou forte tendência dos egressos a se 

preocuparem em demasia com o mercado de trabalho, como se percebe na recorrência das 

respostas, conforme a do aluno 2 da faculdade P, ao preconizar que o Cirurgião-Dentista deve 

ser crítico às ofertas do mercado de trabalho e deve estar atento a este e à competitividade. O 

aluno 1 da faculdade G destacou que a faculdade prepara para o mercado de trabalho, 

mostrando a concorrência atual. O aluno 5 da faculdade G fez uma constatação ainda mais 
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clara, ao relatar que não há preocupação dos egressos com a sociedade, mas sim com a vida 

pessoal, preocupado em ganhar dinheiro. As respostas dos professores também contribuíram 

para reafirmar a tendência supracitada, como a do coordenador da faculdade G, para quem sua 

instituição dá mais atenção ao setor privado, ou a do coordenador da faculdade O, ao 

constatar que têm encontrado resistência de alguns professores e alunos com o novo projeto 

pedagógico, pois querem focar o mercado de trabalho. Enfim, outra constatação que 

confirma essa conclusão é a do coordenador da faculdade M, ao afirmar que há necessidade 

de formação tecnicista e humanista para o mercado de trabalho.  

O cenário apresentado também permite enxergar que os Cirurgiões-Dentistas formados 

nas faculdades mineiras têm um perfil generalista (aprendemos com os professores que nos 

alertavam a todo o momento sobre ser humano, crítico e generalista – aluno 1 – faculdade M; 

clínicas e disciplinas voltadas ao perfil humanista com base nos serviços de saúde – aluno 4 -  

faculdade P; saímos da faculdade com capacidade para atender de forma geral – aluno 5 – 

faculdade F), porém pouco familiarizados com os serviços de saúde e com capacitação não 

direcionada ao atendimento das necessidades sociais (não estamos totalmente capacitados a 

atender às necessidades da sociedade. Ao sair precisamos nos aperfeiçoar em cursos – aluno 

4 da faculdade G; estágio supervisionado ainda deficiente – aluno 1 da faculdade I). 

O perfil do egresso descrito acima retrata um profissional pouco atento e com pouco 

interesse pela ética. Esse achado representa um dos dados investigados no trabalho em curso.  

O confronto entre as faculdades privadas e as públicas revelou que as instituições 

privadas apresentam uma tendência de formar profissionais mais preparados para o serviço de 

saúde pública, com alguma atenção com o mercado de trabalho, como relatado pelo aluno 3 

da faculdade B, de que eles têm várias disciplinas integradas, aulas dos princípios do SUS e 

de saúde coletiva, além de estágios em postos de saúde e hospitais.Vai no mesmo sentido o 

professor da faculdade M, ao se referir à necessidade de uma formação humanista para o 

mercado de trabalho e para as crescentes necessidades de atendimento do setor público.  

Outro relato evidenciador é o do coordenador da faculdade C, ao fazer um depoimento de que 

existem várias disciplinas que compõem a formação generalista e relatar que o SUS está 

presente em disciplinas como Odontologia Social, Saúde Pública, entre outras. 

As faculdades públicas mostraram o inverso: apresentaram profissionais mais atentos ao 

mercado de trabalho e com algum preparo para os serviços de saúde pública, como ficou 

explícito no relato do aluno 3 da faculdade P, ao abordar em sua justificativa apenas a 

competitividade do mercado de trabalho, ou do aluno 1 da faculdade G, ao afirmar que a 
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instituição a que pertence prepara para o mercado de trabalho, mostrando a concorrência 

atual. O relato do aluno 2 da faculdade P sustenta a constatação desfavorável às faculdades 

públicas, ao afirmar inicialmente que devem ser críticos às ofertas do mercado de trabalho, 

mas, numa mensagem final de sua justificativa, denotando interesse secundário, cita que sua 

faculdade prepara para o público e privado.  

Essa constatação se conflita com os dados colhidos na análise das questões fechadas, 

que mostrou as faculdades públicas mais atentas com os serviços de saúde pública. Uma 

possível explicação para esse conflito pode ser encontrada nas divergências entre os próprios 

respondentes, quando escolheram opções fechadas do questionário que não coincidiam com 

as justificativas e evidências apresentadas. Nesse caso, parece merecer mais crédito a 

interpretação feita por meio da análise do texto, e não das opções fechadas. 

Esses dados, portanto, contribuem para a busca dos objetivos deste trabalho, mostrando 

os egressos das faculdades privadas mais atentos com os serviços públicos, e demonstrando, 

dessa forma, maior interesse pelas atitudes éticas na conduta profissional. Ao contrário, os 

egressos das faculdades públicas são mais atentos com o mercado de trabalho, o que 

demonstra menos interesse com as necessidades sociais, aspeto que tem relevância ética. 

A associação entre as respostas dos professores e dos alunos mostrou uma tendência 

igualmente encontrada entre os dois grupos, de escolha pela opção C, seguida pela opção B e, 

com menos respondentes, a opção A, conforme ilustrado no gráfico a seguir.  

Gráfico 1. Perfil do egresso 
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As justificativas e evidências apresentadas pelos professores, em geral, foram mais ricas de 

informações, mostrando, no conjunto, sintonia com as opções escolhidas, como extraído do 

questionário preenchido pelo coordenador da faculdade O: Temos nos dedicado para conseguir 

aquilo que descreve a opção C, mas não temos conseguido de forma completa, pois estamos 

implementando um novo PPP. Estamos em avaliação do novo PPP. Temos encontrado 

resistência de alguns professores e alunos com o novo PPP, pois querem focar o mercado de 

trabalho.  

Apesar de também mostrarem sintonia com as opções escolhidas, as respostas dos 

alunos naturalmente não repetiram a riqueza de informações encontrada entre as respostas dos 

professores, como neste relato: Espera-se que o aluno que esteja formando tenha capacidade 

crítica e reflexiva para atuar tanto no público quanto no privado (aluno 3 da faculdade O). O 

uso do verbo desta forma – espera-se – denota certo relaxamento com os destinos dos 

egressos da própria instituição e, ao mesmo tempo, não traz elementos concretos sobre a 

realidade do curso. Não obstante essas diferenças encontradas, após a análise, o conteúdo das 

respostas não apresentou divergências que comprometessem os resultados gerais, que 

mostraram, tanto na visão dos professores quanto na dos alunos, egressos voltados 

prioritariamente ao SUS, às necessidades sociais e com perfil generalista, o interesse e o 

compromisso deles com as necessidades sociais e com a ética. Isso ajuda na busca 

empreendida por esta pesquisa, que é o interesse dos alunos e professores pela ética. 

2- Enfoque teórico

Tabela 9 - Enfoque Teórico: Descrição da frequência e percentual segundo as opções 

do questionário 

Minas Gerais – Brasil - 2015 

Frequência Percentual 

Opção A 20 23,8 

Opção B 24 28,6 

Opção C 35 41,7 

Total 79 94 

Perdidos 5 6 

Total 84 100 

A Tabela 9 ilustra a frequência e o percentual de escolhas das opções A – ministra o 

curso sob o enfoque biomédico/clínico –, B – ministra o curso buscando um equilíbrio no 

enfoque biológico e no social – e C – ministra o curso sob o enfoque epidemiológico, 
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enfatizando os processos sociais na determinação dos fenômenos de saúde-doença. Do total 

de 84 respondentes, 5 se abstiveram (todos eles alunos), perfazendo 6%. Nota-se neste item 

que a opção C é a mais escolhida, o que representa de forma absoluta um fator favorável, por 

ser a opção mais desejável nas instituições superiores de Odontologia, porém na análise das 

faculdades em conjunto, utilizando-se também as justificativas e evidências na análise, 

constatou-se que o enfoque predominante nas faculdades pesquisadas é o biomédico, com o 

ensino voltado apenas ao atendimento clínico. 

A análise de cada faculdade isoladamente permitiu-nos chegar às interpretações 

subsequentes. 

A escolha por várias opções entre os respondentes da Faculdade P pareceu uma 

tentativa de mostrar abrangência nas respostas, porém as justificativas não acompanharam 

estas escolhas, mostrando-se muito vagas e superficiais: o professor, por exemplo, assinalou 

as três alternativas A, B e C, mas justificou apenas com esta frase: Abrange os três. As 

evidências acompanharam essa tendência, por não demonstrarem exemplos das opções que 

escolheram. O equilíbrio entre o enfoque biológico e o social apareceu como uma tentativa 

institucional, segundo o relato do coordenador, segundo o qual existe uma gama de 

disciplinas, ainda sem dados que possam sugerir um avanço no sentido da caracterização dos 

fenômenos sociais como agentes causadores dos processos de saúde ou doença. 

Há prevalência do enfoque biológico/clínico na Faculdade G, com pouca atenção às 

questões sociais, conforme evidenciado no item Perfil do egresso. Os alunos mostraram 

preocupação com as questões preventivas e com os processos sociais determinantes das 

doenças, não atendidas pela instituição, na qual não existe projeto que busque a prevenção de 

doenças: Característica curativa (aluno 5). O relato da coordenação caracterizando a 

preparação do aluno dentro do processo saúde-doença não encontra sustentação, nem entre os 

estudantes (ensino voltado ao atendimento clínico apenas – aluno 2; não enfoca questões 

sociais nem epidemiológicas – aluno 3), nem com o professor (caráter tecnicista é o 

dominante entre os egressos). Essa informação torna-se mais relevante em função da 

formação do professor em Saúde coletiva, e não em Ética ou Bioética. 

Verifica-se na Faculdade F predomínio do enfoque biomédico e clínico (formação de 

excelência nas ciências biológicas e no atendimento clínico – coordenador), com ações 

sociais de promoção de saúde ainda em estágio inicial, segundo o professor.  Destaca-se, no 

meio das informações colhidas, uma visão discente de que a Odontologia é muito voltada para 

a prática clínica (o curso de Odontologia é muito prático – aluno 5). Esse relato do aluno 
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parece representar bem a visão da instituição, justificando, dessa forma, o enfoque 

predominante. 

Como em outros itens do questionário, na Faculdade O, embora se tenha verificado 

uma busca por parte da coordenação pelo equilíbrio entre o enfoque biológico e o social, essa 

meta não tem sido atingida, devido a certa resistência de parte dos professores. Segundo o 

coordenador, essa resistência ainda é uma herança do passado de uma Odontologia focada na 

prática clínica. Nenhuma referência ao enfoque epidemiológico de nenhum dos respondentes. 

A proposta da Faculdade B de uma formação com enfoque tanto biológico quanto 

social se confirma nas justificativas e evidências apresentadas (Disciplinas com caráter 

interdisciplinar e integrador. Visão da sociedade e do paciente além da Odontologia – 

coordenador; formação clínica com preocupação social. Disciplinas do estágio proporcionam 

contato do aluno com as diversas esferas sociais – professor). Os dados apresentados na 

justificativa do aluno 1 de enfoque epidemiológico, no entanto, são isolados e não vêm 

acompanhados de evidências que os sustentem. 

Na Faculdade E, todos os respondentes marcaram apenas os itens relativos às questões 

fechadas (múltipla escolha), sendo que nenhum dos respondentes justificou ou apresentou 

evidências de suas escolhas. Predominou a escolha pela opção B, porém dois alunos optaram pela 

C.  

O enfoque epidemiológico da Faculdade M, de acordo com os dados colhidos dos 

relatos do coordenador, é caracterizado pelo envolvimento social na formação dos alunos, 

pelos projetos de extensão com envolvimento comunitário e pelo direcionamento do 

atendimento ao público com risco social. Os alunos dão respaldo a essa constatação quando 

valorizam a epidemiologia no processo de entendimento das doenças, como o aluno 1: 

aprendemos que epidemiologia deve ser levada em consideração, com dados que nos ajudam 

a prevenir e não só tratar. A citação do estudo do SB Brasil como determinante das 

necessidades do país, também mostra entre os alunos a atenção com o enfoque 

epidemiológico. 

O coordenador da Faculdade J sugere que, para obter as evidências, consulte-se o 

Projeto Pedagógico do curso num endereço que forneceu. Entre os professores há 

concordância nas respostas, indicando que o objetivo do curso é a busca do enfoque 

epidemiológico, enfatizando os processos sociais na determinação dos fenômenos de saúde-

doença. Porém, entre os alunos, alguns confirmaram estas respostas e outros assinalaram que 

o curso é ministrado buscando o equilíbrio entre o enfoque biológico e o social. Em verdade,
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a evidência apresentada pelo aluno 5 no item anterior do questionário (fazemos estágio desde 

o 1º período em unidades do SUS, UAI e na Universidade, atendendo pacientes, aplicando os

princípios do SUS) permitiu-nos interpretar como mais fiáveis as respostas dos professores. 

Na Faculdade D, não há preocupação com os processos sociais como determinantes 

dos fenômenos de saúde-doença. O enfoque da escola, a despeito da divergência entre os 

professores, clarificada pela escolha de opções diferentes de resposta (A e B), está baseado 

em características biomédicas/clínicas e sociais. Talvez a divergência entre o professor e o 

coordenador revele uma prática também diversificada do corpo docente. 

 Nota-se uma preocupação da Faculdade C com o enfoque epidemiológico, biológico e 

social, evidenciada, segundo o coordenador, pela presença das disciplinas de Saúde Pública e 

Odontologia Preventiva e Social. Esse enfoque ganha sustentação no relato do aluno 2: 

muitos edêntulos21 que chegam à clínica são resultado de uma cultura incorreta no processo 

saúde-doença. Nota-se que o aluno interpreta de forma correta os processos sociais como 

fator etiológico das doenças. Por outro lado, a coordenação relatou preocupar-se também com 

aspectos mercadológicos, o que, em princípio, parece incompatível com os conteúdos 

programáticos com enfoque nos processos sociais como determinantes dos fenômenos de 

saúde-doença desta instituição. 

Percebe-se que, embora a Faculdade Q busque um enfoque epidemiológico em todas as 

disciplinas do curso, na visão do coordenador, ainda não conseguiu uma ruptura total com o 

paradigma biomédico. Disciplinas como Prótese e Dentística (especialidades da Odontologia) ainda 

permanecem com um enfoque biológico do processo saúde-doença. Segundo o professor, com o 

objetivo de elaborar propostas, os alunos visitam os centros de saúde para assim melhor 

entenderem os problemas da comunidade. Essas visões se complementam no sentido de inferir-

se que o enfoque epidemiológico, se não é ainda uma realidade em toda a instituição, é uma 

busca. 

Não obstante dois alunos terem assinalado a opção A, as evidências apresentadas pelos 

mesmos alunos (atendimento à comunidade em geral – aluno 3), associadas às dos outros 

respondentes, permitem constatar que o enfoque epidemiológico na Faculdade I é 

determinante na formação dos estudantes, facto evidenciado pela integração entre saúde e 

vida social, como extraído da justificativa do aluno 5 – a prevenção é mais importante do que 

a cura; só curar não vai melhorar a saúde bucal da população.  

21 Designa pessoas sem dentes. 



ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS RESPOSTAS OBTIDAS NO QUESTIONÁRIO 

148 

A análise das faculdades em conjunto revelou que o enfoque predominante nas 

faculdades pesquisadas é o biomédico, com o ensino voltado apenas ao atendimento clínico, 

conforme relato do aluno 2 da faculdade G. Outro relato que justifica a afirmação acima é o 

do coordenador da faculdade F, segundo o qual, na instituição coordenada por ele, verifica-se 

uma formação de excelência nas ciências biológicas e no atendimento clínico.   

Estes relatos sugerem que ainda não houve uma ruptura com o modelo biomédico, facto 

confirmado pelo coordenador da faculdade Q e referendado pelo professor da faculdade O, ao 

relatar que sua instituição dispensa pouca atenção às necessidades sociais. Este professor ainda 

relatou a ocorrência de uma tentativa de sabotagem e descaracterização dos aspectos sociais na 

formação.  

Nota-se que, apesar do enfoque epidemiológico, referenciado em algumas instituições, 

isso não representa uma preocupação institucional, como no caso da faculdade C, onde o 

aluno 3 afirmou que os discentes aprendem a identificar focos epidemiológicos. Em 

contrapartida, na mesma instituição, o coordenador relatou que se preocupa com o enfoque 

biológico, social e mercadológico. Outro exemplo que elucida esse quadro é o do aluno 1, da 

faculdade B, para quem a escola tem enfoque epidemiológico, enquanto o coordenador da 

mesma faculdade afirmou que a instituição desenvolve os conteúdos com equilíbrio do 

enfoque biológico e social.  

Considerando que o cuidado e a atenção com os determinantes sociais na elaboração de 

políticas institucionais sejam preocupações éticas, pode-se entender que aqui reside mais uma 

resposta procurada por este trabalho.  

O confronto entre as faculdades públicas e privadas oferece-nos a possibilidade de 

interpretação de que o enfoque epidemiológico, mais desejável porque busca a etiologia dos 

fenômenos de saúde-doença, passando necessariamente pelo estudo dos processos sociais, é 

uma prática mais presente entre as faculdades privadas. Apesar disso, este não é um dado que 

mereça uma avaliação tão positiva, por não ser encontrado sistematicamente nestas 

instituições.  

Em rigor, apenas na faculdade M e na faculdade I, entre as instituições particulares, e na 

faculdade Q, entre as públicas, foram encontradas referências do enfoque epidemiológico. 

Como evidências das três instituições, foram relacionadas a do coordenador da faculdade M 

(privada), o qual não só relatou sobre a necessidade de envolvimento social na formação dos 

alunos, mas também preconizou o atendimento à comunidade com risco social, além de 

escrever que sua instituição faz forte apelo aos projetos de extensão com envolvimento 



ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS RESPOSTAS OBTIDAS NO QUESTIONÁRIO 

149 

comunitário. O professor da faculdade I (privada) apresentou o relato da presença de um núcleo 

básico que oferece uma formação com integração entre saúde e vida social. O professor da 

faculdade Q (pública) retratou a realidade de sua instituição da seguinte forma: alunos a visitar 

centros de saúde para melhor entendimento dos problemas da comunidade com o objetivo de 

elaborar propostas.  

Apenas duas instituições privadas ainda ministram seus cursos baseando-se no enfoque 

biomédico e clínico (faculdades F e D). Comparando-se com as faculdades públicas, maior 

valor deve-se conferir às privadas porque, nas públicas, o enfoque predominante é o 

biomédico e o clínico (faculdades P, G e O), com apenas uma referência ao enfoque 

epidemiológico, como já constatado. Trata-se, portanto, de um quadro mais favorável às 

instituições privadas. 

A associação entre as respostas dos professores e dos alunos mostrou uma escolha 

equilibrada entre os professores, quando estes escolheram preferencialmente as opções B –

enfoque biológico/social – e C – enfoque epidemiológico. Estas escolhas mostraram certa 

coerência com as evidências apresentadas, como no caso em que o professor da faculdade Q 

assinalou a opção C e justificou, escrevendo que este tipo de aprendizado prepara o aluno 

para o desenvolvimento de habilidades necessárias à prestação de serviços à comunidade, 

além de oferecer a seguinte evidência: os alunos visitam os centros de saúde para melhor 

entendimento dos problemas da comunidade e para elaboração de propostas.  

Ao contrário, os alunos, ao escolherem preferencialmente a opção C – enfoque 

epidemiológico –, muitas vezes não mostraram coerência, como no caso em que, mesmo 

escolhendo a opção C, o aluno 5 da faculdade I justificou que a prevenção é mais importante do que 

a cura. Só curar não vai melhorar a saúde bucal da população e evidenciou assim: ações sociais 

em eventos na cidade, em bairros afastados, na praça, escolas, entre outros. Essa justificativa e essa 

evidência apresentadas pelo aluno, tratando de prevenção, têm mais um enfoque biológico e social. 



ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS RESPOSTAS OBTIDAS NO QUESTIONÁRIO 

150 

Gráfico 2. Enfoque teórico 

Nesse contexto, uma constatação aparentemente natural seria a de que as respostas dos 

professores deveriam merecer maior valor, no entanto, muitas informações oferecidas pelos 

alunos contribuíram de forma singular para as conclusões aqui apresentadas, porque parecem 

descompromissadas com uma possível avaliação negativa da instituição a que pertencem. Um 

exemplo disso está patente neste relato do aluno 3 da faculdade G: O enfoque na faculdade é 

biológico e clínico. Não se enfoca questões sociais e epidemiológicas. Atendimentos na 

clínica sem preocupação com as causas das doenças.  

3- Estrutura curricular

Tabela 10- Estrutura Curricular: Descrição da frequência e percentual segundo as 

opções do questionário 

Minas Gerais – Brasil - 2015 

Frequência Percentual 

Opção A 13 15,5 

Opção B 37 44 

Opção C 29 34,5 

Total 79 94 

Perdidos 5 6 

Total 84 100 

A Tabela 10 revela maior índice de escolha pela opção B – tem disciplinas ou atividades 

integradoras (integração parcial), mas mantém a organização em ciclo básico e 
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profissionalizante com disciplinas específicas – com uma frequência de 44% (37 

respondentes).  

A opção A – tem ciclo básico e profissionalizante bem separados e organizados com 

disciplinas específicas – mais uma vez foi menos escolhida (13 pessoas – 15,5%).  

Apesar de ser a mais abrangente e desejável em uma faculdade de Odontologia, a opção 

C – tem currículo em grade parte integrado, com módulos que se inter-relacionam e 

desenvolve conteúdos profissionalizantes desde o início do curso – não foi a mais escolhida, 

obtendo um índice de 34,5% (29 respondentes). 

Cinco pessoas não responderam (todas elas alunos), representando percentualmente 6%. 

Na tabela 10 este número foi denominado “perdidos”.  

A análise das faculdades em conjunto está em desacordo com estes dados, por ter 

revelado a prevalência nas instituições pesquisadas de uma divisão em ciclos básico e 

profissionalizante, acompanhados de uma integração apenas parcial. 

A análise de cada faculdade isoladamente nos permitiu as interpretações que se 

seguem. 

As opções escolhidas pelos respondentes da Faculdade P, no geral, foram bem 

justificadas e as evidências permitiram uma razoável interpretação. O coordenador escolheu a 

opção B e apresentou a seguinte evidência: Ciclo básico e profissionalizantes bem definidos 

com disciplinas que os inter-relacionam. O aluno 1 escolheu também a opção B e mostrou a 

seguinte evidência: Clínicas separadas até 8º período e integradas do 8º ao 10º. A inter-

relação dos conteúdos na clínica integrada, em si, representa um fator favorável, porém só 

ocorre nos últimos períodos do curso. Outro fator positivo é a integração com outros cursos, 

relatada pelo aluno 4. Ainda carece de uma evolução no sentido de integrar todo o currículo e 

oferecer conteúdos profissionalizantes nos períodos iniciais do curso.  

Apesar de prevalecer, na Faculdade G, a escolha pela opção B, as justificativas e 

evidências mostraram claramente que a integração só é verificada no final do curso, e mesmo 

assim parcialmente (clínicas isoladas. Integração no final do curso – aluno 1; Integração só 

no final do curso – 20% - aluno 2). Verifica-se também que a opção por essa estrutura 

curricular é da instituição, pois, nos dois primeiros anos, são ministradas disciplinas básicas, 

deixando a integração para o terceiro ano do curso, com a justificativa do professor que é uma 

opção do núcleo docente estruturante.  

Na Faculdade F, os ciclos básico e profissionalizante são separados, com matérias 

como sociologia e biologia ministradas no início do curso. Matérias profissionalizantes só do 
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3º período em diante (aluno 3), no entanto, são desenvolvidas atividades integradoras do 1º 

ao 10º período (coordenador). Essas atividades não foram bem evidenciadas, apenas o relato 

de eventos fora da faculdade e atendimento clínico integrado. Conteúdos profissionalizantes 

são desenvolvidos apenas a partir do 3º ano do curso, o que constitui um facto preocupante, 

na medida em que, desde a formulação do currículo, já impõe obstáculos à integração. 

Além de dividir o curso em ciclo básico e profissionalizante, a Faculdade O ainda 

congrega as disciplinas básicas em um departamento específico e isolado da Odontologia, 

conforme relato do coordenador. A integração desses ciclos tem sido tentada, mas segundo o 

professor, sem eficácia. Segundo relatado no questionário pelo próprio docente responsável 

pelo conteúdo ética, o que ocorre é uma sobreposição de atividades. 

Com base na recorrência das justificativas e evidências entre todos os respondentes, 

pode-se afirmar que a Faculdade B desenvolve conteúdos profissionalizantes, desde o início 

do curso, com disciplinas integradas em todo o currículo, conforme apresentado como 

evidência pelo coordenador: disciplinas integradas em todo o currículo. Estágios intra e 

extramuros desde o 1º ano do curso. O aluno é levado a inter-relacionar conteúdos e 

conhecimentos profissionalizantes desde o 1º período do curso.  O facto negativo é a divisão 

em ciclos, que não foi relatada neste item; porém é um dado coletado na resposta do professor 

no item orientação didática e cenários de ensino-aprendizagem (No ciclo básico já estamos 

usando mapa conceitual), o que confirma a divisão em ciclos básico e profissionalizante.  

Na Faculdade E todos os respondentes marcaram apenas as opções correspondentes às 

questões fechadas (múltipla escolha). Nenhum dos respondentes justificou ou apresentou 

evidências de suas escolhas. Maior prevalência de escolha da opção B, no entanto, dois alunos 

escolheram a opção C. 

A busca pela integração parece uma proposta da Faculdade M, como relatado pelo 

coordenador: O projeto pedagógico busca formar o Cirurgião-Dentista entendendo o 

paciente em sua integralidade; é necessária a formação de um Cirurgião-Dentista capaz de 

atuar com universalidade, equidade e integralidade da atenção, cuidando do paciente como 

um todo. Essa integração mostra-se evidenciada pelos relatos de estágios e envolvimento 

clínico desde o início do curso: desde os períodos iniciais temos estágios em escolas, 

mostrando educação em saúde, escovações supervisionadas (aluno 5). A integração, no 

entanto, efetivamente se concretiza após o 4º período, apresentando uma inovadora disciplina 

que congrega várias áreas de atuação odontológica, como Periodontia, Prótese, Cirurgia e 

Endodontia. 
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O coordenador da Faculdade J sugere que, para obter as evidências, se consulte o 

Projeto Pedagógico do curso num endereço que forneceu. Nota-se novamente divergência 

entre os professores, quando da escolha das opções B e C. As evidências apresentadas pelo 

aluno 5 (atendimento de pacientes na clínica integrada) revelaram, no entanto, que esta 

escola mantém integração parcial, caracterizada pela presença da clínica integrada.  

A Faculdade D mantém o ciclo básico e o profissionalizante separados e com 

disciplinas específicas. As evidências apresentadas confirmam essa divisão, como no relato 

do aluno 5 – disciplinas do ciclo básico, disciplinas profissionalizantes e clínica integrada. 

Essa divisão se desfaz somente na clínica integrada ao final do curso (alunos 1 e 2). 

No início, segundo o coordenador da Faculdade C, as disciplinas são apresentadas 

individualmente, mas, no decorrer do curso, gradualmente ocorre a integração. O aluno 3 

confirmou esse relato, ao afirmar que, desde o início do curso, temos aulas teóricas e práticas 

em laboratórios. Os conteúdos profissionalizantes, no entanto, não são desenvolvidos desde o 

início do curso, mesmo que a escola ofereça aos alunos prática, em laboratórios, de seus 

conhecimentos teóricos logo nos primeiros períodos. Esse quadro mostra uma clara divisão em 

ciclos. 

Nota-se na Faculdade Q, pelos relatos do coordenador e do professor, uma tentativa de 

romper com uma estrutura curricular composta de ciclos, porém esta tarefa ainda não se 

viabilizou. A integração é apenas parcial, em algumas disciplinas, devido à relutância de 

alguns professores em se inserirem na ideia de integralidade do cuidado e de 

interdisciplinaridade. Dessa forma ainda está presente nesta instituição um currículo 

estruturalmente convencional e tradicional: Não foi possível romper com a estrutura 

disciplinar do currículo – coordenador. 

Embora haja na prática uma integração na Faculdade I (as disciplinas teóricas se 

integram a cada período com as práticas nas atividades de estágio supervisionado e clínica 

integrada – coordenador), esquematicamente as disciplinas são alocadas em básicas e 

específicas, como verificado no relato do aluno 1: a grade é separada em disciplinas bases, 

tais como Biologia, Fisiologia, Anatomia e afins. Há também atividades integradoras, mas 

cada especialidade da Odontologia é ensinada separadamente.  

A análise das faculdades em conjunto revelou que uma desejável integração total do 

currículo não está presente nas FO de Minas Gerais, como fica explícito no relato do aluno 1 

da faculdade P: separação das clínicas até o 8º período e integração do 8º ao 10º.  
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O coordenador da faculdade G justificou essa prática escrevendo que o embasamento 

teórico deve preceder o atendimento clínico ao paciente. Por isso, até o 4º período somente 

são ministradas atividades teórico-laboratoriais. O professor da faculdade F confirmou essa 

tendência, ao relatar que, nos primeiros dois anos, são ministradas disciplinas básicas, sendo 

que a integração só ocorre a partir do terceiro ano. O aluno 1 desta mesma faculdade F 

sustentou esta afirmação escrevendo que as matérias bem separadas favorecem o 

entendimento.  

Ao contrário, o que prevalece nas instituições pesquisadas é a divisão em ciclos básico e 

profissionalizante, acompanhados de integração apenas parcial. Essa afirmação encontra 

suporte na afirmação do aluno 5, da faculdade D, quando este relatou a existência, em 

separado, de disciplinas do ciclo básico, disciplinas profissionalizantes e clínica integrada. 

As evidências apresentadas pelo aluno 4, da faculdade C, também contribuíram para essa 

interpretação, ao afirmar que são ministradas matérias básicas no início do curso. O 

professor da faculdade Q apresentou uma evidência muito clara para o entendimento desse 

quadro, quando relatou que ainda há no currículo uma estrutura convencional e tradicional.  

O confronto entre as faculdades públicas e privadas permitiu-nos mais uma vez 

verificar um quadro mais favorável às faculdades privadas, caracterizado pela integração de 

seus currículos. Não se trata de uma realidade tão merecedora de elogios, por predominar uma 

integração apenas parcial (a integração ocorre a partir do terceiro ano – professor da 

faculdade F; depois do quarto período as disciplinas são integradas – aluno 1 da faculdade 

M; embora haja na prática uma integração, esquematicamente as disciplinas são alocadas 

em básicas e específicas – professor da faculdade I). Em contrapartida, se comparada aos 

dados das faculdades públicas, a situação apresenta-se mais favorável: algumas instituições 

públicas praticam uma estrutura curricular com integração parcial, como a faculdade Q, onde, 

segundo o professor, a integração é parcial porque as especialidades ainda são relutantes em 

se inserir na ideia de integralidade do cuidado, mas verifica-se a predominância do currículo 

dividido em ciclos básico e profissionalizante (ciclo básico e profissionalizante bem definidos 

– coordenador da faculdade P; não se importa com a integração entre as disciplinas – aluno 5

da faculdade G; em nenhum momento ocorre uma integração entre disciplinas básicas e 

profissionalizantes – aluno 3 da faculdade O).  

Uma integração total, apesar de ser a estrutura mais desejada, só se verifica na faculdade 

B (privada) onde, desde o início do curso o aluno é levado a inter-relacionar os 

conhecimentos e conteúdos profissionalizantes, conforme relatou o coordenador.  
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A associação entre as respostas dos professores e alunos permite-nos verificar visões 

muito diferentes acerca da estrutura curricular: enquanto, para os professores, ocorre 

integração apenas parcial em seus currículos, para os alunos ela é de forma plena. As 

respostas dos professores mostraram maior coerência entre as opções fechadas e as abertas 

(justificativas e evidências), como no caso do professor da faculdade I, ao relatar que embora 

haja na prática uma integração, esquematicamente, as disciplinas são alocadas em básicas e 

específicas e assinalou a opção B; ou no caso do aluno que assinalou a opção C, claramente 

incoerente com a respectiva justificativa: matéria do início que dependeremos para outras.  

Gráfico 3. Estrutura curricular 

Diante dessa divergência pouco elucidativa, parece-nos mais coerente a convergência 

das respostas às questões abertas, em que pudemos verificar aproximação das respostas dos 

docentes e discentes, indicando que o retrato mais fiel das instituições pesquisadas é o que nos 

apresenta uma integração parcial. 
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4- Conteúdos

Tabela 11- Conteúdos: Descrição da frequência e percentual segundo as opções do 

questionário 

Minas Gerais – Brasil - 2015 

Frequência Percentual 

Opção A 12 14,3 

Opção B 41 48,8 

Opção C 25 29,8 

Total 78 92,9 

Perdidos 6 7,1 

Total 84 100 

A Tabela 11 apresenta uma escolha predominante da opção B – valoriza a formação 

humanística, cultural e política dos estudantes e oferece disciplinas que 

trabalham/desenvolvem conteúdos relacionadas –, com 41 respondentes e um percentual de 

48,8%. A opção C – além de oferecer disciplinas e atividades relacionadas à formação 

humanística, cultural e política dos estudantes, oferece oportunidades de aprimoramento 

nestas temáticas à grande parte dos docentes – foi a segunda mais escolhida, com 25 

respondentes e um percentual de 29,8%. A migração dos respondentes da opção C para a B 

pode ter ocorrido em função da falta de oferecimento de oportunidades de aprimoramento aos 

docentes. A opção A – não enfatiza conteúdos relacionadas à formação humanística, cultural e 

política dos estudantes – obteve um índice percentual de 14,3%, com frequência de escolha de 

12 respondentes.  

Seis pessoas não responderam a esta questão (1 professor e 5 alunos), o que representa 

um índice percentual de respostas perdidas de 7,1%. 

A análise de cada faculdade isoladamente permitiu-nos as interpretações subsequentes. 

A Faculdade P oferece apenas uma disciplina de Odontologia Legal e Deontologia. O 

incentivo a discussões e questionamentos, relatado pelo professor, parece contemplar de 

forma apenas parcial a valorização dos conteúdos relacionados neste item. Foi constatada 

divergência entre o coordenador e o professor da disciplina quanto ao oferecimento de 

“oportunidades de aprimoramento nestas temáticas à grande parte dos docentes”: o primeiro 

relatou que a faculdade só oferece as disciplinas ordinárias do programa aos alunos, 

enquanto o segundo escreveu que oferece atividades extracurriculares para alunos e 

professores. Ao escolherem prioritariamente a opção B, os alunos parecem sustentar as 

respostas do coordenador, ou seja, não contempla o aprimoramento dos docentes, 
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constatando-se que o estímulo à progressão dos professores não parece tão valorizado pela 

instituição.  

A valorização da formação humanística, cultural e política dos estudantes na Faculdade 

G parece que ainda está só no discurso, pois para esses conteúdos são oferecidas disciplinas 

apenas optativas, no início do curso, não sendo encontradas evidências que demonstrem a 

importância afirmada pela coordenação (esta área é de grande importância na formação do 

cidadão). O aprimoramento oferecido aos docentes abordado nessa temática não foi alvo de 

comentários e, associado ao não preenchimento desta questão por parte do professor da 

disciplina de Saúde Coletiva, confirma a pouca atenção conferida a essas temáticas.  

A presença de disciplinas que contemplam a formação humanística, cultural e política dos 

estudantes, citadas pelo coordenador e pelo professor da Faculdade F, evidencia uma 

preocupação da faculdade com esses conteúdos (Ciências Sociais, Psicologia, Cidadania, 

Odontologia Legal e Deontologia). Ainda restam dúvidas quanto ao aprimoramento dos 

docentes nesses conteúdos. Os congressos citados pelos alunos 3, 4 e 5 são ocasiões de 

reciclagem, no entanto não ficou claro se os conteúdos aqui referenciados são abordados nesses 

eventos. 

A formação humanística, cultural e política dos estudantes parece não ser intenção da 

Faculdade O, uma vez que o curso não oferece essas disciplinas ou conteúdos, apenas 

permite que o estudante interessado curse-as como opcionais (o estudante que tiver interesse 

pode fazer disciplina em outros cursos, como bacharelado em humanidades – coordenador). 

Esse facto provoca relatos de insatisfação por parte dos estudantes, como do aluno 1: 

Estudantes se sentem às vezes perdidos em relação à humanização – contato 

paciente/estudante. Os relatos indicam que a formação técnica é preponderante, como no 

relato do aluno 2, de que a escola se mostra predominantemente voltada para a prática 

clínica. 

Já na Faculdade B, a valorização da formação humanística, cultural e política dos 

estudantes está bem sustentada nos relatos do professor e de todos os alunos, pela referência 

ao oferecimento de disciplinas que trabalham esses conteúdos, como Saúde Coletiva, 

Filosofia, Psicologia e Orientação Profissional. O estímulo à discussão em aula de temas 

trazidos pelos alunos, conforme evidência apresentada pelo coordenador (os chefes de turma 

trazem temas para serem discutidos em sala de aula), também pode ser entendido como um 

fator de caracterização dessa preocupação da escola. O relato de oferecimento de 

oportunidade de aprimoramento aos professores nessas temáticas, no entanto, não mostra 
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evidências que o tornem confiável, pois, apesar de ser apresentado pelos alunos 1 e 5, na 

justificativa, não se confirma com nenhuma evidência e não encontra respaldo do professor 

nem do coordenador.  

Na Faculdade E todos os respondentes marcaram apenas as opções relativas às 

questões fechadas (múltipla escolha). Nenhum dos respondentes justificou ou apresentou 

evidências de suas escolhas. Verifica-se que houve escolha equilibrada entre as opções B e C: 

a opção B foi escolhida pelos professores e o aluno 1, enquanto a opção C foi escolhida pelos 

alunos 2, 3 e 4. 

A realidade da Faculdade M pode ser percebida nos relatos de valorização da formação 

humanística, cultural e política dos estudantes. A presença de disciplinas extracurriculares que 

desenvolvem a história da Odontologia, da saúde e do SUS evidencia, em parte, essa valorização. 

Há um relato que denota a necessidade de oferecimento de capacitação aos docentes nessas 

temáticas, o que não ocorre na instituição, segundo as evidências apresentadas (é de extrema 

importância que a escola forme nestes quesitos, mas ofereça capacitação aos docentes – 

professor).  

O coordenador da Faculdade J sugere que, para obter as evidências, se consulte o 

Projeto Pedagógico do curso num endereço que forneceu. A despeito de alguns alunos 

afirmarem, pela opção escolhida no questionário, que a escola não enfatiza conteúdos 

relacionados à formação humanística, cultural e política dos estudantes, é possível constatar, 

pelas outras questões deste questionário, que são oferecidas disciplinas que abordam a 

formação humanística, cultural e política. Parece não existir a oferta de aprimoramento aos 

docentes nessas temáticas. O respaldo para essa afirmação está na resposta dada pela 

coordenação segundo a qual, mesmo não oferecendo evidências nem justificando sua 

resposta, valoriza a formação humanística, cultural e política dos estudantes e oferece 

disciplinas que trabalham/desenvolvem conteúdos relacionados, o que não demonstra avanço 

maior como contido na opção C.  

A valorização da formação humanística, cultural e política dos estudantes pode ser 

verificada na Faculdade D, assim como a oferta de disciplinas que valorizam esses 

conteúdos. Essa afirmação baseia-se na escolha da opção B por todos os respondentes, exceto 

o coordenador. A resposta da coordenação, opção A, portanto, não se sustenta nem entre os

estudantes nem com o professor da disciplina. 

Conforme declaração do professor, em cumprimento às exigências legais, o projeto 

pedagógico da Faculdade C contempla disciplinas como Ética, Odontologia Social, 
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Odontologia do Trabalho e atividades que permitem uma formação humanística, cultural e 

política dos estudantes. Essas atividades foram confirmadas pelos alunos 2 (campanhas junto 

à população. Estímulo à participação em eventos sociais e políticos), 3 e 4 (campanhas de 

aferição de PA22 na praça, visitas e campanhas de orientação de higienização bucal) e 5 

(participação social e cultural). Quanto ao oferecimento de oportunidades de aprimoramento 

nessas temáticas aos docentes, não foram apresentadas evidências dessa prática, a despeito de 

afirmarem que isso ocorre na instituição.  

Conteúdos que trabalham cidadania, ética e assuntos afins foram inseridos em todos os 

módulos da Faculdade Q – todo o curso – para desenvolver a capacidade de reflexão do 

estudante. A proposta curricular desta escola valoriza todas as experiências de formação, 

oferecendo ainda disciplinas obrigatórias e livres com essa finalidade (3 créditos de 

disciplinas de formação livre e disciplinas obrigatórias com conteúdos de formação integral 

– coordenador). A oportunidade de aprimoramento nessas temáticas aos docentes não consta

nesta faculdade, facto que complementaria um quadro que se apresenta com boa perspectiva. 

A valorização da formação humanística está bem acompanhada de evidências, 

mostrando que realmente a Faculdade I proporciona formação com princípios filosóficos, 

sociológicos e políticos aos seus alunos, como explicitado pelo aluno 5 – matérias como 

Ciências Políticas, Políticas Contemporâneas, Filosofia, Desenvolvimento Social e Humano. 

Carecem de evidências, no entanto, as afirmações dos que escolheram a opção C, quanto às 

oportunidades de aprimoramento aos docentes dadas pela faculdade.  

Considerando as faculdades em conjunto e os objetivos deste trabalho, no que diz 

respeito à inserção de conteúdos humanísticos na grade curricular com vistas à formação ética 

do aluno, pode-se afirmar que as faculdades do estado de Minas Gerais contemplam a 

valorização da ética na formação do Cirurgião-Dentista, como se pode verificar pela presença 

das disciplinas Ciências políticas, Políticas contemporâneas, Filosofia, Desenvolvimento social 

e humano relacionadas como evidência da afirmação do aluno 5, da faculdade I. A resposta do 

aluno 4, da faculdade P, também pode ser utilizada para confirmar essa afirmação, quando o 

discente declarou que  as disciplinas da parte humanística são a base da formação moral do 

curso. A valorização dos conteúdos humanísticos constatada nesta análise também pode ter 

como evidência essa frase do coordenador da faculdade G: esta área é de grande importância 

na formação do cidadão. Isso pode refletir posteriormente no paciente. Esse facto revela 

22 Pressão arterial 
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mudança de paradigma, na medida em que tenta romper com o modelo tecnicista, pouco atento 

ao ser humano.  

As instituições pesquisadas ainda carecem de maior avanço no sentido de aprimorar 

seus docentes nessas temáticas. Essa análise baseia-se na ausência de evidências entre os 

respondentes de que esse aprimoramento realmente aconteça. Mesmo os poucos respondentes 

que assinalaram a opção C – além de oferecer disciplinas e atividades relacionadas à 

formação humanística, cultural e política dos estudantes, oferece oportunidades de 

aprimoramento nestas temáticas à grande parte dos docentes – justificaram de forma 

evasiva, permitindo-nos inferir que essas oportunidades não são oferecidas. Esse é o caso da 

justificativa do professor da faculdade P, que, mesmo assinalando a opção C, justificou com o 

relato de que os professores são estimulados a progredirem, ou do coordenador da faculdade 

M, que também assinalou a opção C e justificou relatando que a formação humanística e a 

cultural são imprescindíveis. Poucas faculdades admitiram que não enfatizam os conteúdos 

humanísticos, como a faculdade O, onde todos os respondentes assinalaram a opção A, com a 

justificativa do professor de que, em tese, a formação e construção do currículo orientam 

nesse sentido.  

Apesar de a valorização de uma formação humanística revelar-se como uma 

preocupação da instituição com a dimensão ética no processo educativo dos discentes, o 

confronto das instituições públicas e privadas revelou-nos que isso não se verifica de forma 

sistemática nas faculdades públicas de Minas Gerais. Foram encontrados casos isolados dessa 

valorização, ou seja, um índice restrito para ser considerado como regra geral. Assinale-se a 

faculdade Q, onde, de acordo com o relato do professor, foram inseridos em todos os módulos 

do curso conteúdos que trabalham esses conceitos para desenvolver a capacidade de reflexão. 

Ao contrário, nas instituições privadas, a formação humanística notadamente apareceu 

como uma prática generalizada, em todas as unidades, por meio de disciplinas e atividades 

oferecidas aos alunos: tais são os casos da faculdade F, que inseriu disciplinas que 

contemplam a formação humanística, cultural e política, segundo relato do professor; da 

faculdade B, que também inseriu disciplinas como Ética, Filosofia e Psicologia em seu 

currículo, conforme relatou o coordenador; ou ainda da faculdade M, que segundo o 

coordenador, envolve docentes e discentes em atividades culturais, extensionistas e de cunho 

social comunitário.  

Isso pode ser confirmado pelos dados colhidos na análise dos dados obtidos mediante 

questões fechadas do questionário, pela qual se constatou um quadro mais favorável às 
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faculdades privadas. Este quadro contempla um dos objetivos deste trabalho, que investiga, 

entre outros fatores, como está sendo planejado e conduzido o ensino da ética e/ou 

deontologia.  

Um avanço maior no aprimoramento dos docentes nas temáticas relacionadas à ética deve 

ainda ser buscado por todos os cursos, facto não observado em nenhuma unidade pesquisada, 

nem pública nem privada. Essa constatação está baseada na análise das faculdades em 

conjunto. 

A associação entre as respostas dos professores e alunos mostrou-nos que a escolha 

pelas opções oferecidas no questionário foi equilibrada entre os professores e alunos, 

conforme ilustrado pelo gráfico a seguir, com ligeira diferença nas opções A e C.  

Gráfico 4. Conteúdos 

Não obstante esse resultado, algumas considerações se mostraram pertinentes entre as 

instituições pesquisadas: 

- Prevalece, entre os professores e os alunos, a opinião de que ocorre a valorização dos

conteúdos humanísticos, culturais e políticos (cf. professor da faculdade F –

Abordagem de conteúdos nas Ciências Sociais, Psicologia, Cidadania, Odontologia

Legal; aluno 4 da faculdade P – Disciplinas da parte humanística são a base da

formação moral do curso), facto que demonstra o interesse dos professores e dos

alunos na temática ética, o que representa um achado importante (um dos objetivos)

para a pesquisa ora empreendida.
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- Existe pequena divergência entre os professores e alunos quanto à opção A, como no

caso em que o aluno 2, da faculdade F, afirmou que não são ministradas na grade

curricular da faculdade, enquanto o professor e o coordenador da mesma faculdade

apresentaram evidências da presença de disciplinas como Psicologia, Odontologia

Legal e Deontologia; talvez essa divergência tenha ocorrido por falta de percepção

do aluno quanto ao próprio curso.

- Foi encontrada, também, pequena divergência entre ambos na opção C. Para esta

escolha, apenas um professor (da faculdade M) apresentou uma evidência convincente –

todo semestre o centro universitário promove oficinas de capacitação docente

relacionadas ao ensino de atualização pedagógica e atividades culturais. Os outros

apresentaram justificativas e evidências pouco confiáveis, como o professor da faculdade

C, que apenas citou o Projeto pedagógico. Os alunos, parecendo menos

compromissados com o cumprimento de metas da escola, foram mais diretos, portanto

menos otimistas, optando mais por uma realidade menos favorável, presente na opção A.

5- Integração com os serviços de saúde

Tabela 12 - Integração com os serviços de saúde: Descrição da frequência e percentual 

segundo as opções do questionário 

Minas Gerais – Brasil - 2015 

Frequência Percentual 

Opção A 15 17,9 

Opção B 16 19 

Opção C 46 54,8 

Total 77 91,7 

Perdidos 7 8,3 

Total 84 100 

A Tabela 12 mostra uma escolha maior pela opção C – tem serviços docentes-

assistenciais integrados com o sistema de saúde público, sendo que seus docentes participam 

do planejamento e da avaliação do sistema em sua área de influência – com uma frequência 

de 46 respondentes e um percentual de 54,8%, seguida pela opção B – tem docentes que 

participam esporadicamente dos serviços e do planejamento do sistema de saúde público e 

profissionais dos serviços que eventualmente participam na docência– com frequência de 16 

respondentes e percentual de 19%. Seguindo uma tendência desta análise, a opção A – tem 

corpo docente que não participa dos serviços de saúde (SUS) e do seu planejamento na sua 
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área de influência, assim como os dentistas dos serviços também não participam na docência 

– foi a menos escolhida, com frequência de 15 respondentes e índice percentual de 17,9%.

Foram consideradas perdidas 7 respostas (1 de professor e 6 de alunos) ou, 

percentualmente, 8,3%. Os dados apresentados aqui confirmam a análise das faculdades em 

conjunto, onde se verificou que ocorre integração com os serviços, porém parcial e sem 

participação efetiva do corpo docente na elaboração de políticas de atenção à saúde bucal nem 

da avaliação dessas políticas. 

A análise de cada faculdade isoladamente nos permitiu as interpretações que se seguem. 

A integração com os serviços de saúde pública se dá, institucionalmente, na Faculdade 

P, apenas nas clínicas da faculdade, como relatou o aluno 5 (atendimento dos pacientes nas 

clínicas da faculdade) e o professor (Só há relacionamento com o SUS nos atendimentos 

dentro da faculdade). As atividades integradoras com serviços públicos têm uma perspectiva 

de iniciativas isoladas, não sendo uma proposta da instituição. A divergência entre o 

coordenador e o professor não permitiu a constatação da participação ou não dos docentes no 

SUS ou dos cirurgiões-dentistas do SUS na docência: enquanto, segundo o coordenador, os 

docentes participam do planejamento do SUS, segundo o professor, os professores não 

participam do planejamento do SUS fora da faculdade.  

A integração com os serviços de saúde na Faculdade G se dá por meio de estágios 

obrigatórios oriundos do convênio da universidade com o município, no entanto as atividades 

do corpo docente restringem-se aos limites da faculdade; da mesma forma, não existe 

participação dos profissionais do SUS na docência, como descrito pelo professor: não há 

participação docente no planejamento do SUS; os serviços assistenciais da instituição 

atendem à população da cidade por meio de convênios. 

Verifica-se contradição entre professores e alunos da Faculdade F quanto à 

participação docente dos serviços de saúde: enquanto o coordenador e o professor afirmaram 

que não há participação de docentes nos serviços de saúde, todos os 5 alunos relataram 

participação docente nos serviços. Nota-se forte evidência da veracidade da informação 

quanto à existência de algum professor concursado na prefeitura, quando o aluno 3 relatou 

que tem professor concursado na prefeitura e que este professor está ministrando aula de 

Saúde Coletiva e Epidemiologia. Os serviços assistenciais não têm integração com o sistema 

de saúde público, ocorrendo de forma a atender apenas à demanda de pacientes do curso, 

conforme relato do professor. As respostas mostram, portanto, que os docentes não participam 
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nem do planejamento nem da avaliação do SUS. Ou seja, o facto de ter docente trabalhando 

nos serviços de saúde pública não representa nenhuma integração com estes serviços. 

Segundo os relatos colhidos entre o professor e os alunos 1 e 2 da Faculdade O, não 

existe integração com o município por culpa dos poderes públicos municipais, cujo serviço de 

saúde é desarticulado, inviabilizando ações integradas com a instituição. Esse facto tem 

provocado o isolamento da escola, não permitindo essa integração que, na visão dos alunos, é 

necessária para o aprendizado integral.  

Apesar da escolha unânime da opção C entre os respondentes da Faculdade B, as 

evidências apontam para uma participação inexpressiva de docentes nos serviços de saúde, 

como se pode notar no relato do professor segundo o qual a escola tem apenas 1 professor 

como Cirurgião-Dentista do SUS. A integração com os serviços de saúde viabiliza-se por meio 

do atendimento a pacientes encaminhados pelo SUS, do envolvimento de alunos nos 

atendimentos a pacientes especiais e de disciplinas que articulam ações conjuntas com o SUS, 

conforme relato dos alunos 3, 4 e 5. Parece não haver uma ação no sentido de promover essa 

integração de forma institucionalizada, uma vez que somente um professor tem vínculo com o 

SUS, além de não haver evidências de que esse profissional participe do planejamento dos 

serviços de saúde pública.  

Na Faculdade E, todos os respondentes marcaram apenas as opções relativas às 

questões fechadas (múltipla escolha). Nenhum dos respondentes justificou ou apresentou 

evidências de suas escolhas. Apenas um aluno escolheu a opção B; os outros respondentes 

escolheram a opção C, caracterizando como sendo esta a realidade desta instituição. 

Segundo os relatos do professor e do aluno 1 da Faculdade M, parte dos docentes da 

instituição, especificamente os da área de saúde coletiva, participam do planejamento e 

avaliação do sistema público. Porém, o facto de não terem vínculo com os serviços públicos de 

saúde e não haver nenhum Cirurgião-Dentista do serviço público que participa da docência, 

como afirmaram os alunos 2, 3, 4 e 5, fere a fiabilidade desta informação. Não obstante essa 

constatação negativa, as evidências apresentadas pelo coordenador, pelo professor e pelo aluno 

1 confirmaram que a escola oferece disciplinas com o objetivo de proporcionar aos alunos 

vivência com o SUS.  

O coordenador da Faculdade J sugeriu que, para obter as evidências, se consulte o 

Projeto Pedagógico do curso num endereço que forneceu. Ocorre nesta instituição participação 

dos docentes nos serviços de saúde pública, assim como no seu planejamento. Também se 

constata participação de profissionais dos serviços na docência. Quanto à integração dos 
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serviços docentes e assistenciais com o SUS, existe discordância entre o coordenador, que 

escolheu a opção B, e o professor com os alunos, que escolheram a opção C. A recorrência das 

respostas em todo o questionário pode indicar forte tendência a que realmente exista essa 

integração.  

Na Faculdade D, de acordo com o coordenador e o professor da disciplina, além de os 

docentes da escola participarem esporadicamente dos serviços e do planejamento do sistema de 

saúde público, os profissionais dos serviços eventualmente participam da docência. As respostas 

e evidências apresentadas pelos alunos confirmaram a visão dos professores, porém mostram-se 

pouco mais otimistas, como no caso do aluno 5, que escolheu a opção C com a seguinte 

evidência: estágio supervisionado SUS, docentes com experiência no serviço público e 

servidores da SMS. 

Poucos docentes da Faculdade C trabalham no serviço público, segundo o professor. 

Há relatos de incentivo a que o aluno trabalhe parte do seu tempo no serviço público (alunos 

3 e 5). As justificativas e evidências apresentadas permitem concluir que não existe integração 

da instituição com os serviços de saúde pública, verificando-se apenas a presença isolada de 

alguns professores que trabalham como servidores públicos da saúde, como no relato do 

coordenador (temos professores que trabalham no serviço público que às vezes trazem 

questionários e exames para a instituição fazer), ou do aluno 4 (alguns professores 

participam do SUS e trabalham aqui na faculdade). 

A integração ensino-serviço é uma diretriz do PPP da Faculdade Q, que tem estreita 

relação com o SUS, evidenciada pelo sistema de regulação da prefeitura: o município sede desta 

instituição envia pacientes para serem atendidos na faculdade, processo viabilizado por meio de 

convênio, em que o serviço de Odontologia é o campo de estágio da faculdade. Outra evidência 

da boa relação da escola com o SUS é a atuação docente na rede de serviços, em que o aluno é 

inserido e familiarizado.  Facto negativo constatado nesta instituição, segundo relato do 

professor, é que algumas especialidades se negam a integrar a prestação de serviços pelo SUS.  

Na Faculdade I, os relatos indicam uma participação efetiva dos docentes nos serviços 

públicos municipais, estaduais e federais, o que em tese caracterizaria integração: Professores 

trabalham no SUS e no Centro de Especialidades Odontológicas – aluno 3. Vários 

professores que atuam no SUS; a maioria está no Centro de Especialidades Odontológicas – 

aluno 5. Os dados coletados não confirmaram, no entanto, a participação no planejamento 

nem na avaliação do sistema de saúde público, por falta de evidências, o que contradiz a 

escolha da opção C.  
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A análise das faculdades em conjunto revelou que existe integração com os serviços 

de saúde prestados à população mais desassistida da sociedade, e que isso pode demonstrar a 

atenção dispensada pelas instituições de ensino aos indicadores sociais, como determinantes 

das políticas a serem elaboradas. A dimensão ética nas FO de Minas Gerais, medida pelo 

parâmetro do planejamento e condução do ensino da ética, itens dos objetivos desta 

investigação, encontra aqui respostas importantes.   Apesar de estarmos, neste momento, a 

tratar da integração com os serviços de saúde, o questionário permitiu-nos encontrar aqui 

informações que buscávamos. Conforme já mencionamos no capítulo III – Metodologia –, a 

estrutura deste questionário, composta de sub-temas semelhantes, pode levar o respondente a 

tratar de um mesmo assunto de forma recorrente em uma ou mais questões. Esse facto, em si, 

pode revelar ou confirmar interpretações. 

Percebe-se que, não obstante a presença de casos onde não existe integração, mesmo 

que parcial, como o verificado pelo coordenador da faculdade G, que relatou a inviabilidade 

da saída dos professores para orientar os alunos nos serviços de saúde, o cenário que melhor 

descreve este item é o de que ocorre integração com os serviços, porém parcial e sem 

participação efetiva do corpo docente na elaboração de políticas de atenção à saúde bucal, 

nem da avaliação dessas políticas. Essa afirmação está baseada na prevalência das respostas 

tanto de professores quanto de alunos, como ficou explicitado na análise por faculdade. 

Como exemplo, referimos o professor da faculdade Q, segundo o qual há estreita relação da 

faculdade com o SUS, excelente integração, embora refira também que algumas 

especialidades se negam a integrar à prestação de serviços pelo SUS. Outra resposta que 

caracteriza essa afirmação é a do professor da faculdade G, para quem não há participação 

docente no planejamento, porém os serviços assistenciais da instituição atendem a população 

da cidade. 

O confronto entre as instituições públicas e privadas revelou que existe integração em 

boa parte das escolas privadas, caracterizada pela participação dos professores e alunos em 

serviços públicos de saúde e incentivo aos discentes a trabalharem nesses serviços, como na 

faculdade M, de onde foi colhido o relato do professor, fazendo alusão ao facto de os docentes da 

área de Saúde Coletiva estarem em constante contato com o sistema público.  A realidade da 

faculdade B, relatada por um professor, também confirma a integração, por meio da atuação 

docente no SUS e numa disciplina de estágio, por meio da qual os alunos trabalham em 

prefeituras.  
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Entre as instituições públicas deve ser destacado o número expressivo de escolas cujos 

professores atestam a ausência de integração – faculdades P, G e O.  

Entre as faculdades públicas, no entanto, a integração acompanhada de participação 

efetiva dos docentes na avaliação e planejamento do serviço merece referência por se tratar de 

um avanço não verificado nas faculdades privadas. A faculdade Q revelou, por meio de um 

professor, uma estreita relação com o SUS, com excelente integração. Esta integração é uma 

diretriz do projeto pedagógico do curso. O serviço de odontologia do SUS é o campo de 

estágios da faculdade. Além destes avanços, os docentes da instituição atuam e avaliam a rede 

de serviços. 

A associação entre as respostas dos professores e dos alunos permite verificar uma 

tendência entre os professores e alunos pela escolha predominante da opção C. 

Essa constatação, de certa forma, revela um planejamento institucional voltado para o 

cuidado com a APS, que pode ser interpretado como a condução de um processo no sentido 

de ser eticamente mais coerente com as necessidades dos menos assistidos pelo Estado. Trata-

se de mais um achado, resultado da busca deste trabalho. 

Gráfico 5. Integração com os serviços de saúde 

Nota-se um número ligeiramente maior de alunos que escolheram as opções B e C, ao 

contrário da A. Como esta opção retrata uma realidade menos favorável, percebe-se que os 

alunos têm uma visão mais favorável de suas faculdades em comparação com os professores. 

Pode-se notar numa mesma instituição (faculdade P) visões distintas da parte do professor – 
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relacionamentos com o SUS nos atendimentos internos – e do aluno 3 – Corpo docente atua 

integrando a faculdade com o sistema de saúde público dentro e fora da faculdade.  

Esses pontos de vista divergentes podem denotar o desconhecimento por parte dos 

alunos sobre as políticas das instituições a que pertencem. 

6- Capacitação docente

Tabela 13 - Capacitação docente: Descrição da frequência e percentual segundo as 

opções do questionário 

Minas Gerais – Brasil - 2015 

Frequência Percentual 

Opção A 13 15,5 

Opção B 27 32,1 

Opção C 29 34,5 

Total 69 82,1 

Perdidos 15 17,9 

Total 84 100 

A Tabela 13 mostra um número expressivo (15) de respostas perdidas (todas de alunos), 

com um percentual de 17,9%. Talvez esse percentual elevado de respostas perdidas deva-se 

ao facto de ser um tema cujo desconhecimento pode ser expectável entre os estudantes. A 

opção C – como parte de sua política institucional, a escola sistematicamente oferece e/ou 

promove formação didático-pedagógica de todo o corpo docente – obteve uma frequência de 

29 respondentes e um percentual de 34,5%, e a opção B – periodicamente oferece e/ou 

promove cursos de formação didático-pedagógica – recolheu uma frequência de 27 

respondentes e um percentual de 32,1%, foram as mais escolhidas. A opção A – não oferece 

nem promove formação didático-pedagógica do corpo docente ou raramente o faz – teve 

frequência de 13 respondentes, o que acarretou um percentual de 15,5%. Esse quadro não está 

de acordo com a análise das faculdades em conjunto, a partir da qual se constatou que 

poucas escolas promovem de forma sistemática a formação didático-pedagógica. 

A análise de cada faculdade isoladamente nos permitiu as interpretações que se 

seguem. 

Pode-se constatar que o estímulo à progressão relatado pelo professor da Faculdade P 

não representa especificamente uma promoção à formação didático-pedagógica, mas sim o 

atendimento às exigências de instâncias superiores brasileiras quanto ao número de doutores 

na instituição, porque o mesmo professor apresentou como evidência de sua resposta a 
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existência de inúmeros doutores na instituição. O relato do coordenador de que raramente a 

escola oferece a formação didático-pedagógica ao corpo docente parece representar mais a 

realidade do curso. 

Um programa de capacitação docente criado na Faculdade G poderia caracterizar a 

atenção da instituição ao tema, no entanto esse programa cumpre uma exigência do Ministério 

da Educação para que as instituições superiores no Brasil tenham mais doutores, de modo que 

não representa preocupação específica com a capacitação didático-pedagógica do corpo 

docente, como se percebe no relato do aluno 4: a faculdade não promove cursos na 

instituição, mas incentiva os professores a fazê-los fora. O mesmo aluno ainda cita o 

doutoramento como exemplo de curso alvo do incentivo. 

Evidenciou-se a falta de compromisso da Faculdade F com a capacitação didático-

pedagógica do corpo docente, explicitada nos relatos docentes de que raramente é agendado 

algum curso de formação didático-pedagógico e de que eventualmente se realiza. Os alunos 

demonstraram desconhecimento quanto à formação didático-pedagógica de seus professores, 

como no caso do aluno 5: nunca ouvi falar, não sei se acontece. Esse facto, somado aos dados 

colhidos entre os professores, pode referendar a assertiva inserida no início do parágrafo. 

Mesmo com o investimento da Faculdade O em promoção de cursos, palestras e 

debates, facto relatado pelo coordenador, focando as necessidades do corpo docente, existe, 

segundo o professor, considerável resistência dos professores para esse tipo de capacitação. 

Essa constatação é bem suportada pelos alunos, quando estes relatam que os professores não 

sabem como abordar os alunos (aluno 1), ou que seus mestres ministram a mesma aula há 

anos, sem atualizar os conteúdos ou a forma de ministrar a aula (aluno 3), ou ainda que a 

promoção desses cursos não é de conhecimento dos alunos (aluno 2).  

Nota-se que a formação didático-pedagógica do corpo docente faz parte da política 

institucional da Faculdade B, notadamente pela presença de uma coordenação pedagógica 

que, segundo o coordenador, trabalha com coordenadores e professores, metodologias ativas, 

oratória e pedagogia. Na prática, isso tem acontecido com diversos cursos relacionados ao 

tema, como o de metodologias ativas, relatado pelo professor e confirmado por todos os 

outros respondentes. A presença de uma coordenação pedagógica trabalhando com 

coordenadores e professores viabiliza a realização periódica de tais cursos. Neste item a 

realidade desta faculdade apresenta-se singularmente com grande avanço. 

Na Faculdade E, todos os respondentes marcaram apenas as opções relativas às 

questões fechadas (múltipla escolha). Nenhum dos respondentes justificou ou apresentou 
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evidências de suas escolhas. Apenas dois alunos escolheram a opção B – periodicamente 

oferece e/ou promove cursos de formação didático-pedagógica; os outros respondentes 

escolheram a opção B, que mostra uma realidade mais abrangente – como parte de sua 

política institucional, a escola sistematicamente oferece e/ou promove formação didático-

pedagógica de todo o corpo docente. 

A Faculdade M promove regularmente oficinas de capacitação e atualização didática e 

pedagógica, com intensa participação docente, visando atualizar o corpo docente nas novas 

metodologias de ensino-aprendizagem, acompanhando a utilização da tecnologia aliada ao ensino. 

Embora esse facto possa ser retirado do relato do coordenador e confirmado nas evidências 

apresentadas pelo professor (através de oficinas de capacitação e atualização profissional todo início 

e final de semestre), é desconhecido por todos os alunos desta amostra, como se explicita pelos relatos 

de que não têm acesso a essa informação (não temos acesso ao que é oferecido aos professores – 

aluno 5). 

O coordenador da Faculdade J sugeriu que, para obter as evidências, se consulte o Projeto 

Pedagógico do curso num endereço que forneceu. Apesar de não apresentar justificativas nem 

evidências de suas respostas, a coordenação afirmou que a capacitação docente faz parte da política 

institucional da escola, conforme consta na opção C. Já o professor, respaldado por alunos, afirmou 

que periodicamente a faculdade oferece e/ou promove cursos de formação didático-pedagógica, de 

acordo com a opção B. Em face da divergência entre o coordenador e o professor, parece lícito 

inferir que o respaldo dos alunos confere mais força às afirmações do professor, indicando que a 

formação didático-pedagógica não é sistemática nem tem participação de todo o corpo docente.  

Apesar de não fazer parte da política da Faculdade D, a formação didático-pedagógica tem 

sido promovida periodicamente. Essa afirmação do professor da disciplina diverge da opinião da 

coordenação, que escolheu a opção A, mas encontra sustentação entre os estudantes, ao passo que a 

coordenação tem pouco suporte entre os alunos para sua afirmação. Em última análise, pode-se 

afirmar que esta instituição de ensino oferece formação didático-pedagógica aos docentes, restando 

ainda um dado que parece obscuro: se isso ocorre raramente ou periodicamente.  

Os alunos da Faculdade C não contribuíram muito com este item da pesquisa, ao 

responderem de forma imprecisa, desviando-se da proposta do questionário, como ocorreu com o 

aluno 2, ao responder que não tem conhecimento sobre o assunto, ou o aluno 4, ao afirmar que para 

ser professor da faculdade tem que ter, no mínimo, mestrado. A qualificação docente não 

subentende boa formação didático-pedagógica. Nesse contexto, pareceu mais confiável a realidade 

apresentada pelo professor da disciplina, que mostrou não fazer parte da política da instituição a 
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promoção ou o oferecimento da formação didático-pedagógica, mesmo que isto aconteça 

periodicamente. O professor ainda justificou como limitação a esta formação a exiguidade do 

calendário. 

Ao analisarmos as respostas apresentadas pela Faculdade Q, percebemos divergência entre 

os professores: enquanto a coordenação cita várias promoções da escola relacionadas à formação 

didático-pedagógica (fórum de coordenadores de módulos, seminário de monitoramento do 

currículo, oficinas pedagógicas, núcleo de estudo, pesquisa...), o professor da disciplina relata que 

a capacitação fica mais a cargo do próprio docente. Nota-se ainda que o oferecimento de eventos 

para capacitação está condicionado aos possíveis benefícios à produção científica do professor. 

A Faculdade I promove, segundo o professor, capacitação pedagógica no início de 

cada semestre. Essa afirmação encontra suporte entre os discentes, como o aluno 2, ao relatar 

que a instituição oferece cursos de capacitação. Há relato entre os estudantes de que essa 

capacitação ainda é insuficiente (a reciclagem do corpo docente se faz necessária – aluno 1). 

Não nos parece claro se essa reciclagem referida pelo aluno esteja relacionada a questões 

técnicas da especialidade odontológica, ou a questões pedagógicas.  

A análise das faculdades em conjunto mostrou-nos que, diante de um cenário em que a 

capacitação do corpo docente poderia contribuir para uma formação mais sintonizada com os 

parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Educação, a instituição tem o cuidado com a boa 

formação ética do aluno. Em contrapartida, verifica-se que poucas escolas promovem de forma 

sistemática a formação didático-pedagógica (Esse dado responde em parte aos objetivos desta 

investigação). Sustenta a afirmação acima, tanto a revelação do coordenador da faculdade P, para 

quem raramente a escola oferece esta formação ao corpo docente, como o relato do professor da 

faculdade F para quem raramente é agendado algum curso com estas características. Um caso que 

elucida a afirmação acima e, ao mesmo tempo, demonstra um quadro preocupante, está contido na 

afirmação do professor da faculdade O: existe uma grande resistência dos professores para esta 

formação. 

O Ministério da Educação no Brasil vem aumentando sistematicamente as exigências 

relacionadas à capacitação docente, de forma que o número de mestres e doutores tem aumentado 

exponencialmente em todas as faculdades brasileiras (Mugnaini, 2004). Em contraposição, se, por 

um lado, a capacitação ao exercício da docência, medida pelo grau de mestre ou doutor, pode 

subentender que o professor está qualificado didático-pedagogicamente ao exercício proposto, por 

outro lado, pode também permitir que a docência seja praticada sem o devido preparo para tal. 
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 O confronto das faculdades públicas e privadas revelou-nos que a constatação acima 

é preocupante: parte das escolas privadas não disponibiliza aos seus docentes formação 

didático-pedagógica, ou o faz esporadicamente, como na faculdade F, onde, segundo o 

professor, raramente é agendado um curso de formação didático-pedagógico. 

Entre as escolas públicas, apenas a faculdade O não disponibiliza esta modalidade de 

formação ao seu corpo docente, com o argumento de que existe uma grande resistência para 

esta formação (cf. referido pelo professor). As outras escolas o fazem periodicamente, como a 

faculdade G, que mantém um programa criado especificamente para a capacitação docente, 

conforme relato do coordenador, ou a faculdade Q, que, segundo seu coordenador, desenvolve 

oficinas pedagógicas e núcleos de estudo para este fim. 

Um cenário mais desejável seria aquele em que as instituições promovessem essa 

formação sistematicamente, como parte de uma política institucional voltada para a 

valorização da capacitação docente. Verificou-se, no entanto, que esse cenário mais favorável 

é menos frequente entre as escolas públicas que nas privadas: A capacitação é oferecida se 

gerar produto de produção científica para o mesmo (relato do coordenador da faculdade Q – 

pública). 

A associação entre as respostas dos professores e alunos revelou-nos que a escolha 

predominante entre os professores é a opção C (patenteando o cuidado da instituição com a 

boa formação do aluno), ao passo que, entre os alunos, a opção mais escolhida foi a B. A 

promoção da formação didático-pedagógica demonstra uma conduta ética institucional, 

assinalando que a inserção da ética como conteúdo pode se dar por diversas formas, a 

começar pela boa capacitação docente. Trata-se de um dado que este trabalho procurava.  

Quanto à opção A – não oferece nem promove formação didático-pedagógica do corpo 

docente ou raramente o faz –, nota-se que foi pouco escolhida tanto pelos professores quanto pelos 

alunos.   

Percebe-se, portanto, que a divergência entre os respondentes está centrada na 

periodicidade do oferecimento dessa formação: se periodicamente ou sistematicamente.   

O relato do aluno 5, da faculdade G, de que não sabe, nunca ouviu nada sobre esse 

tema, mesmo tendo assinalado a opção B, e o do aluno 4, da faculdade C, de que para ser 

professor da faculdade tem que ter, no mínimo, mestrado, tendo assinalado a opção C, 

demonstram, por um lado, o desconhecimento do assunto e, por outro, alguma precipitação ao 

assinalar uma opção sem o devido conhecimento. 
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Diante desse quadro, parecem mais confiáveis, neste item, as respostas dos professores, 

indicando que a capacitação docente sistemática é a mais oferecida.  

Gráfico 6. Capacitação docente 

7- Orientação didática e cenários de ensino-aprendizagem

Tabela 14 - Orientação didática e cenários de ensino-aprendizagem: Descrição da 

frequência e percentual segundo as opções do questionário 

Minas Gerais – Brasil - 2015 

Frequência Percentual 

Opção A 15 17,9 

Opção B 41 48,8 

Opção C 22 26,2 

Total 78 92,9 

Perdidos 6 7,1 

Total 84 100 

A Tabela 14 mostra como opção preferencial entre os respondentes a letra B – utiliza 

aulas teóricas com metodologias alternativas que buscam a interatividade com os estudantes, 

centrando as práticas em habilidades clínicas (desenvolvidas em laboratórios e clínicas) com 

alguma integração multidisciplinar–, com uma frequência de 41 respondentes e um percentual 

de 48,8%. Essa escolha não está em concordância com a análise das faculdades em 

conjunto, em que se constatou a prevalecência, entre as faculdades mineiras, de aulas 
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expositivas, centradas no professor, com aulas práticas em laboratórios e sem integração. A 

opção C – adota a concepção e solução de problemas em grupos pequenos, com ênfase na 

realidade de saúde e com abordagem multidisciplinar, valorizando a aprendizagem ativa e 

crítica dos estudantes e realizando práticas também em serviços de saúde públicos e espaços 

comunitários–, com 22 respondentes e percentual de 26,2%, foi a segunda escolha. A opção A 

– utiliza aulas teóricas expositivas centradas no professor e aulas práticas em laboratórios e 

clínicas isoladas –, mesmo sendo pouco desejável no ensino superior, ainda teve frequência 

de 15 respondentes, com percentual de 17,9%.  

Seis alunos não responderam, constituindo respostas perdidas, o que representa um 

percentual de 7,1%. 

A análise de cada faculdade isoladamente permitiu-nos as interpretações a seguir. 

A realidade do curso de Odontologia da Faculdade P é a de que, conforme constatou o 

coordenador, ainda existem professores ministrando aulas expositivas, apesar de já existir uma 

tendência à adoção de aulas interativas com debates, discussões em sala de aula e práticas 

clínicas laboratoriais multidisciplinares.  Maior avanço também foi constatado pelo professor, ao 

relatar um intercâmbio com a comunidade por meio de projetos a partir dos quais os alunos têm 

maior visão da sociedade e seus problemas, trabalhando com observação em pequenos grupos. 

Um cenário preocupante foi encontrado na Faculdade G, marcado pela dificuldade em 

utilizar metodologias ativas, com ensino baseado em aulas teóricas e demonstrativas, como 

relatado pelo professor: a formação dos professores os dificulta utilizar metodologias ativas. 

Utilização de metodologias alternativas são casos isolados (Vídeo-aula de cirurgias – aluno 2), 

pouco representativos de um contexto marcado pelo modelo de educação tradicional, como ficou 

explícito nas evidências apresentadas pelo coordenador: Prioriza-se um modelo de formação 

tradicional. 

Referenciadas pelo coordenador, pelo professor e pelos alunos 2, 3, 4 e 5, destacaram-se 

como prática mais comum, na Faculdade F, aulas expositivas centradas no professor, 

associadas a aulas práticas em laboratórios. A interatividade aparece nos relatos dos 

professores e dos alunos de forma ainda acanhada, não havendo referência a atividades em 

serviços de saúde pública nem em espaços comunitários (já existem disciplinas que buscam a 

interatividade – professor; aulas com vários recursos didáticos – aluno 4). Baseando-nos na 

ausência de uma referência sequer, concluímos que a multidisciplinaridade não faz parte das 

práticas didáticas institucionais da escola.  
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Denota-se falta de atenção da Faculdade O com esses temas, admitida pela própria 

coordenação, que se mostrou sensibilizada após a aplicação deste questionário e prometeu 

que, no futuro, os temas apresentados neste inquérito servirão de base para discussão e 

realização de cursos e palestras na instituição.  Pode-se afirmar que as práticas dos 

professores ainda permanecem baseadas em aulas práticas em laboratórios e clínicas pouco 

integradas, além de realizarem aulas teóricas centralizadoras (coordenador, professor e 

aluno 3). 

A despeito das metodologias ativas, como já constatado no item Capacitação docente, 

praticadas na Faculdade B, como estudos de casos clínicos, grupos de discussão, seminários, 

com ênfase na preparação para o atendimento clínico, nenhum dos respondentes fez referência 

à abordam da realidade de saúde e de seu contexto social. A abordagem multidisciplinar, 

apesar de poucas evidências, é praticada nesta faculdade (Abordagem multidisciplinar, que 

valoriza o aprendizado do aluno – aluno 1). Ainda se verifica a prática docente centrada no 

treinamento de habilidades para o exercício da clínica (as habilidades práticas são treinadas 

visando o atendimento clínico – coordenador). 

Na Faculdade E, todos os respondentes marcaram apenas as opções relativas às 

questões fechadas (múltipla escolha). Nenhum dos respondentes justificou ou apresentou 

evidências de suas escolhas. Apenas dois alunos escolheram a opção B; os outros 

respondentes escolheram a C, que mostra uma realidade mais abrangente. 

O curso de Odontologia da Faculdade M oferece disciplinas com conteúdo teórico 

ministrado com abordagem multidisciplinar e integrado, com o objetivo de capacitar o aluno 

para reconhecer problemas, estando, assim, apto a atuar no serviço público e no privado. 

Esses dados foram extraídos dos relatos dos alunos 1 e 4. Por outro lado, as aulas 

desenvolvidas em laboratórios e nas clínicas visam preponderantemente ao treinamento de 

habilidades clínicas. A interatividade dos estudantes está caracterizada no relato do professor 

quanto ao estímulo às discussões e na utilização da metodologia PBL. 

O coordenador da Faculdade J sugeriu que, para obter as evidências, se consulte o 

Projeto Pedagógico do curso num endereço que forneceu. A divergência entre o coordenador 

e o professor, que escolheram cada qual uma opção diferente do questionário (B e C 

respectivamente), pode denotar uma prática docente com duas condutas diferentes: uma parte 

baseada em aulas teóricas, com metodologias alternativas e busca de interatividade com os 

alunos, centrando as práticas em habilidades clínicas, com alguma integração multidisciplinar, 

conforme consta na opção B do questionário; outra parte com outros docentes com uma 
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prática pedagógica mais avançada, como na opção C. Essa prática docente diversificada pode 

ser confirmada entre os alunos, que também se dividiram na escolha das mesmas opções do 

coordenador e do professor. 

Percebe-se que, na Faculdade D, a docência ainda é praticada com aulas expositivas 

centradas no professor, com aulas práticas em laboratórios e clínicas sem integração, 

conforme resposta do coordenador e do professor. Percebe-se, no entanto, pelas opções 

escolhidas pelos alunos 1, 3, 4 e 5, que existem disciplinas em que se utilizam metodologias 

alternativas e com alguma integração. 

Verifica-se que, na Faculdade C, pratica-se a multidisciplinaridade, porém de forma 

ainda tímida, segundo o professor, devido ao pouco tempo e espaço físico para desenvolver as 

aulas. As assertivas de um processo mais avançado, como refere o aluno 2 – faz parte do 

currículo a multidisciplinaridade –, ou o aluno 4 – os professores tentam englobar 

conhecimentos teóricos com a prática clínica, enfatizando a importância da 

interdisciplinaridade –, não vêm acompanhadas de evidências que as comprovem, a não ser 

discussões de casos clínicos em sala e soluções de problemas em grupos, que parece pouco 

para caracterizar a ênfase na realidade de saúde, valorizando a aprendizagem ativa e crítica 

dos estudantes e realizando práticas também em serviços de saúde públicos e espaços 

comunitários, como na opção C do questionário. 

Na Faculdade Q, não houve ruptura com a pedagogia tradicional, em que se utiliza 

transmissão de conhecimento e demonstrações, mas pode-se perceber, segundo o 

coordenador, que em algumas disciplinas já ocorrem mudanças neste quadro, como a 

produção de material didático (vídeo-aulas), uso do moodle, Facebook, estudo de caso, 

dramatização e atividades de extensão. Relatada pelo professor, a divisão em grupos e a 

reflexão em cima de problemas do cotidiano dos alunos também é uma prática adotada, 

porém somente em algumas disciplinas. 

A Faculdade I desenvolve habilidades para a prática clínica em laboratórios e em 

estágios, conforme relatos dos alunos 3 e 4, além de praticar a multidisciplinaridade nas 

clínicas integradas, segundo afirmação do aluno 4. Segundo o professor, a escola proporciona 

ainda experiência coletiva de participação nos processos de intervenção com profissionais de 

outras áreas; implementação de um projeto de integração, que envolve não só as disciplinas 

do próprio curso de Odontologia, mas também outros cursos. Se, por um lado, esse cenário 

mostra avanços em integração, por outro lado, confronta-se com a prática docente ainda 

centrada em aulas expositivas, como é apresentada pelo aluno 2. 
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A análise das faculdades em conjunto revelou-nos a prevalência, entre as faculdades 

mineiras, de aulas expositivas, centradas no professor, com aulas práticas em laboratórios e 

sem integração, como revelou o coordenador da faculdade F: aulas expositivas com recursos 

que promovem a interatividade. A resposta do aluno 2, da faculdade P, também contribuiu 

para essa interpretação, ao revelar que são oferecidas aulas teóricas e práticas clínicas 

laboratoriais multidisciplinares. O coordenador da faculdade G justificou essa prática ao 

relatar a considerável resistência para esta formação, numa alusão à dificuldade de se 

implantarem novas práticas. Da mesma forma, o coordenador da faculdade O também 

oferece-nos evidências desse quadro, referindo-se à resistência ou à falta de conhecimento de 

alguns professores para aplicar metodologias alternativas. Nesta mesma faculdade O, o 

professor relatou sua constatação de que não existe interesse da instituição e muito menos dos 

professores em transformar esse quadro. Como se pode perceber, trata-se de um cenário 

preocupante, na medida em que não se proporciona uma aprendizagem ativa e crítica dos 

estudantes, baseada nas necessidades de saúde da população.  

Ao confrontarmos as respostas obtidas das instituições públicas e privadas, 

verificamos que o cenário, como o relatado pelo professor da faculdade F (privada), em que o 

professor é centralizador e baseia suas aulas em teóricas e práticas, em laboratórios, de 

forma a preparar o aluno para a prática clínica, é uma prática prevalente nas escolas 

privadas e nas públicas. Segundo o coordenador da faculdade G (pública), dessa forma o 

aluno tem mais facilidade de aprendizagem.  

Notadamente nas instituições públicas, como verificado na faculdade Q, pelo relato do 

coordenador, que já existem professores incomodados com esse quadro, de forma que 

praticam a docência utilizando-se de metodologias alternativas, como vídeo-aulas, Facebook 

e subdivisão das turmas para trabalho de reflexão em cima de problemas do cotidiano.  

A valorização do processo de aprendizagem ativa e crítica dos alunos, com a realização 

de práticas também em serviços comunitários e públicos de saúde deveria ser a meta de um 

ensino mais voltado às questões humanísticas, mas, tanto nas escolas públicas quanto nas 

privadas, representa uma prática pouco exercitada. Foram encontrados registros dessa prática 

apenas nas faculdades P (pública) – projetos onde os alunos têm maior visão da sociedade e 

seus problemas –, M (privada) – visa formar e capacitar o aluno para reconhecer problemas 

com visão multidisciplinar em serviços públicos – e Q (pública) – o serviço de odontologia 

dos SUS é o campo de estágios da faculdade. Os dois primeiros testemunhos são dos 

professores e este último do coordenador. 
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A associação entre as respostas dos professores e alunos mostrou-nos que a 

preferência dos professores dividiu-se entre as opções B e C.  

 

Gráfico 7. Orientação didática 

Entre os estudantes destaca-se a preferência pela opção B. 

A opção A – utiliza aulas teóricas expositivas centradas no professor e aulas práticas em 

laboratórios e clínicas isoladas – obteve uma maior escolha entre os professores, ao 

compararmos essa opção de resposta independentemente. 

Esse cenário apresentado pode levar a interpretações errôneas, dada a 

incompatibilidade, neste item, entre as respostas fechadas e abertas: o mesmo professor 

(faculdade F) que escolheu a opção B justificou sua escolha com o relato de que, em sua 

instituição, praticam-se aulas expositivas. Esse facto se repete com o aluno 2, da faculdade I, 

que optou pela letra B e relatou que são ministradas aulas expositivas com slides. 

Ressalvadas as incompatibilidades presentes no questionário, ainda assim se destaca a 

grande preferência dos alunos pela opção B, e a divisão entre as opções B e C como 

preferência dos professores.  
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8- Tutoria e avaliação

Tabela 15 - Tutoria e avaliação: Descrição da frequência e percentual segundo as opções 

do questionário 

Minas Gerais – Brasil - 2015 

Frequência Percentual 

Opção A 36 42,9 

Opção B 21 25 

Opção C 19 22,6 

Total 76 90,5 

Perdidos 8 9,5 

Total 84 100 

A Tabela 15 revela uma escolha predominante pela opção A – desenvolve o ensino com 

base na transmissão de conteúdos e treinamento de habilidades, sendo a avaliação baseada nos 

resultados obtidos principalmente em provas escritas e em demonstrações de atividades 

laboratoriais e clínicas, opção esta menos desejável, porém a mais escolhida (36 respondentes 

e 42,9%), confirmando o dado apresentado na análise das faculdades em conjunto de que a 

orientação tutorial não é uma prática entre as faculdades mineiras. A opção B – desenvolve o 

processo ensino-aprendizagem, centrado no professor, em grandes e pequenos grupos, com 

métodos avaliativos que articulam conhecimentos teóricos e o desenvolvimento de 

capacidades para a prática profissional – foi a escolhida por 21 respondentes, o que representa 

um percentual de 25%. A opção C – oferece orientação tutorial permanente, considerando o 

ensino como uma orientação à construção de conhecimentos significativos por parte dos 

estudantes, e realiza a avaliação interativa/formativa que mede a capacidade de análise e de 

solução de problemas, com base no desempenho e nas atitudes da prática clínica e social, 

estimulando a auto avaliação – mesmo sendo a opção mais desejável no ensino superior, foi a 

que obteve o menor percentual de escolha (22,6%), com 19 respondentes.  

Do total de 84 respondentes, 8 alunos não marcaram nenhuma opção sendo, por isso, 

“perdidas” e correspondendo a um percentual de 9,5%. 

A análise de cada faculdade isoladamente permitiu-nos as interpretações que se seguem. 

Mais uma vez, na Faculdade P, pode-se observar divergência entre o coordenador e o 

professor: enquanto o primeiro referiu-se à realidade de que os professores ainda exercem a 

docência baseada na transmissão de conhecimentos e aquisição de habilidades para o 

exercício da Odontologia (opção A), o segundo mostrou um cenário baseado na opção B; 

apesar dessa ivergência, as respostas dos alunos não sustentam estes dados, especialmente 
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quando relatam o processo avaliativo por meio de provas escritas. A tutoria não foi relatada 

nem pelos professores nem pelos alunos, de modo que isso pode indicar ausência dessa 

prática na instituição. 

Pode-se observar que, na Faculdade G, a concepção de ensino dos professores está 

ainda calcada no treinamento de habilidades, por entenderem que a Odontologia é uma 

profissão técnica. Essa é a interpretação do professor, reforçada pelo coordenador, com a 

afirmação de que dessa forma o aluno tem mais facilidade de aprendizagem. Não há relato de 

orientação tutorial, mesmo que esporádica, nem outras práticas que desenvolvam a capacidade 

de análise. De forma sutil, foi notado descontentamento com esse quadro, por parte de um 

aluno, segundo o qual raramente ocorre cooperação. 

A interpretação dos dados colhidos neste item do questionário mostrou um quadro 

merecedor de atenção na Faculdade F, em face de uma prática defasada, precisando de 

avanços: o ensino é baseado na figura do professor como centro das aulas expositivas 

(relatos do coordenador e do professor), cujo objetivo é preparar o aluno para o atendimento 

clínico (aluno 2); as avaliações são realizadas por meio de provas teóricas e práticas, 

escritas e orais, como afirmaram os alunos 1, 3, 5 e o professor. As avaliações integradas, 

relatadas pelo coordenador e pelos alunos nas evidências, são provas teóricas e práticas 

(avaliação teórica e clínica como uma só parte – aluno 4). A figura de um tutor não consta 

nos dados colhidos na análise do questionário. 

Na Faculdade O, o modelo de ensino ainda é tradicional, com avaliações seguindo essa 

tendência (A formação é extremamente antiquada – professor; Provas teóricas e práticas – 

alunos 1 e 3). Nota-se, no entanto, insatisfação da coordenação com esse quadro, caracterizada 

pela movimentação para modificar essa prática, ainda que esse movimento, segundo o 

coordenador, seja isolado e dependente da iniciativa particular de cada docente. Não se pode 

extrair dos dados coletados que a instituição se preocupa com essa situação, assim como se 

pode constatar, pelo relato do aluno 2, de que a tutoria representa uma prática ainda 

embrionária, só verificada na clínica integrada, no final do curso (sistema de tutores na clínica 

integrada).  

Uma vez que, na Faculdade B, o processo avaliativo ainda segue a tendência 

tradicional, segundo relato do professor, o estímulo dado aos professores para praticarem 

avaliações mais avançadas representa uma iniciativa acanhada. Algumas poucas práticas 

menos tradicionais são relatos que não seguem acompanhados de evidências que confiram 

credibilidade em aplicação na instituição como um todo, parecendo ainda tentativas da 
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coordenação (Os professores são estimulados a aplicar provas diferentes de avaliação 

teóricas e práticas). Além disso, a ausência de referências à tutoria por parte dos respondentes 

leva-nos à conclusão de que a orientação tutorial não é praticada nesta instituição. 

Na Faculdade E, todos os respondentes marcaram apenas as opções relativas às 

questões fechadas (múltipla escolha). Nenhum deles justificou ou apresentou evidências de 

suas escolhas. As opções escolhidas neste caso foram extremas: metade dos respondentes 

escolheu o abrangente C; a outra metade, no entanto, optou pela limitada opção A, 

ressaltando-se que a escolha pela opçao A só foi feita por alunos. 

Não há relato de orientação tutorial, na Faculdade M, o que não justifica a escolha pela 

opção C feita pelo professor, coordenador e aluno 1. As justificativas e evidências 

apresentadas pelo professor neste item e em outros deste mesmo questionário, como em 

Orientação didática e cenários de ensino-aprendizagem, indicam que, embora ocorra 

treinamento de habilidades para a prática clínica, notam-se avanços no processo avaliativo, 

que se realiza com integração multidisciplinar, desenvolvendo, segundo relato do professor, o 

senso crítico no planejamento de casos clínicos. O estímulo à autocrítica e a solução de 

problemas relatados pelo aluno 1 também são uma boa iniciativa da instituição e merecem 

referência. 

O coordenador da Faculdade J sugeriu que, para obter as evidências, se consulte o 

Projeto Pedagógico do curso num endereço que forneceu. Baseando-nos nas respostas do 

coordenador e do professor, concluímos que esta instituição não oferece orientação tutorial, 

por não estar contida na opção B, escolhida por ambos. O processo de ensino-aprendizagem, 

no entanto, parece refletir uma prática diversificada entre os docentes: enquanto alguns 

trabalham com transmissão de conteúdos e treinamento de habilidades, outros desenvolvem 

esse processo em grupos; enquanto uns desenvolvem o processo avaliativo baseado em 

resultados obtidos principalmente em provas escritas e em demonstrações de atividades 

laboratoriais e clínicas, outros utilizam métodos avaliativos que articulam conhecimentos 

teóricos e o desenvolvimento de capacidades para a prática profissional. Essas constatações 

baseiam-se na diversidade de escolhas entre os alunos que se distribuíram pelas opções A, B e 

C. 

Percebe-se mais uma vez divergência entre o coordenador e o professor da Faculdade 

D, também verificada agora entre os alunos, denotando que a prática da escola ora está 

centrada no professor, em grandes e pequenos grupos, com métodos avaliativos que 

articulam conhecimentos teóricos e desenvolvimento de capacidades para a prática do 
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Cirurgião-Dentista, conforme constatação do coordenador, ora centrada na transmissão de 

conteúdos e treinamento de habilidades, tendo como método avaliativo as provas escritas e 

as demonstrações de atividades em laboratório e na clínica, de acordo com o professor. De 

acordo com o coordenador e com o professor, a orientação tutorial não é praticada nesta 

instituição. 

Embora se verifique uma avaliação bastante positiva do coordenador da Faculdade C, 

relativa a este item do questionário, ao marcar a opção C, essa opinião não é compartilhada pelo 

professor, segundo o qual a opção mais simples do questionário ainda está acima da prática desta 

escola. Essa assertiva em parte encontra sustentação entre os alunos, de acordo com os quais são 

avaliados em provas escritas, resultados de laboratório e clínica e, segundo o aluno 2, esta é uma 

maneira tradicional de o Brasil trabalhar o ensino. Desse modo, a realidade que mais se 

aproxima desta instituição está incluída na opção A do questionário – desenvolve o ensino com 

base na transmissão de conteúdos e treinamento de habilidades, sendo a avaliação baseada nos 

resultados obtidos principalmente em provas escritas e em demonstrações de atividades 

laboratoriais e clínicas. Nenhum respondente apresentou evidência de que a orientação tutorial 

seja praticada. 

Percebe-se, pelos relatos do coordenador da Faculdade Q (não houve ruptura com os 

métodos tradicionais de ensino e nem com a concepção de avaliação somativa e/ou punitiva e 

oral), corroborados pelo depoimento do professor (provas obrigatoriamente escritas) que esta 

faculdade ainda convive com uma realidade em que predominam as práticas tradicionais de 

ensino. 

Há ainda o relato do coordenador de que algumas disciplinas já desenvolvem mudanças, 

porém estas não foram relatadas no questionário. Como não foi feita nenhuma referência à 

tutoria, há indícios de que ela não seja praticada. 

Apesar de a resposta do professor da Faculdade I querer mostrar uma realidade mais 

avançada, com a presença de um regime de tutoria e acompanhamento, os outros 

respondentes apresentam um cenário em que os professores ministram aulas expositivas, 

restringindo-se a preparar os alunos para a prática clínica. Percebe-se insatisfação discente 

com o processo avaliativo, ainda centrado nas provas objetivas, como referenciado pelo 

aluno 1, ao retratar a realidade da escola com provas sempre objetivas, limitando o 

conhecimento, ao não permitir o desenvolvimento do pensamento analítico e crítico. Há relato 

da presença de um regime de tutoria, como forma de inserir permanentemente o aluno na 

experiência formativa.  
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A análise das faculdades em conjunto permitiu o entendimento de que as aulas nas 

FO mineiras são baseadas em transmissão de conteúdos e as avaliações realizadas com provas 

escritas, como descreveu o coordenador da faculdade P (as avaliações e o desenvolvimento do 

ensino são baseados nestas características da letra A), desenvolve o ensino com base na 

transmissão de conteúdos e treinamento de habilidades, sendo a avaliação baseada nos 

resultados obtidos principalmente em provas escritas e em demonstrações de atividades 

laboratoriais e clínicas, como descreveu o coordenador da faculdade F o cenário da instituição 

a que pertence: promotora de aulas expositivas e provas discursivas classificatórias. 

O professor da faculdade G justificou esta conduta com o argumento de que o fato de a 

Odontologia ser uma profissão predominantemente técnica reflete na avaliação e na 

abordagem da disciplina. Num cenário em que o professor não se capacita sistematicamente 

para o exercício da docência, parece natural que sua prática reflita essa deficiência.  

Foram encontradas apenas duas evidências de orientação tutorial: uma, relatada pelo 

professor da faculdade I, de que há um regime de tutoria e acompanhamento, porém não 

confirmada pelo coordenador da mesma instituição, pois este assinalou a opção A do 

questionário; outra, relatada pelo aluno 2 da faculdade O, de existência de um sistema de 

tutores na clínica integrada. Nesta mesma faculdade O, no entanto, nem o coordenador nem o 

professor confirmaram essa prática, ao assinalarem a opção A, sendo que o coordenador ainda 

apresentou a justificativa de que o modelo de ensino ainda segue o método tradicional. Nota-

se, portanto, que a orientação tutorial também não é uma prática entre as faculdades mineiras, 

o que confirma um quadro carente de melhorias.

Ao confrontarmos as respostas das instituições públicas e privadas, verificamos que 

a orientação tutorial não faz parte do processo de ensino em nenhuma das faculdades 

pesquisadas, nem públicas nem privadas, conforme já abordado na análise das faculdades 

em conjunto. Ao contrário, foi constatado um quadro igualmente merecedor de atenção, uma 

vez que o ensino é desenvolvido com base na transmissão de conteúdos e prova escrita na 

quase totalidade das instituições, como nas faculdades públicas P e G ou nas faculdades 

privadas F e B. O coordenador da faculdade G ainda justificou sua prática dizendo entender 

que, dessa forma, o aluno tem mais facilidade de aprendizagem.  

Neste item, ao compararmos as FO públicas e privadas, não encontramos diferenças, 

mas as preocupantes semelhanças descritas acima. 

A associação entre as respostas dos professores e alunos permitiu-nos verificar que a 

preferência, tanto de professores quanto de alunos (um pouco maior dos alunos) pela opção A 
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demonstra um quadro em que os docentes ainda praticam uma docência baseada na figura do 

professor como fonte do saber e condutor da sua prática, transmitindo aos discentes o que adquiriu ao 

longo de sua vida acadêmica.  O professor da faculdade G justificou sua escolha dizendo que acredita 

que, por ser a odontologia uma profissão predominantemente técnica, isso reflita na avaliação e na 

abordagem da disciplina feita pelos professores. Nesse cenário parece que esse quadro tende a 

manter-se.  

O tecnicismo, referenciado na revisão da literatura deste trabalho como muito presente 

nas FO brasileiras, está evidente entre os docentes desta amostra. Esse facto ajuda a revelar 

um pouco do que se buscava nesta investigação: a condução do ensino mais voltado para as 

questões técnicas da profissão em detrimento do lado humanístico.  

A opção B também obteve expressiva escolha entre os professores (não tanto entre os 

alunos), o que, apesar de ser um avanço em relação à opção A, já incluindo autoavaliação, 

avaliação de procedimentos de condutas além da execução técnica, segundo relato do 

coordenador da faculdade P, ainda centra o ensino-aprendizagem no professor. O aluno 1 da 

faculdade I, assinalou a opção B, mas demonstrou insatisfação com o processo avaliativo 

realizado com provas sempre objetivas, limitando o conhecimento e facilitando o aluno que 

não desenvolve o pensamento analítico e crítico.   

Gráfico 8. Tutoria e avaliação 



ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS RESPOSTAS OBTIDAS NO QUESTIONÁRIO 

185 

A escolha da opção C obteve escolha de certa forma expressiva, se considerada a 

constatação da análise das faculdades em conjunto de que a orientação tutorial não é uma 

prática entre as faculdades mineiras. Mostraram incoerentes professores e alunos, ao 

escolherem a opção C, como mostra o gráfico 8 - Tutoria e avaliação. 

Neste contexto, é necessário destacar algumas visões contraditórias entre alunos e 

professores, como na faculdade O, onde o professor marcou a opção A e relatou que a 

formação é extremamente antiquada, e o aluno 2 enxergou um sistema de tutores na clínica 

integrada, notas que extrapolam as habilidades manuais e a autoavaliação na clínica de 

Endodontia. 

Essas contradições podem ser observadas também, com frequência, dentro da mesma 

instituição, pelo conjunto dos alunos, como na faculdade F, onde os alunos 2, 3 e 4 escolheram a 

opção B, e os professores, a opção A, ou na faculdade B, onde 4 dos 5 alunos escolheram a opção 

C, e os professores, a opção B. Esses dois casos podem indicar, por parte dos alunos, a limitada 

visão da realidade que os cerca, ao vislumbrarem uma faculdade melhor do que realmente se 

retrata. 

Noutra perspectiva, na faculdade M, 4 alunos escolheram a opção A, e os professores 

escolheram a opção C. Essa situação pode denotar uma tentativa dos professores de mostrar 

uma instituição mais bem preparada, como uma justificativa às próprias condutas de professor 

e coordenador. As justificativas e evidências dos alunos são bem fundamentadas e sustentam 

essa interpretação, como no caso do aluno 3, ao referir-se às provas teóricas (escritas) e 

clínicas (atendimento a pacientes e laboratório), ou do aluno 4, ao justificar sua resposta, 

mostrando a existência de avaliações escritas e demonstrações clínicas e laboratoriais. 

9- Concepção de ética

Tabela 16 - Concepção de ética: Descrição da frequência e percentual segundo as 

opções do questionário 

Minas Gerais – Brasil - 2015 

Frequência Percentual 

Opção A 15 17,9 

Opção B 19 22,6 

Opção C 43 51,2 

Total 77 91,7 

Perdidos 7 8,3 

Total 84 100 
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A Tabela 16 revela um índice percentual de escolha com amplo predomínio pela opção 

C – aborda a Ética como uma das dimensões da formação profissional, desenvolvida a partir 

da educação moral, do exercício político de cidadania, da capacidade de reflexão, de crítica e 

de autocrítica – tendo obtido 51,2 % com, 43 respondentes, seguida pela opção B – aborda a 

Ética como Deontologia e como o estudo dos juízos morais / reflexões aplicados à vida e às 

ações em Saúde – (Bioética), com 22,6% e 19 respondentes. A opção A – aborda a Ética 

como o estudo dos deveres profissionais e dos princípios ético-legais (Deontologia) – foi a 

menos escolhida, com 15 respondentes, perfazendo um índice percentual de 17,9%. Essa 

escolha reduzida não revela a real situação das FO em Minas Gerais, conforme análise das 

faculdades em conjunto, onde se constatou a prevalência de concepções deontológicas. Sete 

alunos não assinalaram nenhuma das opções, perfazendo um percentual de 8,3%, que 

consideramos perdidas. 

A análise de cada faculdade isoladamente nos permitiu as interpretações que se 

seguem. 

Na Faculdade P, predominou uma concepção deontológica da ética, visto que o 

coordenador assinalou a opção A do questionário, e os alunos revelaram a presença apenas da 

disciplina de Odontologia Legal e Deontologia. Emerge uma tentativa do professor em 

justificar uma escolha pela opção C do questionário, não encontrando respaldo nas respostas 

dos alunos, que justificaram e evidenciaram suas respostas sempre referindo-se à disciplina de 

Odontologia Legal e Deontologia constante do curso. Talvez exista uma tentativa isolada do 

professor, apenas no final do curso, de trabalhar com um conceito de ética que vai além dos 

conceitos de Deontologia e de Bioética e que deva ser usado para a vida pessoal dos alunos, 

não compartilhada com os outros professores do curso. As referências dos alunos apenas à 

disciplina deste professor sustentam essa hipótese. Vale lembrar que a disciplina Odontologia 

Legal e Deontologia é ministrada no penúltimo semestre do curso. 

A abordagem da ética numa perspectiva da observância das leis e punições (aluno 5 – as 

aulas são mais sobre leis e suas punições), além de ser uma característica da Faculdade G, ainda 

é justificada pelo coordenador como sendo a melhor forma de se preparar o aluno para o 

mercado de trabalho. Mais uma vez apareceu nas respostas a preocupação com o mercado de 

trabalho, o que confirma, pela recorrência, uma demasiada atenção da instituição com esse 

modelo de formação.  

Na Faculdade F, apesar de afirmarem que, ao examinarmos o plano de ensino da 

disciplina Odontologia Legal e Deontologia, constataremos que a abordagem da ética é feita 
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de forma muito ampla, conforme a opção C, as evidências apresentadas tanto pelos 

professores quanto pelos alunos mostraram uma abordagem deontológica da ética, ligada aos 

deveres profissionais: caracteriza-se pela citação do CEO e do código de defesa do 

consumidor e pela responsabilidade civil do Cirurgião-Dentista. 

A abordagem da ética fundamentada nos deveres e nas normas morais do profissional em 

relação ao seu paciente é a que mais prevalece na Faculdade O. Esta afirmação baseia-se nos dados 

coletados neste item e recorrentemente em outros deste questionário, como no relato do aluno 3: a 

ética é abordada com fundamento nos deveres e nas normas morais e a deontologia nos deveres e 

regras de conduta profissional, ou do professor, ou do aluno 2 se referindo aos deveres 

profissionais.  

Já na Faculdade B, a abordagem da ética acontece durante todo o curso de forma 

transversal, conforme relato do coordenador. Pode-se notar, no entanto, que essa abordagem visa 

a uma orientação à prática clínica, como relatou o coordenador, não havendo dados para se 

acreditar que proporcione reflexões sobre as condutas da vida. Apesar de assinalarem as opções B 

e C, a concepção de ética desenvolvida na instituição parece ser predominantemente deontológica, 

como constatado na análise desta mesma faculdade, no item Inserção ética curricular.  

Na Faculdade E, todos os respondentes marcaram apenas as opções relativas às 

questões fechadas. Nenhum dos respondentes justificou ou apresentou evidências de suas 

escolhas. Apenas um aluno entendeu que a realidade desta escola merecia a escolha da opção 

C. Os demais respondentes retrataram uma realidade menos favorável, marcando a opção B.

O discurso do coordenador e do professor da Faculdade M, relatando a capacitação do 

aluno no sentido de ser reflexivo, atento às questões de cidadania e de seu papel social, não 

encontra sustentação entre os alunos, uma vez que estes referiram uma disciplina de Legislação e 

Ética no 8º período, em que se ensinam os direitos e deveres do profissional, manifestando, 

portanto, uma concepção deontológica da ética.  Parece que a recorrência das respostas dos alunos 

(todos da amostra demonstraram visão deontológica) pode indicar que este perfil por eles 

apresentado mereça mais crédito. Por outro lado, numa outra possível interpretação, a capacitação 

do aluno apresentada pelos professores pode não estar surtindo efeito prático, apesar da boa 

intenção. 

O coordenador da Faculdade J sugeriu que, para obter as evidências, se consulte o 

Projeto Pedagógico do curso num endereço que forneceu. Nesta FO, a abordagem da ética se 

dá como o estudo dos deveres profissionais e dos princípios ético-legais, conforme 

interpretação do coordenador e do professor, mas também como o estudo dos juízos 
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morais/reflexões aplicados à vida e às ações em saúde (Bioética), de acordo com os alunos 2, 3, 

4 e 5. Apesar de parecer uma realidade incompatível, esta escola também desenvolve a ética a 

partir da educação moral, do exercício da cidadania, da capacidade de reflexão, de crítica e de 

autocrítica, na visão dos alunos 2, 3, 4 e 5. Talvez esse cenário reflita, assim como em outros 

itens do questionário aplicado nesta escola, uma diversidade de concepções e práticas docentes 

na instituição. 

A concepção de ética na Faculdade D tem como base o estudo dos deveres dos 

Cirurgiões-Dentistas e os princípios ético-legais – uma concepção eminentemente 

deontológica. Apesar de entenderem a ética de forma mais abrangente, os alunos 

apresentaram evidências controversas (A formação de profissionais humanistas e orientados 

em princípios ético-legais com respeito ao indivíduo e à coletividade), com dados que ora 

confirmam, ora refutam essa afirmação, pela escolha das três opções disponíveis no 

questionário. Nessa perspectiva, infere-se que, na realidade, esta escola privilegia o estudo da 

ética de forma eminentemente deontológica. Essa constatação pode ser feita analisando outros 

itens deste questionário: Inserção ética curricular, desta mesma faculdade, em que o aluno 5 

fez referência às aulas de ética e legislação pertinentes à Odontologia e a aspectos éticos e 

legais da Odontologia; Referenciais Teóricos em Bioética, em que o mesmo aluno relacionou 

como conteúdo das aulas as resoluções 196-96, 466-2, 63-2005, o CEO e a lei 5081-66. 

A Faculdade C, por meio de todos seus respondentes, mostrou valorização da ética, na 

medida em que a aborda como um ato primordial, conforme relatou o aluno 3. Essa 

valorização, na concepção do aluno 2, pode ser confirmada pois temos um professor de ética 

de excelente qualidade. Conforme a opção C do questionário, escolhida por todos os 

respondentes, a abordagem da ética é realizada como uma das dimensões da formação 

profissional, desenvolvida a partir da educação moral, do exercício político de cidadania, da 

capacidade de reflexão, de crítica e de autocrítica; todavia, nenhum dos alunos ou professores 

da amostra apresentou evidências de que essa concepção de ética é a verificada na instituição.  

Segundo o coordenador da Faculdade Q, a ética é um dos princípios estruturantes do 

currículo, sendo desenvolvida transversalmente neste curso, de forma a propiciar ao aluno uma 

maturidade (termo usado pelo professor) ao longo de sua formação profissional, começando na sua 

prática como cidadão. A discussão dos conceitos de cidadania é utilizada como introdução ao ensino 

da ética.  

A abordagem da ética, segundo o professor da Faculdade I, está baseada na integração 

ecológica do homem no mundo. Cada atendimento tem como pressuposto o caráter 
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antropológico do processo, uma vez que são seres humanos e não simplesmente pacientes que 

são atendidos. Há uma tentativa de levar os estudantes a perceberem as dimensões biológicas 

conexas com o social, o econômico e o político.  As respostas dos alunos dão a entender que, 

não obstante essa tentativa da instituição, o objetivo da escola pode não estar sendo atingido, 

pois apenas um aluno faz referência a essa concepção, mas de forma ainda vaga (Tem 

abordagem bastante significativas em várias disciplinas ao longo do curso – aluno 2). 

A análise das faculdades em conjunto revelou que algumas instituições apresentam uma 

concepção mais avançada da ética, desenvolvida a partir da educação moral, do exercício político 

de cidadania, da capacidade de reflexão, de crítica e de autocrítica, conforme a opção C do 

questionário. Aí está incluída a faculdade I, onde foi colhida uma justificativa relatada pelo 

professor, com o seguinte teor: integração ecológica do homem no mundo. Cada atendimento tem 

como pressuposto o caráter antropológico do processo. São seres humanos e não simplesmente 

pacientes. Também encontramos perspectiva semelhante na faculdade Q, de onde se destaca a 

justificativa da escolha da opção C pelo professor: a ideia é proporcionar ao aluno uma 

maturidade na dimensão ética, ao longo de sua formação profissional, começando na sua 

prática.   

O que prevalece, no entanto, são concepções deontológicas, mais atentas aos aspectos 

punitivos e legais, como nos seguintes relatos: as aulas são mais sobre leis e suas punições (aluno 

5 da faculdade G); o conteúdo das aulas é composto do CEO, da responsabilidade civil do 

Cirurgião-Dentista e do código de defesa do consumidor (coordenador da faculdade F); a ética é 

abordada com fundamento nos deveres e nas normas morais e a deontologia nos deveres (aluno 3 

da faculdade O). 

O confronto entre as faculdades públicas e privadas trouxe à tona o seguinte facto: 

apesar de a concepção de ética na perspectiva deontológica ser prevalente entre as instituições que 

compõem a amostra desta pesquisa, entre as FO públicas essa abordagem apresenta-se com dados 

mais negativamente marcantes, como relatado por dois professores de instituições públicas 

diferentes: Não existe nenhuma articulação para questões mais práticas ligadas à nossa 

realidade da atividade profissional (professor da faculdade O); Assim (na concepção 

deontológica) o aluno será mais bem formado para o mercado de trabalho (coordenador da 

faculdade G). 

Existem, todavia, casos mais favoráveis tanto nas FO públicas quanto nas privadas, que 

abordam a ética sob a ótica da educação moral, proporcionando um ambiente acadêmico que 

permita o desenvolvimento da cidadania e uma visão crítica da realidade social circundante. Esses 
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poucos casos apontam para duas direções: por um lado, demonstram que é possível, mesmo numa 

sociedade capitalista/neoliberal, construir uma formação mais humanista, tanto no ambiente 

público quanto no privado, como o caso da faculdade B (particular), cujos alunos são estimulados 

a refletir sobre questões de ética e moral na prática odontológica, ou o da faculdade Q (pública), 

onde se cultiva a ideia de proporcionar ao aluno maturidade na dimensão ética, ao longo de sua 

formação profissional, começando na sua prática como aluno e cidadão; por outro lado, também 

revelam, pela pouca significância do número de faculdades (I, M e B – privadas e  Q – pública), 

que ainda é preciso evoluir muito no sentido da busca do ideal de uma formação mais 

humanizada. 

A associação entre as respostas dos alunos e professores revelou-nos uma escolha 

predominante pela opção C – aborda a Ética como uma das dimensões da formação 

profissional, desenvolvida a partir da educação moral, do exercício político de cidadania, da 

capacidade de reflexão, de crítica e de autocrítica. No entanto, as evidências mostraram mais 

claramente na análise das faculdades em conjunto que a concepção de ética prevalente nas 

faculdades mineiras é deontológica, com mais atenção aos aspectos punitivos e legais. 

É bom lembrar que, na análise das faculdades em conjunto, tanto os professores 

quanto os alunos, ao apresentarem suas evidências, foram incoerentes com suas respostas, 

como já foi explorado neste trabalho. 

As escolhas pela opção B – aborda a Ética como Deontologia e como o estudo dos 

juízos morais / reflexões aplicados à vida e às ações em Saúde (Bioética) – mostraram uma 

migração dos alunos da opção C, mais abrangente, para a opção B, menos favorável. Os 

professores, ao contrário, tentaram retratar uma realidade mais favorável, como o professor da 

faculdade F, que ao marcar a opção C, justificou de forma evasiva: Conforme o plano de 

ensino da disciplina de Odontologia Legal e Deontologia.  

As escolhas pela opção A – aborda a Ética como o estudo dos deveres profissionais e 

dos princípios ético-legais (Deontologia) – equivalem-se entre professores e alunos, conforme 

ilustrado no gráfico abaixo. 

Parecem mais sinceras as justificativas apresentadas pelos professores que escolheram 

esta opção: por demonstrar uma realidade carente de transformações, o respondente precisa 

ser sincero e corajoso para admitir que se encontra nesse nível, como admitiu o professor da 

faculdade O, ao relatar que não existe nenhuma articulação para questões mais práticas 

ligadas à nossa realidade da atividade profissional. 
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Gráfico 9. Concepção de ética 

Os alunos, por sua vez, ao marcarem esta opção, fazem-no de forma aparentemente 

descompromissada com a instituição, tentando retratar a realidade da escola livremente, como 

o aluno 3 da faculdade G, ao afirmar que a instituição não aborda juízos morais nem reflexões

aplicadas à vida, nem o exercício político da cidadania   O estudo é direcionado  ao código 

de ética apenas.  

10- Ética docente

Tabela 17 - Ética docente: Descrição da frequência e percentual segundo as opções do 

questionário 

Minas Gerais – Brasil - 2015 

Frequência Percentual 

Opção A 5 6 

Opção B 18 21,4 

Opção C 52 61,9 

Total 75 89,3 

Perdidos 9 10,7 

Total 84 100 

Verifica-se na Tabela 17 uma ampla escolha pela opção C – tem corpo docente que 

julga que a educação moral faz parte da tarefa pedagógica e atua considerando os valores que 

permeiam a educação e as relações humanas, conscientes de que representam um modelo 

profissional e que, portanto, influenciam os estudantes – com 52 respondentes e um 
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percentual de 61,9%. A opção B – tem corpo docente que julga que a educação moral faz 

parte da tarefa pedagógica embora não inclua esta temática em sua programação – obteve um 

índice de escolha de 21,4% com 18 respondentes.  A opção A – tem corpo docente que julga 

que a educação moral não diz respeito ao ensino universitário e à formação profissional, 

sendo responsabilidade da família e da escola primária – foi pouco escolhida, num percentual 

de 6%, com 5 respondentes. A expressiva escolha pela opção mais favorável (C) e a restrita 

pela opção A, também refletem o que se constatou na análise das faculdades em conjunto: o 

desenvolvimento da Ética se dá, predominantemente, de forma transversal, em que vários 

professores abordam em suas aulas assuntos éticos e morais. 

Nove respondentes deixaram de assinalar qualquer opção, sendo 1 professor e 8 alunos, 

representando percentualmente 10,7%. 

 A análise de cada faculdade isoladamente permitiu-nos as interpretações subsequentes. 

Os alunos da Faculdade P revelaram que vários professores do curso (não todos) comportam-se 

de maneira ética, abordando assuntos éticos em suas aulas. Esses dados podem referendar a 

assertiva do professor de que os professores trabalham seus alunos na formação profissional e 

pessoal. A opinião do coordenador de que os professores não incluem essa temática em suas aulas 

destoa um pouco das demais. As evidências apresentadas parecem sustentar a escolha 

predominante pela opção C, uma vez que mostraram um dado que parece ser representativo: um 

aluno relatou conversas dos professores sobre assuntos éticos e morais fora da disciplina. 

Apesar da expectativa do coordenador da Faculdade G, ao assinalar a opção C do 

questionário e revelar que o corpo docente atua de forma a considerar os valores educativos e 

humanos como inerentes à sua tarefa pedagógica, influenciando, portanto, os estudantes, há 

forte indício de que essa prática não tem acontecido, já que a concepção de ética nesta 

instituição é eminentemente deontológica: (Assim o aluno será melhor formado para o 

mercado de trabalho – coordenador; As aulas são mais sobre leis e suas punições – aluno 5). 

Há os que defendem a formação profissional como tarefa única da faculdade, sendo que a 

formação ética deve ser feita fora dos limites da instituição, como o aluno 5, ao relatar que 

ética é pessoal e a educação deve vir de casa. Casos isolados de cuidado com os pacientes 

influenciando na prática dos alunos, como assinalado pelo professor da disciplina, parecem 

representar exceção, como se pode perceber tanto pela própria denominação da disciplina 

pelos alunos – Legislação – quanto pelo relato: O estudo é direcionado ao CEO apenas 

(aluno 3). 
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As respostas do professor e do coordenador da Faculdade F são bastante parecidas, 

tratando a ética docente baseada na orientação das relações entre docentes, entre estes e os 

alunos, entre alunos e pacientes e entre os alunos. As respostas dos alunos são mais 

específicas, transparecendo uma preocupação docente com a educação moral, como no relato 

do aluno 1: os professores tentam passar conhecimentos para a vida; o que importa é a saúde 

do paciente como um todo; respeito ao paciente.  A transdisciplinaridade se apresenta de 

forma sutil, no relato do aluno 3: assuntos sobre moral são discutidos em todas as matérias.  

Antes da abordagem desse tema, é conveniente lembrar que a concepção de ética na 

Faculdade O é essencialmente deontológica, como já foi constatado. O corpo docente atua 

nessa perspectiva, sendo referência ética, como verificado nas evidências apresentadas pelo 

aluno 2: durante a vivência clínica, o professor se torna um espelho para o aluno. Nas 

atividades docentes ainda ocorrem discussões sobre o tema, com o objetivo de conscientização 

dos alunos.  

É uma preocupação da Faculdade B romper com o tecnicismo entre seus egressos, 

preocupação esta evidenciada pelo estímulo aos professores no sentido de desenvolverem a 

educação moral dos alunos, como relatado pelo coordenador. Estes professores mostram-se 

empenhados na formação dos alunos (todos os professores estão empenhados na formação do 

aluno – professor). Destaca-se ainda que essa formação moral tem um sentido de respeito ao 

paciente e seus direitos, segundo a afirmação do professor.  

 Na Faculdade E todos os respondentes marcaram apenas as opções relativas às 

questões fechadas (múltipla escolha). Nenhum dos respondentes justificou ou apresentou 

evidências de suas escolhas. Apesar de um aluno optar pela alternativa A e outro pela B, a 

prevalente foi a C. Essas escolhas retratam uma realidade mais favorável. 

Na Faculdade M, a análise das respostas do professor e dos alunos 2, 3, 4 e 5 revelou que 

existe nesta instituição a consciência de que o professor influencia e motiva os alunos para 

atuarem de forma ética. Apesar disso, os relatos dos alunos revelaram não só que parte do corpo 

docente não inclui essa temática em sua programação, mas também que se encontram 

insatisfeitos com a conduta ética de alguns professores. É possível concluir que, a despeito da 

intenção da escola, ainda existem desvios de conduta que deturpam a proposta de educação 

moral docente.  

O coordenador da Faculdade J sugeriu que, para obter as evidências, se consulte o 

Projeto Pedagógico do curso num endereço que forneceu. Apesar da diversidade de 

concepções de ética na instituição, constata-se confluência de opiniões quanto à ética docente: 
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segundo alunos e professores, o corpo docente julga que a educação moral faz parte da tarefa 

pedagógica e inclui essa temática em sua programação. Essa constatação concedeu uma 

realidade bastante favorável, mostrando compromisso do corpo docente com a formação ética 

dos estudantes.  

Embora o corpo docente da Faculdade D julgue que a educação moral faça parte da tarefa 

pedagógica, não inclui esse tema em sua programação. Conforme afirmou pela escolha da opção 

A – tem corpo docente que julga que a educação moral não diz respeito ao ensino universitário e à 

formação profissional, sendo responsabilidade da família e da escola primária – o próprio 

professor da disciplina constatou que essa temática não faz parte do ensino universitário. Essa 

constatação revela desconexão com os parâmetros estabelecidos pela LDB e pelas DCN. 

Um bom cenário da ética docente pode ser percebido na Faculdade C: pelo relato do 

professor, a ética profissional tem sido assunto recorrente nos encontros na sala dos 

professores, confirmando o relato dos alunos 2, 4 e 5 de que todos os professores se 

preocupam com a prática e o ensino da ética, tanto no âmbito profissional quanto pessoal, 

como refere o aluno 4 – todos os professores se preocupam muito em praticar a ética nos 

ensinando através da aula e da clínica – ou o aluno 2 – os professores cobram dos alunos o 

comportamento moral e ético. Esse cenário reveste-se de um fator ainda mais favorável, 

levando-se em conta a concepção de ética revelada no item anterior.  

Ficou evidente na análise das respostas obtidas que o corpo docente da Faculdade Q é 

comprometido apenas parcialmente com a formação ética dos estudantes, uma vez que, 

segundo o professor, apenas as aulas que formalmente devem abordar a ética o fazem, as 

demais trabalham apenas aspectos técnicos. Nem sempre o professor aproveita as situações 

do cotidiano da escola para estimular uma discussão sobre aspectos éticos (as situações de 

aprendizagem, as vivências... – coordenador).  

Percebemos um compromisso da Faculdade I com a conduta ética de seu corpo docente, 

tomando por referência o relato do docente de que todos os professores são levados a agir com o 

melhor possível de sua coerência existencial, incitando os alunos a perceberem isto em suas vidas. 

Os relatos dos alunos comprovam a prática dos professores, como o aluno 2, ao afirmar que o corpo 

docente está empenhado com o desenvolvimento da ética, valorização do ser humano e respeito aos 

pacientes. A troca de experiências dos professores com os alunos, relatada pelo aluno 2, pode 

evidenciar a consciência docente de seu papel como modelo a ser seguido pelo aluno. Nota-se, no 

entanto, que não são todos os professores que seguem essa conduta ética preconizada pela 

instituição, o que se confirma pela análise do item Disciplinas éticas nesta mesma faculdade. 
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A análise das faculdades em conjunto permitiu-nos afirmar que o desenvolvimento da 

ética se dá, predominantemente, de forma transversal: como no caso da faculdade P (conforme 

relato do aluno 5), em que vários professores abordam em suas aulas assuntos éticos e morais; 

ou da faculdade F (segundo relato do professor) de que sempre se trabalha a ética no curso, 

para se ter um bom relacionamento entre professores, alunos, pacientes e funcionários; ou 

ainda da faculdade B (de acordo com o relato do coordenador) de que tanto a Deontologia 

quanto a Bioética são abordadas como disciplinas, mas também como conteúdos durante todo 

o curso.

Este facto, em si, representa um dado positivo, pois, mesmo com uma distorção quanto 

à concepção de ética, mostra preocupação do corpo docente com a inserção dessa temática em 

suas disciplinas de forma transversal. 

Merecem referência ainda os poucos relatos de professores que não incluem essa 

temática em sua programação, como o professor da faculdade O, que escolheu a opção A – 

tem corpo docente que julga que a educação moral não diz respeito ao ensino universitário e à 

formação profissional, sendo responsabilidade da família e da escola primária – e justificou 

sua opção escrevendo que não existe nenhuma articulação para questões mais práticas 

ligadas à nossa realidade da atividade profissional.  

O confronto das faculdades públicas e privadas revelou-nos que a concentração de 

respostas mais favoráveis ou menos desfavoráveis entre as escolas privadas novamente está 

presente. Apesar de a diferença entre as respostas não ser tão grande, pode-se notar, por meio 

das subcategorias extraídas das respostas (em destaque abaixo), que existe uma tendência de 

os docentes das escolas privadas a considerarem a educação moral parte das suas tarefas 

pedagógicas e, dessa forma, trabalharem este conteúdo em suas disciplinas.  Essa constatação 

pode ser obtida a partir da análise dos casos do aluno 1 da faculdade F (privada) com uma 

justificativa mais específica: os professores tentam passar conhecimento para a vida; ou do 

coordenador da faculdade B (privada), com um relato institucional, demonstrando interesse 

em que os professores sejam estimulados a desenvolverem a educação moral dos alunos.  

Em contrapartida, o relato do coordenador da faculdade P (pública) foi assaz evasivo: 

acredita ser a realidade do curso. Outro relato, do coordenador da faculdade G (pública), 

também foi pouco convincente, ao afirmar que o curso preza por este tipo de formação de 

seus docentes. Subentende-se que o termo este tipo de formação seja uma referência ao 

conteúdo da opção escolhida, mas o coordenador, nesse caso, poderia ter especificado que 

tipo de formação.  
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Sobressai entre os respondentes das escolas públicas o entendimento do professor da 

faculdade O, de que a educação moral deve ser responsabilidade exclusiva da família, sobretudo 

para confirmar a assertiva de que é um pouco mais favorável o cenário encontrado nas escolas 

privadas. 

A associação entre as respostas dos professores e alunos mostrou-nos, em princípio, 

um dado importante e positivo: tanto alunos como professores escolheram 

predominantemente a opção C – tem corpo docente que julga que a educação moral faz parte 

da tarefa pedagógica e atua considerando os valores que permeiam a educação e as relações 

humanas, conscientes de que representam um modelo profissional e que, portanto, 

influenciam os estudantes.  

Verificou-se uma confluência dos respondentes em torno da transversalidade da 

abordagem da ética, que pode ser verificada pelo relato do aluno 1 da faculdade P, ao afirmar 

que todas as disciplinas julgam que a educação moral faz parte desta tarefa; ou do professor 

da faculdade B, ao relatar que todos os professores estão empenhados na formação do aluno. 

Este modo de inserir a ética nos currículos, de forma transversal, é mais um achado que 

esta pesquisa objetiva. 

Mesmo diante de um cenário em que as faculdades têm predominantemente concepção 

deontológica da ética, como já constatado na análise das faculdades em conjunto, a 

confirmação pelos dois grupos de respondentes de que ocorre este compromisso docente com 

a educação moral já se configura como um fator positivo da abordagem. 

Observa-se ligeira discordância entre os professores e os alunos quanto à escolha pela 

opção B, caracterizada pelo seu índice de escolha. Talvez essa discordância esteja ligada à falta 

de conhecimento pleno por parte dos professores participantes na pesquisa acerca da conduta 

dos outros docentes, como afirmou o coordenador da faculdade P: acredito ser a realidade do 

curso.   

Uma maior procura pela opção B foi feita pelos alunos, como o aluno 2 da faculdade M, ao 

revelar que não são todos, mas muitos professores não incluem esta temática em sua programação. 
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Gráfico 10.  Ética docente 

A opção A obteve menor índice de escolha, mas, ainda assim, pode-se verificar que 

houve preponderância dos professores na opção (3 respondentes – 13,04%), como o professor 

da faculdade O, que justificou sua escolha ao relatar que não existe nenhuma articulação para 

questões mais práticas ligadas à nossa realidade da atividade profissional.  

11- Inserção ética curricular

Tabela 18 - Inserção ética curricular: Descrição da frequência e percentual segundo as 

opções do questionário 

Minas Gerais – Brasil - 2015 

Frequência Percentual 

Opção A 16 19 

Opção B 25 29,8 

Opção C 37 44 

Total 78 92,9 

Perdidos 6 7,1 

Total 84 100 

A Tabela 18 ilustra uma escolha maior pela opção C – tem corpo docente que busca 

imprimir à maioria dos conteúdos/competências desenvolvidos um caráter ético, 

comprometendo-se com a formação ética dos estudantes, desenvolvida no curso de forma 

transversal – com índice percentual de 44% e 37 respondentes.  
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A opção B – tem corpo docente preocupado com o ensino técnico-científico embora 

alguns professores se preocupem em abordar as implicações éticas da prática odontológica 

para além das questões legais – é a segunda mais escolhida (25 respondentes) com percentual 

de 29,8%. Por último, a opção A – tem corpo docente preocupado com o ensino técnico-

científico e o exercício legal da Odontologia – apresentou um índice percentual de 19%, com 

16 respondentes. Essa distribuição de escolha das opções não coaduna com a realidade 

encontrada na análise das faculdades em conjunto, através da qual se constatou que o 

tecnicismo ainda marca a formação nas FO mineiras.  

Ainda se verifica que seis alunos não responderam a este item, o que representa um 

índice percentual de 7,1%. 

A análise de cada faculdade isoladamente nos permitiu as interpretações que se seguem. 

Predomina, entre os respondentes, na Faculdade P, a escolha da opção B nas respostas 

discursivas, a despeito da escolha de alguns pelas opções A e C nas questões de múltipla 

escolha. Isso se confirma no confronto da opinião do professor (acredito que todos os 

professores têm o compromisso com a formação dos alunos) e de um aluno (há professores que 

abordam assuntos éticos e outros que não). Esse facto por si pode comprometer o 

desenvolvimento da formação ética de forma transversal. Um dado que ainda parece forte na 

docência é a visão relatada pelo aluno 2 de que a ética em sua faculdade tem uma perspectiva 

deontológica. 

A concepção de ética baseada no exercício legal da Odontologia permeia a maioria das 

respostas na Faculdade G. Baseando-nos no relato do professor, a transversalidade não 

parece ser exercitada no curso (Percebo que a abordagem da ética é feita somente nesta 

disciplina), ressaltando que a disciplina a que ele se refere é Legislação em Odontologia. O 

respeito aos pacientes e a execução de passos clínicos com comprovação científica (aluno 1) 

são sinais incipientes e demonstram-se insuficientes para suportar a afirmação da coordenação 

de que existe uma preocupação da faculdade com esses preceitos. As respostas dos alunos 2 

(exercício legal da profissão), 4 (regras éticas) e 5 (não existe discussões sobre o que é ético 

ou não, mesmo sendo legal perante as leis) mostram que esta escola preocupa-se, em verdade, 

com o exercício legal da Odontologia.  

Nota-se que a ética, na Faculdade F, ainda que entendida ora como punitiva, ora como 

deontológica, ora como compromisso comportamental com questões sociais, conforme já 

constatado no item Concepção de ética, tem sido desenvolvida de forma transversal, como se 

pode constatar no relato do aluno 4: na grande maioria do curso é ministrado de maneira 
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ética. Há ainda orientações da coordenação para se buscar constantemente atitudes éticas, o 

que denota uma preocupação da instituição com a ética. 

O corpo docente da Faculdade O, com exceções (alguns professores se preocupam e se 

empenham em abordar as implicações éticas na prática odontológica – aluno 3), não está 

preocupado com implicações éticas da prática odontológica para além das questões puramente 

legais, como explicitado neste relato do professor: Não existe nenhuma preocupação com a 

inserção destas questões. O professor ainda exemplifica, escrevendo que ainda é cobrada a 

produção mínima dos alunos23. Ao contrário, parece preocupado mais com questões técnicas 

do exercício profissional, como foi a conclusão do coordenador, ao escolher a opção A – tem 

corpo docente preocupado com o ensino técnico-científico e o exercício legal da Odontologia.  

Foi constatada uma contradição entre o professor e o coordenador da Faculdade B: 

enquanto o primeiro afirmou que o corpo docente é preocupado com o ensino técnico-

científico e o exercício legal da Odontologia, o segundo assinalou que tem corpo docente que 

busca imprimir à maioria dos conteúdos/competências desenvolvidos um caráter ético, 

comprometendo-se com a formação ética dos estudantes, desenvolvida no curso de forma 

transversal. A busca por esse tema em outros itens, na mesma instituição, como em Ética 

Docente, embora possa sustentar-se na afirmação do coordenador, por parte do professore, ela 

tem um caráter eminentemente deontológico.   

Na Faculdade E, todos os respondentes marcaram apenas as opções relativas às questões 

fechadas (múltipla escolha). Nenhum dos respondentes justificou ou apresentou evidências de 

suas escolhas. Dois alunos escolheram a opção A, e os outros optaram pela C. Mais uma vez, 

essas escolhas evidenciam a discrepante realidade desta instituição, com opiniões muito 

diferentes. 

O entendimento do coordenador da Faculdade M de que a qualidade do corpo docente 

e seu nível acadêmico representam evidências de seu compromisso com a formação ética dos 

estudantes pode denotar inconsistência, pois, após a obtenção de títulos em cursos de 

doutorado, especialização ou mestrado, não supõe que o corpo docente adotará uma conduta 

ética na docência. Pode-se inferir, no entanto, com os dados colhidos, que os professores desta 

instituição, em sua maioria, preocupam-se com a formação ética dos estudantes. Destaca-se, 

dos dados colhidos entre os alunos 2, 3, 4 e 5, a fiscalização, realizada pelos professores, do 

cumprimento dos protocolos estabelecidos para o atendimento dos pacientes. Esse facto, se, 

23 Número mínimo de procedimentos que o aluno deve desenvolver durante determinado período do curso. Por exemplo, fazer “x” 
restaurações, “y” tratamentos endodônticos ou “z” raspagens periodontais. 
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por um lado, mostra o rigor técnico-científico do cuidado com o paciente, por outro, também 

revela uma prática pedagógica reguladora, portanto, questionável. 

O coordenador da Faculdade J sugeriu que, para obter as evidências, se consulte o 

Projeto Pedagógico do curso num endereço que forneceu. O professor da disciplina optou por 

uma resposta que mostra um corpo docente ainda preocupado com o ensino técnico-científico. 

Parte dos alunos segue essa tendência, mas a coordenação e outra parte dos alunos veem o 

corpo docente comprometido com a formação ética dos alunos, sendo essa formação 

desenvolvida de forma transversal. Verifica-se mais uma vez a divisão do corpo docente: 

segundo a visão do coordenador, o corpo docente busca imprimir à maioria dos 

conteúdos/competências desenvolvidos um caráter ético, comprometendo-se com a formação 

ética dos estudantes, desenvolvida no curso de forma transversal (opção C); segundo o 

professor, o corpo docente está preocupado com o ensino técnico-científico, embora alguns 

professores se preocupem em abordar as implicações éticas da prática odontológica para além 

das questões legais (opção B). Dessa forma, pode-se entender que parte do corpo docente está 

preocupada com a formação ética e parte ainda focada no ensino técnico-científico.  

A divergência entre o professor e o coordenador da Faculdade D, recorrente neste 

questionário, mais uma vez aparece, denotando, especificamente neste item, que parte do corpo 

docente está preocupada com o ensino técnico-científico e o exercício legal da Odontologia, 

conforme constatou o professor, enquanto alguns professores ocupam-se em abordar a ética 

relacionada à prática odontológica para além das questões legais, segundo entendimento do 

coordenador.  

Embora haja, na Faculdade C, uma visão pouco favorável do professor da disciplina, 

utilizando as discussões de colegiado como evidência para essa constatação, os outros 

respondentes mostraram um corpo docente preocupado com a formação ética dos estudantes, 

com relatos de cobrança de um comportamento ético, como do aluno 2, ou de inserção por 

parte dos professores em seus conteúdos, da importância da ética tanto entre os Cirurgiões-

Dentistas quanto entre estes e a população, como do aluno 5. 

Como já foi constatado no item Ética docente pelo professor da Faculdade Q, embora 

o ensino técnico-científico seja a preocupação de todo o corpo docente, alguns professores 

preocupam-se com as questões éticas e legais.  Na visão do coordenador, problemas e dilemas 

éticos presentes na relação professor/aluno/usuário não têm sido bem trabalhados no 

contexto do curso.  Os conteúdos de ética e Odontologia legal estão sendo desenvolvidos 
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apenas por alguns professores interessados no tema (os conteúdos de ética e Odontologia 

legal ficam sempre na mão dos mesmos docentes – professor).  

Percebe-se, na Faculdade I, pela análise dos dados deste item, confirmando o que já foi 

verificado nesta instituição, em outros itens, que, apesar da preocupação da instituição com o 

desenvolvimento dos conteúdos com caráter ético, também é possível notar pelos relatos dos 

alunos que nem todos os professores têm esse comprometimento, afirmação esta que se pode 

sustentar pelas palavras em destaque (É introduzido o difícil conceito de ética através das 

matérias lecionadas e o caráter humanista de alguns professores –a aluno 1). 

A análise das faculdades em conjunto revelou-nos que o tecnicismo ainda marca a 

formação nas FO mineiras.  

Existem professores que se preocupam com a formação ética, partindo da educação 

moral como sustentação para suas práticas docentes, como mostrou o relato do professor da 

faculdade M, ao afirmar que o corpo docente está preparado e orientado para imprimir um 

caráter ético em todos os conteúdos ministrados ao longo do curso. Apesar disso, o ensino 

técnico-científico sobrepõe-se a uma formação mais humanística, o que se pode sustentar com 

a análise do relato do professor da faculdade Q, para quem a Odontologia é uma profissão 

eminentemente técnica, sendo o ensino técnico-científico uma preocupação de todo o corpo 

docente. Outros relatos também caracterizam essa assertiva: o do aluno 5 (faculdade G), que 

descreveu o ensino da Odontologia como exclusivamente prático; o do aluno 5 (da faculdade 

F), que também descreveu a Odontologia como um curso muito prático.  

Esses dados denotam, ora com vocabulário docente de ensino técnico-científico, ora 

com vocabulário discente de ensino prático, que o tecnicismo ainda mostra reflexos 

inequívocos na formação do Cirurgião-Dentista em Minas Gerais. 

O confronto das faculdades públicas e privadas revelou-nos que, entre as FO públicas, 

encontram-se respondentes mais preocupados com o ensino técnico-científico e com o exercício legal 

da Odontologia, como o aluno 1 da faculdade O (conhecimento técnico-científico em aulas e 

palestras) e o aluno 2 da faculdade P (preocupação dos professores com o exercício legal da 

Odontologia).  

Ao contrário, entre as FO privadas percebe-se maior compromisso dos docentes em 

desenvolver seus conteúdos sempre fazendo uma interface com a ética, como relatado pelo 

professor da faculdade M: o corpo docente está preparado e orientado para imprimir um 

caráter ético em todos os conteúdos ministrados ao longo do curso. 
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Em ambos os tipos de instituições, o ensino técnico-científico ainda está arraigado nas 

ações docentes.  

O relato do aluno 1 da faculdade O (pública) pode caracterizar essa assertiva, ao afirmar 

que no momento o corpo docente passa o conhecimento técnico-científico em aulas e 

palestras, assim como o do coordenador da faculdade P (privada), ao depor que os 

professores são contratados sabendo que o ensino técnico-científico é apenas parte do seu 

trabalho.  

A associação entre as respostas dos professores e alunos acabou por desvendar um 

dos objetivos deste trabalho, que é analisar como ocorre a inserção da ética e/ou deontologia 

nos conteúdos programáticos das FO de Minas Gerais, ao verificamos novamente uma 

escolha predominante pela opção mais desejável, C, com maior índice percentual de 

respondentes entre os professores, como mostra o gráfico ilustrativo abaixo.  

Gráfico 11.  Inserção ética curricular 

Também a opção B tem maior índice percentual de respondentes entre os professores. 

Na opção A, globalmente a menos votada pelos respondentes, o maior percentual está 

entre os alunos. Neste item, especificamente, as respostas dos alunos estão em sintonia com as 

conclusões da análise das faculdades em conjunto, confirmando-se a assertiva do aluno 2 da 

faculdade G, justificando sua escolha da opção A: os professores preconizam que a faculdade 

é local apenas de formação profissional. A formação do homem é fora dela.  
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12- Disciplinas éticas

Tabela 19 - Disciplinas éticas: Descrição da frequência e percentual segundo as opções 

do questionário 

Minas Gerais – Brasil - 2015 

Frequência Percentual 

Opção A 37 44,05 

Opção B 20 23,81 

Opção C 18 21,43 

Total 75 89,29 

Perdidos 9 10, 71 

Total 84 100 

Na Tabela 19, verifica-se um cenário diferente da maioria dos itens, com predominância 

pela opção A – oferece uma disciplina de Ética Legal e não oferece uma disciplina específica 

de Bioética – com 37 respondentes e um índice percentual de 44,05%.  Essa escolha confirma 

a constatação da análise das faculdades em conjunto de que a inclusão da Bioética ainda 

parece utópica nas FO em Minas Gerais. A opção B – oferece uma disciplina conjunta de 

Ética Legal e de Bioética ou oferece uma disciplina específica de Bioética – foi a segunda em 

percentual de escolha, com 20 respondentes e 23,81%. A opção C – além de oferecer uma 

disciplina de Bioética, aborda-a como tema curricular transversal em diferentes disciplinas e 

atividades – obteve a escolha de 18 respondentes, com percentual de 21,43%.  

Nove alunos não responderam, o que representou um índice percentual de 10,71%. 

A análise de cada faculdade isoladamente permitiu-nos as interpretações que se seguem. 

Apesar de a Faculdade P não oferecer a disciplina de Bioética, nem em conjunto com 

outra, facto confirmado pelos professores, alguns alunos não marcaram a opção confirmando 

isso. O conteúdo de bioética está contemplado dentro da disciplina de Odontologia Legal e 

Deontologia, conforme relato dos alunos 1, 3 e 5 e do professor da disciplina. Parecendo 

desconhecer que o professor ministra esse conteúdo, o coordenador do curso relatou que 

existe a disciplina de Odontologia Legal, mas não há enfoque na área de bioética.  

A abordagem na Faculdade G restringe-se às implicações legais do exercício da 

Odontologia, por meio da disciplina Legislação em Odontologia. Essa constatação se dá não 

só neste item do questionário, mas pela recorrência das respostas em outros itens. Há o relato 

preocupante (aluno 5) de nunca ter ouvido um professor falar em bioética. 

A Faculdade F oferece apenas a disciplina de Odontologia Legal e Deontologia, com 

abordagem dos princípios legais da profissão. Existe um relato de aulas que abordaram a 
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bioética (aluno 5) – não teve bioética, mas tivemos muitas aulas que enfatizaram a bioética. 

Mesmo sendo indício de abordagem transversal, parece tratar-se de iniciativas isoladas de 

alguns professores, já que, além de somente um aluno ter feito esse relato, não existe 

nenhuma menção do coordenador ou mesmo do professor de que a transversalidade da 

abordagem da bioética seja uma orientação institucional. 

Segundo o aluno 2, na Faculdade O, uma disciplina denominada Estágio 

Supervisionado aborda os conteúdos ética legal e bioética, porém referindo que embora o 

tema seja abordado, ele não é enfatizado. Denota-se, com esse relato, a falta de valorização 

desse conteúdo.  

A Faculdade B oferece a disciplina Orientação Profissional, na qual se inserem os 

conteúdos ética e bioética, mas, em respostas contidas em outros itens do questionário, ficou 

evidenciada a abordagem de forma transversal dessas temáticas, como no item Ética docente, 

em que o aluno 2 afirmou que indiretamente a educação moral faz parte do conteúdo de todo 

o corpo docente da faculdade. 

Na Faculdade E, todos os respondentes marcaram apenas os itens relativos às questões 

fechadas (múltipla escolha). Nenhum deles justificou ou apresentou evidências de suas 

escolhas. Apenas o aluno 4 escolheu a opção C, e os outros respondentes optaram pela opção 

B, revelando uma realidade ainda carente de avanços. 

Apesar de os professores da Faculdade M assinalarem a opção C, na qual se afirma que a 

escola oferece uma disciplina de Bioética, as justificativas e evidências não sustentam essa 

escolha (Oferece no 8º período uma disciplina que aborda princípios ético legais e os direitos e 

deveres do Cirurgião-Dentista – aluno 4). Todos os alunos da amostra confirmaram essa 

constatação ao assinalarem a opção A – oferece uma disciplina de Ética Legal e não oferece uma 

disciplina específica de Bioética – e justificarem a escolha relatando que existe uma disciplina de 

Legislação e Ética no 8º período, em que se abordam os princípios ético-legais, os direitos e 

deveres dos Cirurgiões-Dentistas. O conteúdo da disciplina Legislação e Ética também é 

abordado de forma transversal, de acordo com o professor e o aluno 1. O facto de os professores 

afirmarem a existência de uma disciplina de Bioética, quando a mesma não existe, pode revelar o 

desconhecimento quanto à estrutura curricular do curso em que lecionam, facto este de relevância 

ética. 

O coordenador da Faculdade J sugeriu que, para obter as evidências, se consulte o 

Projeto Pedagógico do curso num endereço que forneceu. Esta escola não oferece uma 

disciplina específica de Ética nem de Bioética, mas esses conteúdos estão inseridos numa 
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disciplina com denominação não revelada pelos respondentes. Não foram apresentadas 

evidências de que esses conteúdos sejam desenvolvidos de forma transversal no curso, mesmo 

consultando, por recomendação da coordenação, as ementas das disciplinas, disponíveis no sítio 

da instituição.  

Como já foi constatado antecipadamente em outros itens acima, a Faculdade D não 

oferece uma disciplina de Bioética, somente Ética Legal. 

A Faculdade C não oferece uma disciplina específica de Bioética. Segundo o aluno 2, ela 

não faz parte da grade. Foi possível verificar a existência de uma disciplina denominada 

Odontologia Legal e do Trabalho, conforme afirmação do aluno 5. O professor da disciplina 

ofertada justificou esse quadro afirmando que a grade curricular da faculdade não contém a 

disciplina Bioética por falta de alternativa atual e de obrigação legal. Mesmo com essa 

constatação, a coordenação assinalou a opção C do questionário – além de oferecer uma disciplina 

de Bioética, aborda-a como tema curricular transversal em diferentes disciplinas e atividades. Esta 

resposta demonstra, por parte do coordenador, desconhecimento da estrutura curricular do curso 

em que leciona, facto especialmente relevante por se tratar do coordenador do curso. 

A Faculdade Q não oferece uma disciplina específica de Bioética, mas desenvolve esse 

conteúdo de forma transversal em várias disciplinas, segundo o professor, por opção do 

colegiado do curso. 

As respostas dos alunos, somadas às evidências e justificativas, mostram de forma clara 

que a Faculdade I não oferece uma disciplina específica de Bioética (os alunos 2, 3, 4 e 5 

revelaram a presença das disciplinas de Deontologia e Odontologia Legal). Apesar disso, 

contradizendo as evidências, o coordenador e o professor escolheram, respectivamente, as 

opções B e C. Esse facto pode permitir-nos o entendimento de que os professores ignoram a 

estrutura curricular do curso em que lecionam, sendo um aspecto eticamente relevante. A 

revelação do aluno 1, de que seria ótimo termos bioética, principalmente em questões de 

comportamento genético, pesquisa e manipulação genética, mostra-nos que, a despeito da 

ausência da disciplina e do conteúdo no programa do curso, existe o interesse do aluno em 

cursá-la. Essa constatação vai ao encontro dos objetivos deste trabalho, que busca avaliar o 

interesse e o aproveitamento dos alunos no conteúdo ou na disciplina de Ética e/ou 

Deontologia. Não obstante o interesse do aluno, a escola não atende aos anseios discentes no 

sentido de se aprofundar no conhecimento do tema.   

A análise das faculdades em conjunto revelou-nos que a inclusão da Bioética ainda 

parece utópica nas FO em Minas Gerais. As justificativas e evidências apresentadas pelos 
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respondentes permitem verificar que, em apenas uma das instituições pesquisadas, a bioética é 

desenvolvida de forma transversal (faculdade Q), pois segundo o relato do seu professor, 

mesmo a instituição não oferecendo a disciplina, os conteúdos relacionados são um tema 

transversal do currículo.  

Estes dados, se confrontados com os apresentados na literatura, referentes ao Brasil como um 

todo, como relatado por Gonçalves (2009), mostram uma realidade desfavorável ao estado de Minas 

Gerais, onde apenas uma das 12 faculdades pesquisadas mantém em sua grade curricular a disciplina de 

Bioética (8,33%). Segundo a autora acima referenciada, das 182 FO em atividade no Brasil, 31,3% 

apresentam na sua grade curricular a disciplina Bioética, 54,9% Ética Profissional e 66,5% Odontologia 

Legal. 

Na Faculdade M, embora o professor tenha relatado que a bioética deva ser trabalhada 

em todos os conteúdos, considerando as particularidades de cada disciplina, os alunos desta 

mesma instituição não confirmam essa prática: o aluno 5, por exemplo, relatou que a 

faculdade oferece basicamente os princípios ético-legais da profissão e os deveres dos 

profissionais da saúde, o que não configura um conteúdo da bioética. 

A maioria das instituições oferece uma disciplina ou conteúdo através dos quais se abordam os 

princípios legais da profissão, como relatou o coordenador da faculdade P, sobre a existência da 

disciplina Odontologia Legal; ou o aluno 3 da faculdade G, que afirmou não ter a disciplina de 

Bioética e nem a prática da transversalidade em sua faculdade; ou o professor da faculdade C, cujo 

relato afirma que, por falta de alternativa atual e de obrigação legal, não oferece a disciplina de 

Bioética.  

O confronto das faculdades públicas e privadas revelou-nos um quadro igualmente 

preocupante em ambas as FO. Apenas uma, em cada tipo de instituição, afirmou desenvolver 

a bioética de forma transversal: a Faculdade Q (pública) e a Faculdade M (privada). 

Enquanto, na primeira, de acordo com o relato do seu professor, os conteúdos relacionados 

são um tema transversal do currículo, na segunda, o professor relatou que a bioética deve ser 

trabalhada em todos os conteúdos, considerando as particularidades de cada disciplina. Já os 

alunos desta mesma instituição não confirmaram essa prática, como ilusra o relato do aluno 5 

(a faculdade oferece basicamente os princípios ético-legais da profissão e os deveres dos 

profissionais da saúde), o que não configura um conteúdo da bioética. 

Dessa forma, segundo os dados apresentados acima, efetivamente apenas a instituição 

pública desenvolve a bioética de forma transversal. 
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A prática mais prevalente é a inserção de uma disciplina de Ética legal ou Odontologia 

legal e o não oferecimento de uma disciplina denominada Bioética. A título de ilustração, foi 

elaborada a tabela, abaixo inserida, para cada tipo de instituição, com a distribuição das 

disciplinas presentes nos relatos dos respondentes. 

Tabela 20 - Descrição da ocorrência na instituição segundo a denominação da disciplina 

Disciplina Ocorrência na Instituição 

Odontologia Legal 2 públicas e 3 privadas 

Ética Legal e Bioética 2 privadas 

Legislação e ética 1 privada 

Disciplina não denominada 1 pública 

Estágio Supervisionado 1 pública 

Orientação Profissional 1 privada 

Bioética Transversal 1 pública 

Pode-se verificar, na Tabela 20, que as disciplinas mais prevalentes são as que abordam 

basicamente os princípios ético-legais e os deveres dos profissionais. Apenas uma instituição 

demonstrou, pelos dados do questionário, a abordagem da bioética de forma transversal. 

A associação entre as respostas dos professores e alunos mostrou concordância entre 

as duas categorias de respondentes quanto à predominância de faculdades com prática 

compatível com a opção A – oferece uma disciplina de Ética Legal e não oferece uma 

disciplina específica de Bioética. Apesar disso, os alunos fizeram essa opção com mais 

ênfase, como o aluno 3 da faculdade G, ao afirmar que não temos a disciplina de Bioética, ou 

o aluno 4 da faculdade F, ao relatar que a faculdade oferece Odontologia Legal e Ética mas

não especificamente Bioética. Aqui está mais um dado procurado por esta pesquisa, em seu 

objetivo. 

Os professores, ao fazerem essa opção, fazem-no de forma lacônica e pouco esclarecedora, 

como o coordenador da faculdade P, ao revelar que esta é a realidade da grade curricular, ou o 

coordenador da faculdade F, quando oferece evidências de sua escolha com os termos: matriz 

curricular do curso. 

As opções B e C obtiveram maior escolha entre os professores, no entanto chama a 

atenção a escolha da opção C, como uma tentativa de mostrar uma realidade que não existe, ou 

melhor do que a existente, conforme o professor da faculdade M, que marcou a opção C, que 
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deveria ser escolhida somente se a instituição disponibilizasse a disciplina Bioética, e ainda 

justificou que a bioética deve ser trabalhada em todos os conteúdos, considerando as 

particularidades de cada disciplina. Contrariando sua afirmação, todos os alunos desta 

instituição revelaram que, somente no último período, é oferecida a disciplina Legislação e 

Ética. 

Gráfico 12.  Disciplinas éticas 

A associação entre as respostas dos professores e dos alunos cumpre seus objetivos 

também, ao permitir, após o confronto das respostas, a descoberta de uma possível e 

verossímil realidade buscada nesta investigação. 
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13- Formação docente

Tabela 21 - Formação docente: Descrição da ocorrência na instituição segundo as opções 

do questionário 

Minas Gerais – Brasil - 2015 

Frequência Percentual 

Opção A 19 22,6 

Opção B 31 36,9 

Opção C 19 22,6 

Total 69 82,1 

Perdidos 15 17,9 

Total 84 100 

Na Tabela 21 verificamos que a opção B – tem na equipe de professores da disciplina de 

Ética Legal e/ou de Bioética, docentes com formação específica em Odontologia Legal e/ou 

Bioética – foi a mais escolhida, com 31 respondentes e percentual de escolha de 36,9%. Essa 

escolha não está de acordo com a análise das faculdades em conjunto, uma vez que, nesta 

análise, com o auxílio das justificativas e evidências, chegou-se à conclusão de que apenas 

pequena parte dos professores que ministram a disciplina Ética tem formação específica em 

Bioética. As opções A – tem na equipe de professores da disciplina Ética Legal e/ou de 

Bioética, docentes sem formação específica na especialidade de Odontologia Legal e/ou na área 

de Bioética – e C – tem na equipe de professores da disciplina de Bioética, docentes com 

formação específica em Bioética, que constituem uma equipe multidisciplinar – obtiveram a 

escolha do mesmo número de respondentes (19) e índice percentual (22,6%).  

Um número mais elevado de não-respondentes foi verificado também neste item (15 

alunos), com um índice percentual de 17,9%. Esse facto deve-se ao desconhecimento relatado 

no questionário por diversos respondentes, como os alunos 2 e 3 da faculdade G (não sei), ou 

o aluno 3 da faculdade F (não tenho certeza), ou o aluno 1 da faculdade I (não sei responder).

A análise de cada faculdade isoladamente permitiu-nos chegar às interpretações 

apresentadas em seguida. 

Na Faculdade P, existe apenas uma disciplina cujo conteúdo está relacionado com a 

ética – Odontologia Legal – cujo professor responsável tem formação específica 

(especialização) nessa área e trabalha no Comitê de Ética em Pesquisa. Uma informação que 

não deve ser desprezada é a de que este professor também tem formação em uma área da 

Odontologia eminentemente técnica. 
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O professor que ministra as aulas de Legislação em Odontologia, na Faculdade G, tem 

formação em Saúde Coletiva. Parece haver desinteresse pela formação docente, caracterizada 

pela ausência de um professor com formação específica e até mesmo pelo desconhecimento 

do coordenador que assinalou a opção B, que contempla a existência de uma disciplina de 

Bioética, quando a mesma não existe. Também o aluno 1 marcou a a opção C, que consagra a 

existência da disciplina e, além disso, no item Referenciais teóricos em bioética justificou: 

início do curso de Bioética embasado em referenciais teóricos com exemplos das partes 

clínicas 

O docente responsável por esta disciplina na Faculdade F não tem formação específica 

relacionada com a Ética, mas com as Ciências Odontológicas, conforme sua própria 

informação. Isso pode espelhar ausência de compromisso por parte da instituição com a 

formação ética de seus alunos, nenhum dos quais relatou ter essa informação, parecendo que 

não tiveram a curiosidade ou interesse de sabê-lo.  

A Faculdade O não apresenta docentes com formação na especialidade de Odontologia 

Legal nem de Bioética. Essa conclusão está baseada nas respostas dos professores 

(assinalaram a opção A do questionário – tem na equipe de professores da disciplina Ética 

Legal e/ou de Bioética, docentes sem formação específica na especialidade de Odontologia 

Legal e/ou na área de Bioética) – por permitir o entendimento de que, nesse quesito, as 

respostas dos docentes devam merecer mais crédito, porque naturalmente eles têm mais 

contato com essa informação. Sustenta ainda essa interpretação a resposta do aluno 2, 

ignorando a formação destes professores (não sei dizer se os professores são capacitados). 

Na Faculdade B, no entanto, segundo o coordenador, o professor da disciplina não tem 

formação específica na especialidade de Odontologia Legal e/ou Bioética, mas em 

Odontologia Social.  A abordagem do tema, de acordo com o professor, é feita de forma 

interdisciplinar. 

Na Faculdade E, todos os respondentes marcaram apenas as opções relativas às 

questões fechadas (múltipla escolha). Nenhum deles justificou ou apresentou evidências de 

suas escolhas. Prevaleceu a escolha pela opção C. Apenas um aluno divergiu, escolhendo a 

opção B. As escolhas revelaram, novamente, uma realidade favorável.  

A Faculdade M não tem docente com formação específica na especialidade de 

Odontologia Legal, conforme relato dos alunos 1, 3, 4 e 5. O aluno 3 dá respaldo a essa 

afirmação com o seguinte relato: a matéria é dada por uma docente que não tem formação 

específica, porém é muito experiente e competente. Foi dito em sala de aula pela própria 
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docente em Legislação e Ética. Contrariamente, o professor e o coordenador assinalaram as 

opções B e C, respectivamente, denotando uma tentativa de retratar uma imagem mais 

favorável da instituição, por parte do coordenador e do professor da disciplina, não sendo 

compartilhado pelos alunos. 

O coordenador da Faculdade J sugeriu que, para obter as evidências, se consulte o 

Projeto Pedagógico do curso num endereço que forneceu. Baseando-se na escolha da opção 

B por todos os respondentes – tem na equipe de professores da disciplina de Ética Legal e/ou 

de Bioética, docentes com formação específica em Odontologia Legal e/ou Bioética –, a 

multidisciplinaridade não é uma prática na instituição, senão teriam escolhido a opção C – 

tem na equipe de professores da disciplina de Bioética, docentes com formação específica em 

Bioética, que constituem uma equipe multidisciplinar. Em contrapartida, os professores que 

ministram o conteúdo da bioética têm formação específica em Odontologia Legal, tendo, 

inclusive, seus nomes apresentados pelo coordenador.  

Na Faculdade D a disciplina de Ética Legal é ministrada por um professor com 

especialização em Odontologia Legal, conforme citação do aluno 5, nas evidências.  

A Faculdade C, mesmo tendo em seus quadros docente com formação específica em 

Bioética, oferece uma disciplina denominada Odontologia Legal e do Trabalho. Essa afirmação 

está baseada na escolha pelo coordenador e pelo professor, da opção C – tem na equipe de 

professores da disciplina de Bioética, docentes com formação específica em Bioética, que 

constituem uma equipe multidisciplinar. Não foram encontradas entre as justificativas e 

evidências, pistas que pudessem explicar esse facto, como também não há evidência de uma 

equipe multidisciplinar.  

A equipe docente da Faculdade Q, de acordo com relato do coordenador, é liderada por 

uma professora com experiência profissional e formação específica em Ética e Bioética. Apesar 

disso, percebe-se menosprezo institucional com essa temática, evidenciado pelo relato do 

professor de haver docentes de outras áreas ministrando esse conteúdo, em horários aleatórios, 

de modo que, às vezes, os horários até se sobrepõem com outras disciplinas da mesma turma. 

Segundo afirmação do professor da Faculdade I, a instituição não dispõe de uma 

equipe multidisciplinar, mas conta com um profissional com formação específica em Bioética 

e com outro ligado aos órgãos de fiscalização da ética profissional da Odontologia.  

A análise das faculdades em conjunto revelou-nos que apenas uma parcela dos 

professores que ministram a disciplina Ética tem formação específica em Bioética, como 

constatado nas faculdades I, Q, C e E. Ainda assim, o aluno 4 da faculdade C revelou que, na 
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verdade, a professora da disciplina em questão tem formação em Odontologia Legal, 

contrariando o coordenador e o professor, que escolheram a opção C, mas não justificaram 

nem apresentaram evidências de sua escolha. Quanto à faculdade E, apesar de escolherem 

majoritariamente a opção C, nenhum dos respondentes justificou nem apresentou evidências.  

O quadro predominante nessa realidade é de professores sem formação específica em 

Bioética. A evidência dessa afirmação foi obtida após análise e consequente constatação de 

que, nas faculdades P, J e D, os responsáveis pela disciplina têm formação em Odontologia 

Legal; nas faculdades G e B, em Odontologia Preventiva e Social; na faculdade F, em Clínica 

Odontológica; na faculdade O, a escolha da opção A não veio acompanhada de justificativa 

ou evidência que nos informasse a formação docente. Já na faculdade M, todos os alunos que 

tiveram respostas válidas relataram que a docente não tem formação específica, havendo um 

que invocou, inclusive, o relato comprobatório da própria docente em sala de aula, sem, 

contudo, termos referência à área a que ela pertence.  

O confronto das instituições públicas e privadas permitiu-nos verificar, por meio da 

análise das respostas abertas (justificativas e evidências) do questionário, que em nenhuma 

das instituições existe uma equipe multidisciplinar composta de professores com formação 

específica em Bioética.  

A presença de docentes com e sem formação específica em Bioética foi constatada tanto 

nas instituições públicas quanto nas privadas. Apenas uma FO pública (Q), e uma privada (I), 

pelo relato do coordenador e professor respectivamente, contam com profissional com 

formação específica. Nesse quesito, portanto, após o confronto das respostas, não foram 

encontradas diferenças significativas que merecessem referência. 

A associação entre as respostas dos professores e alunos mostrou entre os 

respondentes que escolheram a opção A uma divergência, se não tão visível no gráfico 13 a 

seguir, clara nos relatos de ambos. 

O caso da faculdade M caracteriza a constatação acima, na medida em que, enquanto os 

alunos relataram que o próprio docente revelou em sala de aula que não tem formação 

específica, o professor e o coordenador assinalaram as opções B e C respectivamente, 

justificando com a afirmação de que o docente que ministra tal conteúdo deve ter formação 

na área, ou de forma evasiva: estímulo à visão bioética dos alunos. Esse facto pode justificar 

uma interpretação de que existam ainda mais professores sem formação do que o que 

demonstra o gráfico, o que é também um achado da análise das faculdades em conjunto.  
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Gráfico 13.  Formação docente 

O interesse do docente responsável pela disciplina Ética (um dos objetivos deste 

trabalho) também pode ser medido pela falta de uma formação na área. 

Apesar de a opção B ter obtido maior escolha por parte dos alunos, quanto a estes, 

talvez, não deva merecer tanto crédito, uma vez que a maioria assinalou a opção fechada, mas 

não justificou nem apresentou evidências. Os professores, por sua vez, ao escolherem a opção 

B ofereceram justificativas: em alguns casos elas conferem credibilidade às suas respostas, 

como o professor da faculdade P (o professor tem especialização em Odontologia Legal e 

trabalha no comitê de ética em pesquisa) ou o da faculdade I (a instituição não possui uma 

equipe multidisciplinar, mas conta com um profissional com formação específica em 

Bioética). 

A opção C atraiu menos professores que alunos, mas vale ressaltar que as respostas dos 

professores das faculdades C e E, não merecem tanto crédito, por não justificarem suas 

escolhas.  

Os outros professores, como o da faculdade M, que relatou estímulo à visão bioética 

dos alunos, ou o da faculdade C, que, no local reservado às evidências, simplesmente 

escreveu quadro de professores; fizeram comentários que também não contribuíram para 

mudar nosso critério, não merecendo, por conseguinte, tanto crédito. 

Entre os alunos, a escolha da opção C ocorreu entre 13 respondentes, dos quais 11 não 

apresentaram justificativas das suas escolhas, um (faculdade P) relatou que o professor é 
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especialista em Odontologia Legal e Dentística ao mesmo tempo, e o outro (faculdade B) fez 

um comentário pouco esclarecedor de uma equipe multidisciplinar.  

14- Referenciais teóricos em Bioética

Tabela 22 - Referenciais teóricos em Bioética: Descrição da ocorrência na instituição 

segundo as opções do questionário 

Minas Gerais – Brasil - 2015 

Frequência Percentual 

Opção A 5 6 

Opção B 40 47,6 

Opção C 30 35,7 

Total 75 89,3 

Perdidos 9 10,7 

Total 84 100 

Na Tabela 22 verifica-se uma busca maior pela opção B – enfatiza o referencial bioético 

principialista (autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça) e discute dilemas éticos da 

prática clínica – com 40 respondentes e percentual de 47,6%, seguida pela opção C – aborda a 

bioética em sua pluralidade de referenciais teóricos e campos de reflexão, discutindo 

problemáticas de saúde e prática profissional em sua interface com a ética – com 30 

respondentes e percentual de 35,7%. A opção A – não aborda referenciais teóricos da 

Bioética em suas aulas – obteve 5 respondentes e índice percentual de 6%.  

Nove alunos não responderam, perfazendo um percentual de 10,7%. Este quadro 

encontra-se em dissonância com a análise empreendida na análise das faculdades em 

conjunto, onde se constatou uma incompatibilidade entre a escolha das opções fechadas e as 

justificativas e evidências.  

A análise de cada faculdade isoladamente permitiu-nos as interpretações que se 

seguem. 

Na Faculdade P, a escolha pelas opções B e C não encontra sustentação nas justificativas e 

evidências, já que o referencial bioético principialista e os referenciais teóricos e campos de 

reflexão não mereceram nenhuma menção que confirmasse tal escolha. Há que se destacar a 

presença do conteúdo ética em pesquisa e a disciplina Saúde Bucal Coletiva, em que a bioética é 

abordada. 

Pelas justificativas e evidências apresentadas pelos respondentes da Faculdade G, 

verifica-se grande desconhecimento sobre a bioética (Pouco é passado sobre bioética – aluno 
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2; nas 2 aulas que tivemos não foi ensinado sobre os referenciais teóricos da Bioética – aluno 

3), em parte caracterizado pela falta de abordagem desse conteúdo em outras disciplinas do 

curso, e em parte pelo facto de a disciplina que pode abordar o tema estar inserida apenas no 

final do curso, não tendo ainda permitido aos alunos contato com a respectiva temática. 

Na Faculdade F, embora o plano de ensino da disciplina de Odontologia Legal e 

Deontologia contemple o referencial bioético principialista, conforme afirmação do 

coordenador, as evidências não confirmaram que efetivamente esse referencial tem sido 

implementado, como se pode depreender da afirmação do aluno 1: apesar de ter sido bem 

ministrada a disciplina, foi só o básico. As discussões de problemas éticos na disciplina de 

Odontologia Legal e Deontologia, relatadas pelo aluno 5, acontecem num contexto em que a 

ética tem abordagem deontológica, como já constatado no item Concepção de ética, na mesma 

faculdade. Parece, portanto, incompatível a abordagem de qualquer referencial bioético, num 

cenário onde se trata a ética sob um prisma eminentemente punitivo e a partir da observância do 

código de ética profissional.  

A abordagem da bioética na Faculdade O se dá de forma abrangente, pela disciplina 

Estágio Supervisionado, enfatizando o referencial principialista e discutindo em sala alguns 

dilemas éticos. As evidências apresentadas são poucas, mas os relatos de discussões de casos 

e de dilemas éticos em sala de aula, relatados pelos alunos 1, 2 e 3, parecem suficientes para 

caracterizar a escolha pela opção B – enfatiza o referencial bioético principialista (autonomia, 

beneficência, não-maleficência e justiça) e discute dilemas éticos da prática clínica. 

Constatamos que, na Faculdade B, os dilemas éticos encontrados na prática clínica são 

discutidos entre professores e alunos durante boa parte do curso (os professores discutem com 

os alunos dilemas éticos encontrados no atendimento – coordenador). Não foram 

apresentadas evidências de que haja abordagem de referenciais bioéticos, a despeito de o 

coordenador e o professor terem assinalado a opção B. 

Na Faculdade E, todos os respondentes marcaram apenas as opções relativas às 

questões fechadas (múltipla escolha). Nenhum deles justificou ou apresentou evidências de 

suas escolhas. Mais uma vez, nesta instituição, apenas um aluno divergiu da opinião dos 

outros respondentes, escolhendo a opção C. Todos os outros respondentes escolheram a opção 

B, motivo pelo qual se pode deduzir que esta seja a realidade desta escola. Nota-se que a 

divergência entre os respondentes só ocorreu entre os alunos; já os professores retrataram de 

forma convergente a realidade desta instituição.  
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Os relatos do professor e dos alunos 1, 3 e 4, da Faculdade M, revelaram que a disciplina 

de Legislação e Ética aborda alguns dilemas éticos da prática clínica, com a intenção de 

desenvolver o pensamento crítico do aluno, além de ajudá-lo na busca da solução de problemas 

relativos ao exercício profissional. Embora não tenha sido encontrada nenhuma alusão dos 

professores aos referenciais bioéticos, os alunos relataram que uma disciplina isolada enfatiza 

esses referenciais.  

O coordenador da Faculdade J sugeriu que, para obter as evidências, se consulte o 

Projeto Pedagógico do curso num endereço que forneceu. Como foi verificado na análise dos 

itens anteriores desta mesma instituição, não foi constatada a transversalidade do 

desenvolvimento da bioética no curso, e, a despeito da divergência entre a coordenação e o 

professor (o primeiro escolheu a opção B e o segundo a C), será, nesse caso, creditado ao 

professor maior valor em sua resposta, uma vez que é exatamente ele o responsável por 

ministrar a disciplina, além ainda de ter sido respaldado por todos os alunos da amostra. 

Dessa forma, será considerado que, na disciplina deste professor, aborda-se a bioética em seus 

diversos referenciais teóricos, através dos quais se discutem as questões relativas à saúde e à 

prática da Odontologia de forma ética, conforme consta da opção C.  

Na Faculdade D, a abordagem da ética numa perspectiva do exercício legal da 

Odontologia e a apresentação, pelos respondentes, como o aluno 5, de resoluções, código de 

ética e legislações, como evidências, indicam que as opções escolhidas pela maioria dos 

respondentes, B e C, não mostram coerência com a concepção deontológica praticada na 

escola. Nesse sentido, parecem merecer mais crédito as evidências apresentadas, indicando 

que, nesta faculdade, não se aborda nenhum referencial teórico em bioética.  

O referencial bioético principialista é abordado nas aulas da disciplina de Odontologia 

Legal da Faculdade C, conforme afirmação do aluno 2. Por outro lado, o coordenador 

apresentou um cenário mais abrangente, ao escolher a opção C. O professor da disciplina, no 

entanto, optou pela opção B. Parece que, sendo o professor da disciplina o responsável por 

ministrar o conteúdo, sua resposta mereça mais crédito, principalmente com o aval do aluno 

2.  

A análise das respostas obtidas dos questionários da Faculdade Q mostrou, por meio 

dos relatos do professor, que, a partir do conceito que o aluno tem de Ética e Bioética, 

trabalha-se com seus princípios e proporciona-se o entendimento da dimensão da bioética e 

sua aplicabilidade na vida diária e profissional.  Os conteúdos são trabalhados a partir de 

problemas da vida diária que surgem do cotidiano profissional e pessoal. Percebe-se que, ao 
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trabalhar a bioética de forma transversal, esta escola não tem uma conduta unificada entre os 

docentes: o coordenador revelou que dá ênfase ao referencial principialista, ao passo que a 

professora da disciplina aborda a bioética de forma mais ampla, segundo os referenciais e 

campos de reflexão. 

O professor da disciplina relatou que, na Faculdade I, são apresentadas as diversas 

correntes Bioéticas, e os alunos são levados a debater os temas com as mais diversas 

fundamentações, para que a reflexão seja mais ampla, extensa e rica. Os relatos dos alunos, no 

entanto, não dão suporte a essa afirmação, permitindo a interpretação de que, mesmo com a 

apresentação desse conteúdo nas aulas, os alunos não estão conseguindo assimilá-lo 

corretamente, ou ainda de, mesmo constando nas ementas, o conteúdo não está sendo 

implementado de forma efetiva. O relato do aluno 1 exemplifica bem esse quadro: não temos 

muita noção do que é bioética.  

Os objetivos deste trabalho encontram aqui mais uma referência importante para suas 

conclusões, ao constatar que o aproveitamento dos alunos, evidenciado pela demonstração de 

falta de conhecimentos relativos à ética, desta instituição, não é bom. 

A análise das faculdades em conjunto revelou-nos que boa parte das FO não aborda 

em suas aulas os referenciais teóricos da Bioética, uma vez que a maioria, como referenciado 

no item Disciplinas éticas, aborda a Ética numa perspectiva deontológica, segundo os 

princípios legais da profissão. Verificou-se entre os respondentes uma incompatibilidade entre 

a escolha das opções fechadas e as justificativas e evidências: na faculdade O, por exemplo, o 

coordenador, o professor e os alunos escolheram opções que contemplam os referenciais, no 

entanto, o aluno 1 revelou que a abordagem nas aulas é deontológica. Outro exemplo pode ser 

verificado na faculdade D, onde, a despeito de assinalarem (coordenador, professor e alunos) 

a opção B – enfatiza o referencial bioético principialista (autonomia, beneficência, não-

maleficência e justiça) e discute dilemas éticos da prática clínica – o aluno 5 revelou que o 

conteúdo das aulas é composto de resoluções, códigos e leis.  

Ainda assim, existem instituições num estágio mais promissor, onde se aborda a 

bioética segundo o referencial principialista ou até os vários referenciais e campos de 

reflexão, como no caso da faculdade M, onde o estudo é baseado em problemas do cotidiano, 

ajudando os alunos a desenvolverem pensamento crítico e a buscarem solução para problemas 

do exercício profissional, conforme relatou o professor. Outro exemplo é o da faculdade Q, 

onde os conteúdos, segundo a professora, são trabalhados a partir de problemas da vida diária, 

enfim, do quotidiano da vida profissional do indivíduo. 



ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS RESPOSTAS OBTIDAS NO QUESTIONÁRIO 

218 

O confronto das respostas das faculdades públicas e privadas trouxe-nos uma 

questão: como uma escola pode oferecer apenas disciplinas que contemplem os princípios 

ético-legais e os deveres dos profissionais e, ainda assim, abordar referenciais teóricos da 

Bioética?  

Parece uma constatação mais natural, pelos dados obtidos, que, ao oferecerem apenas 

uma disciplina de Ética legal, tendo, portanto, uma abordagem dos princípios ético-legais e 

dos deveres do Cirurgião-Dentista, essas escolas, em sua maioria, não abordam referenciais 

bioéticos em suas aulas. Nessa perspectiva, as faculdades públicas (P, G e O) e as privadas (F, 

B, M, D, C e I), mesmo tendo em suas grades curriculares apenas disciplinas com os 

princípios ético-legais e os deveres dos profissionais, como consta na Tabela 20, não 

constando aí a bioética, relataram a abordagem de referenciais bioéticos em suas aulas. Entre 

as instituições públicas, foi encontrado um cenário mais favorável, tanto no menor número de 

instituições sem referenciais bioéticos, quanto no maior número de escolas com referenciais 

principialista ou vários referenciais (faculdades J e Q, respectivamente).  

Talvez a resposta para a pergunta acima possa ser encontrada numa análise mais 

aprofundada das questões éticas que permeiam a prática docente.  

A associação entre as respostas dos professores e alunos permitiu-nos, pelas 

respostas dos professores, afirmar que boa parte das FO de Minas Gerais não deixa de abordar 

referenciais teóricos em Bioética. 

Percebe-se, no entanto, que a opção A foi escolhida por 5 alunos, com as justificativas 

de que, apesar de ter sido bem ministrada a disciplina, foi só o básico (aluno 1 da faculdade 

F), ou de que as referências são da própria matéria como Endodontia e Dentística; nas aulas 

existe comentário sobre bioética (aluno 3 da faculdade I).  

Na opção B, nota-se discrepância no percentual de respondentes que a escolheram, 

conforme ilustrado pelo gráfico 14 abaixo. 
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Gráfico 14.  Referenciais teóricos em Bioética 

 Os professores entenderam, em sua maioria, que esta era a opção que melhor retratava 

a realidade de sua faculdade, como o coordenador da faculdade F, ao relatar que o plano de 

ensino contempla o referencial bioético principialista, ou o coordenador da faculdade P, ao 

afirmar que este enfoque é enfatizado em disciplina específica de metodologia. O professor da 

faculdade B afirmou que a importância do tema é destacada na teoria e na prática. Entre os 

alunos, com menor preferência por esta opção, foram colhidas justificativas, tais como do 

aluno 2 da faculdade G, o qual alertou que pouco é passado sobre bioética. Verifica-se, 

portanto, uma realidade na qual os professores demonstraram pouco interesse pelo assunto e, 

como consequência, os alunos mostraram pouco conhecimento sobre o tema. 

Essa mesma constatação também cabe na análise da opção C, que teve percentual de 

respondentes maior entre os alunos, mas com justificativas e evidências pouco esclarecedoras, 

como do aluno 4 da faculdade C – não sei explicar – ou do aluno 5 da faculdade F – na 

disciplina tivemos muitas discussões de problemas éticos. Os professores, com menos 

optantes pela letra C, demonstraram, em sua maioria, pouco interesse pelo tema, como o 

coordenador da faculdade M – estímulo à visão bioética dos alunos –, ou o professor da 

faculdade J, que não justificou sua escolha. 

Nem todos os professores demonstraram esse desinteresse, mas justamente nas 

instituições onde o professor justificou e apresentou evidências mais cuidadosas, os alunos 

também mostraram mais conhecimento pelo tema, como na faculdade I, onde o professor 

justificou sua escolha pela opção C com o seguinte comentário: são apresentadas as diversas 
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correntes bioéticas: principialista, personalista, libertária. Os alunos são levados a debater 

os temas c/ as mais diversas fundamentações, reflexão ampla, extensa e rica. Nessa mesma 

escola, o aluno 4 justificou sua escolha relatando que são orientados a ter ética em tudo que 

fazem na prática da Odontologia com os pacientes, e apresentou evidências com o 

comentário: reflexões éticas na matéria de desenvolvimento do pensamento filosófico, não só 

sobre Odontologia. 

O facto relatado acima pode dar sinais de que o interesse e a dedicação docente podem 

influenciar os alunos, no sentido de valorizarem mais o conteúdo ético na profissão e nas suas 

vidas. Aí está mais um achado deste trabalho, cujo objetivo, entre outros, é verificar o 

interesse dos professores e alunos na temática ética e/ou deontologia.  

Uma inconsistência metodológica poderia ter conduzido a conclusões equivocadas, na 

medida em que a escolha das respostas fechadas por parte dos respondentes poderia estar 

atendendo a uma intenção de mostrar uma realidade mais favorável, porém os dados colhidos 

nos campos “evidências” e “justificativas”, pela interpretação hermenêutica realizada, 

retrataram-nos uma possível fiabilidade da situação de cada escola. Outro dado que permitiu a 

busca de uma possível e verdadeira realidade foi a associação das respostas dos professores 

com as dos alunos. O confronto de ambas permitiu descobrir conflitos, redundâncias e 

consonâncias, que ajudaram na busca de um retrato mais fiel da realidade almejada.  
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CONCLUSÃO 

A decisão de realizar esta pesquisa a partir das Ciências da Educação e não da Saúde 

confirmou nossa expectativa. Realmente foi uma decisão acertada, uma vez que o objeto de 

estudo não era especificamente a Odontologia, mas sim o ensino da Ética aos futuros 

profissionais de Odontologia. Procuramos enriquecer a pesquisa com elementos partilhados, 

sobretudo com a Filosofia e com a Educação, na medida em que buscávamos um ponto de 

vista ao mesmo tempo mais aprofundado na temática Ética, mas equidistante de uma visão 

comprometida pela prática e pela vivência no ensino da Odontologia. Não que esse convívio 

diário fosse somente prejudicar uma visão imparcial, mas, se não procurássemos dar-lhe a 

justa medida, certamente a tese ficaria impregnada de visões pessoais e, portanto, 

possivelmente limitadas. 

Este estudo realizado a partir da Educação, com contribuição da Filosofia, aproximou-

nos de correntes filosóficas da Ética, desde a Ética geral, passando pelas Éticas especiais ou 

aplicadas, de forma que também sustentou-nos na análise do CEO, a qual nos revelou que a 

estrutura deste código mostra-se mais próxima da ética da justiça, evidenciando o significado 

e as implicações da ética para a comunidade odontológica brasileira. O grande número de 

infrações éticas cometidas por Cirurgiões-Dentistas brasileiros, uma das motivações para 

desenvolvermos este trabalho, inspirou-nos a dizer que as raízes da orientação deste código e 

o elevado número de infrações éticas têm uma origem mais profunda, entranhada na

constituição da sociedade brasileira. Parece-nos, agora, acertado o comentário feito na 

introdução, de que a transgressão ética não depende exclusivamente da formação em nível de 
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graduação do profissional de Odontologia. Depende também da concepção de ética, 

manifestada nas relações sociais e no CEO, sob uma orientação eminentemente jurídica.  

Os objetivos desta investigação não puderam ser atingidos na íntegra. Após a elaboração 

do projeto, houve muitas intercorrências, como limitações metodológicas, as quais 

enumeramos: 

- Negação por parte de alguns coordenadores a participar da pesquisa (alguns se

negaram expressamente, outros não se manifestaram, apesar de insistentes apelos, o

que implicou, na prática, negar-se a participar), não nos permitindo trabalhar com

todas as faculdades do Estado de Minas Gerais, conforme era nossa meta;

- Falta de tempo de alguns coordenadores para responder ao questionário ou falta de

interesse quanto às necessárias transformações no ensino superior (embora não fosse

nosso objetivo procurar esclarecer as causas dessa falta de participação, sabe-se que

se, por um lado, as transformações são necessárias, por outro, podem causar

insegurança, justificando-se, portanto, essa alegada falta de tempo).

- Insegurança por parte de alguns coordenadores quanto à exposição da instituição que

representam, mesmo sendo alertados para o rigor e a confidencialidade com que

conduziríamos a pesquisa;

- Inviabilidade em realizar a pesquisa de forma presencial em todas as instituições,

motivada pela grande distância entre Juiz de Fora e as cidades-sede das faculdades e

pela dificuldade de agendamento apresentada pelos coordenadores, motivos pelos

quais decidimos aplicar o questionário pessoalmente nas faculdades mais próximas e,

nas mais distantes, enviá-lo pelos correios, sem que essa diferença quanto à coleta de

dados causasse danos para a consecução dos objetivos do estudo, já que era usado o

mesmo instrumento, restando mais prejuízo, se se excluíssem as faculdades mais

distantes;

- A escolha de um questionário já validado, formulado com objetivos semelhantes,

acabou por dar lugar a algumas limitações do nosso estudo, inicialmente não

previstas. Trataremos destas limitações mais adiante.

As perguntas que desde o início balizaram nosso estudo – e que agora retomamos – 

eram as seguintes: Existe compromisso dos coordenadores dos cursos de Odontologia em 

inserir e valorizar a formação Ética e Deontológica? Há interesse dos alunos nas matérias ou 

nas temáticas Ética e Deontologia? 
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A partir dessas perguntas de partida, traçamos o objetivo geral do nosso estudo, que 

consistia em verificar junto às FO mineiras como está sendo planejado, conduzido e 

apreendido o ensino da Ética e/ou da Deontologia. Porém, antes de relacionar o que pudemos 

inferir no geral, buscamos tratar do que denominamos objetivos específicos, que aqui 

recordamos: 

- analisar como ocorre a inserção pelos coordenadores dos cursos de Odontologia em

Minas Gerais da disciplina de Ética e/ou Deontologia em seus conteúdos

programáticos, se como disciplina independente ou como parte de um conteúdo de

outra disciplina;

- verificar o interesse dos professores que ministram o conteúdo ou a disciplina de

Ética e/ou Deontologia pelo assunto;

- avaliar o interesse e o aproveitamento dos alunos no conteúdo ou na disciplina de

Ética e/ou Deontologia.

Para a consecução desses objetivos, como referido no capítulo III – Metodologia, 

usamos o questionário elaborado pela Profa. Dra. Mirelle Finkler, que contemplava questões 

alusivas aos referidos objetivos específicos. Para o objetivo 1, prevíamos obter informação a 

partir das questões 3- Estrutura Curricular, 4- Conteúdos, 11- Inserção Ética Curricular e 12- 

Disciplinas Éticas; para o objetivo 2, esperávamos que, em geral, as respostas ao questionário, 

por parte dos professores e coordenadores, fossem elucidativas, buscando-se confirmar ou 

infirmar a sua veracidade nas respostas dos alunos; para o objetivo 3 não havia uma pergunta 

específica, mas esperávamos poder obter informação a partir das respostas dos professores e 

coordenadores. 

Em seguida, confrontaremos os resultados da nossa investigação com esses objetivos 

iniciais, em ordem a estabelecer um balanço do nosso trabalho, que possa servir para alicerçar 

trabalho futuro sobre o tema, nosso ou de outros investigadores. 

1. 

O primeiro objetivo específico deste trabalho, analisar como ocorre a inserção pelos 

coordenadores dos cursos de Odontologia em Minas Gerais da disciplina de Ética e/ou 

Deontologia em seus conteúdos programáticos, se como disciplina independente ou como 

parte de um conteúdo de outra disciplina, foi atingido de forma satisfatória. O questionário 

permitiu-nos, diretamente, por meio da questão 12 – Disciplinas éticas – e indiretamente, por 

meio da interpretação de outras questões.  



CONCLUSÃO 

224 

Nessa perspectiva, verificamos que apenas três FO inserem a disciplina acima citada: 

numa delas, com a denominação “Legislação e Ética” e nas outras duas com a denominação 

“Ética Legal e Bioética”; nas outras instituições, a ética é desenvolvida como parte do 

conteúdo de outra disciplina. 

Para além dessa resposta objetiva que pudemos retirar diretamente, também em outros itens 

do questionário encontramos elementos, de forma a enriquecer e justificar o que inferimos acima. 

Como relatamos no capítulo VI- Análise discussão das respostas obtidas no 

questionário, a despeito de a inserção da Ética nos currículos como disciplina independente 

constituir-se uma prática pouco comum, existe uma preocupação dos coordenadores com a 

inserção desse conteúdo em outras disciplinas, para que o mesmo seja desenvolvido de forma 

transversal, facto verificado com maior incidência nas escolas privadas. Os relatos dos alunos 

nos propiciaram dados para concluir que, apesar dessa preocupação dos coordenadores, 

muitas disciplinas não incluem esse conteúdo de forma a atender aos anseios dos próprios 

alunos. 

Outra constatação importante que este trabalho nos permitiu foi que a inserção da Ética, 

seja como disciplina independente, seja como parte do conteúdo de outra disciplina, seja 

ainda desenvolvida de forma transversal, ocorre numa perspectiva dos aspectos punitivos 

contidos no CEO brasileiro. Notamos que, diante de uma comunidade odontológica 

eticamente pouco competente, o CFO se viu obrigado a elaborar um Código de Ética 

inspirado na ética da justiça, baseado, sobretudo, na determinação do que constitui infração 

ética e suas correspondentes punições. Talvez mereça maior reflexão a relação de causa e 

consequência entre as deficiências no processo de formação e um código inspirado na ética da 

justiça. 

A autoridade conferida pelo rigor com que procuramos levar a cabo este estudo permite-

nos afirmar que, não obstante a complexidade envolvente ao grande volume de infrações 

éticas cometidas pelos Cirurgiões-Dentistas, como já relatamos, esse número talvez possa 

diminuir, desde que o CFO e o Ministério da Educação do Brasil invistam na melhoria da 

formação em Odontologia, de forma a tornar os egressos eticamente mais competentes. 

A tarefa de educar para a vida, ao promover a desejável felicidade do educando, não 

pode eximi-lo da responsabilidade com o outro, sendo este o destinatário principal do maior 

cuidado e felicidade. Quando levantamos, no início deste trabalho, a questão do desinteresse 

ético, especialmente com o destinatário da atenção odontológica, o que vinha nos provocando 

uma grande inquietação, agora se nos apresenta ainda mais preocupante: formar pessoas 
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tecnicamente competentes deve ser apenas, e tão somente, mais um dos aspectos a serem 

considerados no ensino superior. 

2. 

O segundo objetivo específico, verificar o interesse dos professores que ministram o 

conteúdo ou a disciplina de Ética e/ou Deontologia pelo assunto, envolve questões subjetivas 

e naturalmente mais difíceis de ser analisadas. Não pudemos contar, como no primeiro 

objetivo, com um item específico do questionário. Tivemos que buscar de forma indireta as 

informações constantes de outros itens.   

Ainda assim, as informações constantes do questionário em seu conjunto permitiram-

nos concluir que, exceto em três FO, nas quais verificamos cenários mais favoráveis, existe 

pouco interesse pelo assunto por parte dos professores que ministram o conteúdo ou a 

disciplina de Ética e/ou Deontologia. 

As justificativas para o que afirmamos acima estão relacionadas a seguir: 

- A ausência de integração do ensino com os serviços de saúde prestados às pessoas

menos assistidas da comunidade em que se insere aquela FO, caracterizada pela falta

de docentes como corpo clínico desses serviços e carência de programas que

integrem o ensino e o serviço;

- Capacitação docente pouco valorizada, poucas escolas promovem de forma

sistemática a formação didático-pedagógica, ou o fazem esporadicamente;

- Prática da docência predominantemente centrada em aulas expositivas, tendo o

professor como centro das atenções, baseando o ensino na transmissão de conteúdos

e treinando habilidades;

- Dos professores que ministram a disciplina, apenas três têm formação específica

relacionada à ética.

Na medida em que as FO de Minas Gerais desenvolvem uma formação baseada nos 

princípios da ética da justiça e se restringem a essa abordagem, não cumprem com uma 

missão mais ampla de contribuir para que os futuros profissionais desenvolvam uma visão e 

um sentido moral, que possam guiar suas práticas, refletindo, portanto, em suas ações por 

meio da responsabilidade, solidariedade, sentido de justiça e serviço aos outros, conforme 

preconizaram Hortal (2002) e Esteban (2004). 

Essa constatação, em nível conclusivo, confirma a hipótese levantada no início deste 

trabalho, de que algumas supostas ou possíveis distorções no ensino da Ética nas FO mineiras 
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podem estar subvertendo todo um processo de oferecer condições aos graduandos no sentido 

de pensar a ética como fundamento de suas vidas. 

Esta realidade poderia ser transformada por meio do compromisso e do interesse dos 

professores que ministram o conteúdo ou a disciplina de Ética e/ou Deontologia. Esse 

compromisso e interesse poderia traduzir-se em criatividade, inquietação, instigação, 

curiosidade, persistência e humildade, conforme postulou Freire (2011). Pudemos concluir 

que a valorização de uma formação mais humanística não se verifica de forma sistemática nas 

FO de Minas Gerais: nas FO privadas, ao contrário das FO públicas, esse modelo de formação 

notadamente apareceu como uma prática generalizada, presente em todas as unidades, por 

meio de disciplinas e atividades oferecidas aos alunos.  

3. 

No terceiro objetivo específico, avaliar o interesse e o aproveitamento dos alunos no 

conteúdo ou na disciplina de Ética e/ou Deontologia, defrontamo-nos com uma dificuldade 

imposta pelo questionário: ausência de uma pergunta específica sobre o aproveitamento dos 

alunos. Diante dessa limitação, nossa avaliação mostrou-se pobre de informações mais 

precisas, mesmo que a tenhamos realizado com rigor. Para uma avaliação mais cuidadosa, 

teríamos que incluir uma questão direcionada a essa finalidade ou proceder a uma pesquisa 

documental em cada uma das faculdades. Esta limitação juntou-se ao facto de apenas três FO 

oferecerem a disciplina relacionada à ética. 

Muitos relatos de alunos mostram insatisfação com a didática e os conteúdos 

relacionados à ética apresentados nas aulas. Assim como no CEO, as aulas abordam aspectos 

referentes às más-condutas e suas respectivas punições. Esse cenário naturalmente provoca 

desinteresse pela disciplina ou conteúdo.  

Desinteresse que também pode ser provocado pela falta de cuidado com a orientação 

didática, também sinal de uma conduta docente eticamente competente. O cenário em que o 

professor é centralizador e organiza suas aulas em apresentações teóricas e práticas, em 

laboratórios, de forma a preparar o aluno para a prática clínica, é prevalente tanto nas escolas 

privadas quanto nas públicas, confirmando aqui o que relatou Hortal (2002): os docentes 

refugiam-se nos conhecimentos e métodos específicos do próprio saber. Dessa forma, 

pudemos concluir que a prática docente pode ser um entrave para o processo de ensino-

aprendizagem nas FO em Minas Gerais, em especial a aprendizagem em termos éticos.  

Ao concluirmos que existe pouco interesse dos professores pela disciplina ou conteúdos 

relacionados à ética; da mesma forma, a partir da interpretação dos questionários, 
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naturalmente notamos também pouco conhecimento entre os alunos sobre o assunto. Esse 

facto revela uma relação de causa e consequência: o pouco interesse mostrado pelos docentes 

leva ao pouco conhecimento e pouco interesse dos alunos. Essa constatação também contribui 

para o estudo empreendido por Finkler (2009), em que a autora relata a necessidade de mais 

estudos para entender melhor essa realidade, marcada em nosso estudo pelo encurtamento dos 

horizontes do ensino e, consequentemente, do entendimento da Bioética e seus referenciais 

pelo estudante.  

Um fator de motivação, que pode provocar maior interesse pela disciplina ou conteúdo 

relacionado à ética pode ser o ensino calcado em discussões dos problemas éticos que 

envolvem a prática profissional, acompanhado de reflexões acerca da dimensão ética dos 

problemas.  

Diante da inconsistência metodológica de não termos um item específico do 

questionário, devemos considerar a possibilidade de não estarmos corretos em nossas 

avaliações e conclusões. Posto isso, consideramos que este assunto merece estudos 

específicos posteriores, com metodologia apropriada à busca dos objetivos almejados. 

4. 

Após explorarmos os objetivos específicos deste estudo, voltamos às perguntas que nos 

guiaram durante toda a investigação. A primeira era: Existe compromisso dos coordenadores 

dos cursos de Odontologia em inserir e valorizar a formação Ética e Deontológica?  

Para responder a essa pergunta, vamos partir das seguintes premissas: 

- O facto de inserir a disciplina de Ética e/ou Deontologia no currículo da FO que

dirige, já demonstra um compromisso do coordenador em valorizar essa formação.

- A preocupação dos coordenadores, constatada com a inserção desse conteúdo em

outras disciplinas, não revela um compromisso, uma vez que, como verificamos, essa

presença curricular ocorre mais em função de exigências governamentais na

validação de programas de cursos.

Considerando como válidas essas premissas, e que apenas três FO inserem no currículo a 

disciplina acima citada, ao passo que, nas outras instituições, a ética é desenvolvida como parte 

do conteúdo de outra disciplina, podemos concluir que, nas FO mineiras, existe, de modo 

global, pouco compromisso com a valorização da formação ética e deontológica. Os casos em 

que verificamos esse compromisso constituem uma minoria e se manifestaram neste estudo 

como a inserção da disciplina e tentativa, um pouco frustrada, de desenvolver o tema 

transversalmente. 
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A segunda pergunta da nossa investigação era: Há interesse dos alunos nas matérias ou 

nas temáticas Ética e Deontologia? 

Não obstante as limitações metodológicas referentes à verificação do interesse dos 

alunos já relatadas, a interpretação dos questionários no conjunto nos permitiu inferir que: 

- O pouco interesse mostrado pelos docentes, naturalmente, traz reflexos no interesse

dos alunos;

- A insatisfação dos alunos com a didática e o conteúdo relacionado à ética

apresentado nas aulas também pode levar ao desinteresse dos próprios alunos;

- O modelo de formação vigente nas FO mineiras valoriza as disciplinas clínicas, em

atenção às exigências do mercado, em detrimento das disciplinas ou conteúdos

supostamente não relacionados à clínica, grupo em que se insere a ética e a

deontologia que, de facto, deveriam ser co-extensivas à clínica, de modo que o aluno

se vê induzido a adequar-se ao sistema, sob pena de ser também preterido.

A partir dessas constatações, podemos dizer que um conjunto de fatores 

retroalimentam-se, contribuindo para o aluno desinteressar-se pela disciplina ou pelo 

conteúdo ética. 

Ao contemplarmos os objetivos específicos com suas devidas respostas, alcançamos o 

objetivo geral do nosso estudo, que consiste em verificar junto às FO mineiras como está 

sendo planejado, conduzido e apreendido o ensino da Ética e/ou da Deontologia. 

Sob o aspecto do planejamento, alguns cursos de graduação em Odontologia do estado de 

Minas Gerais, no Brasil, desenvolvem a dimensão ética na formação profissional de seus 

estudantes, na medida em que inserem a disciplina Ética, mesmo que com outra denominação, 

além de desenvolvê-la de forma transversal em todo o curso. A despeito disso, podemos inferir 

que o cenário mais característico da realidade das FO mineiras é a ausência de planejamento, 

denotando que a inserção dessa disciplina ou conteúdo acontece por força das diretrizes 

governamentais. 

Quanto à condução do ensino da Ética e/ou da Deontologia, inferimos que algumas 

instituições apresentam uma concepção mais avançada da Ética, tanto nas faculdades públicas 

quanto privadas, ao abordarem a Ética sob a perspectiva da educação moral, proporcionando 

um ambiente acadêmico que permite um espaço de reflexão sobre aspectos relacionados à 

cidadania e à visão crítica da realidade social circundante.  Não obstante essa importância, 

prevalecem concepções deontológicas, mais atentas aos aspectos punitivos e legais, 



CONCLUSÃO 

229 

concepção em que se enquadram as instituições públicas, com dados mais negativamente 

marcantes. 

Apesar de a análise relativa à apreensão dos conteúdos da ética e/ou deontologia neste 

trabalho ter ficado comprometida, conforme já discorremos, foi possível constatar pouco 

interesse dos docentes sobre o assunto, insatisfação dos alunos com a didática, com os 

conteúdos dessas disciplinas e com o modelo de formação que valoriza as disciplinas clínicas. 

Naturalmente, ao considerarmos o objetivo geral, corremos o risco de reduzir todo o 

trabalho desenvolvido nos objetivos específicos e, reduzindo-o, torná-lo empobrecido. Como 

nossa proposta não é esgotar o assunto, esperamos que essa constatação conclusiva torne-se 

um marco inicial para investigações futuras. 

Ao concluir esta investigação, alguns achados tocaram-nos de forma substancial, 

merecendo, por isso, ser partilhados. 

As FO do estado de Minas Gerais têm um longo caminho a percorrer na busca da 

formação de pessoas eticamente mais competentes. Sublinhamos pessoas porque, antes de 

sermos Cirurgiões-Dentistas, profissionais de saúde, somos pessoas, seres humanos que 

devem ser capazes de se sensibilizar com as aspirações e necessidades do outro, para poder 

exercer a Odontologia de forma a promover a saúde e, de certa forma, também a felicidade. 

Diante de uma comunidade odontológica eticamente pouco competente, o CFO se viu 

obrigado a elaborar um código de ética inspirado na ética da justiça, baseado, sobretudo, na 

determinação do que constitui infração ética e suas correspondentes punições. Talvez mereça 

um estudo específico sobre a relação de causa e consequência entre as deficiências no 

processo de formação e um código inspirado na ética da justiça. 

Como foi projetado, empreendemos um estudo mais delimitado, sintonizado com a 

realidade concernente à nossa atuação profissional, na qual convivemos, vemos e sentimos 

um pouco daquilo que acontece na prática e no ensino da Odontologia. Este estudo trouxe-nos 

elementos que confirmaram algumas das nossas opiniões, incorporando um caráter de maior 

credibilidade a cada uma delas. A partir deste cenário, vislumbramos a possibilidade de 

incorporar algo da nossa vivência como Cirurgião-Dentista. Como contribuição efetiva, 

relacionamos algumas medidas que consideramos merecerem análise por parte das FO 

mineiras. Essas medidas emergem do estudo, mas sobretudo da associação deste com a nossa 

própria prática clínica e docente de aproximadamente 32 anos. Acreditamos que todo este 

período de experiência pode contribuir de alguma forma para uma visão mais encarnada da 

realidade que cerca a Odontologia, tanto nos seus aspectos acadêmicos quanto clínicos.  
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A seguir pontuamos tais medidas, destacando que cada uma tem sua peculiaridade. 

Ainda que, isoladamente, talvez sejam acanhadas contribuições diante da realidade 

apresentada, nossa proposta é que sejam implementadas no conjunto, contemplando as 

deficiências expostas pelas FO mineiras. 

- Romper com o modelo biomédico, direcionando a formação ao enfoque

epidemiológico, de forma a priorizar as reais necessidades da população, tendo que,

para isso, não só cumprir com sua missão de desenvolver a dimensão ética no

processo de formação e cumprir com as exigências governamentais, em sintonia com

os PCN, mas também, e essencialmente, ser solidário e responsável na tarefa de

educar, com constante atenção ao objeto principal da atividade do Cirurgião-

Dentista, que é o paciente, respeitando-o nas suas dimensões psíquica e social, dando

especial atenção à sua autonomia, dignidade, integridade e vulnerabilidade,

princípios apresentados por Kemp e Rendtorff (2008);

- Familiarizar e capacitar os estudantes com os princípios do SUS, desde o início do

curso, valorizando a universalidade, a equidade, a integralidade, a regionalização e a

hierarquização na atenção à saúde;

- Promover continuamente a capacitação e atualização didático-pedagógica do corpo

docente, de forma a mantê-lo competente em termos científicos, pedagógicos e éticos

para a missão assumida como educadores;

- Oferecer a disciplina de Ética e desenvolver os respectivos conteúdos de forma

transversal. A ética pode permear todas as disciplinas e suportar as condutas, fazendo

com que os aspectos técnicos estejam sempre envolvidos por uma matriz ética;

- Confiar a disciplina de Ética a um docente com formação específica (embora seja

possível a qualquer docente, sem uma formação específica, estar preparado para

exercer a docência em qualquer disciplina, o zelo e a dedicação para esse preparo

formal tornam-no eticamente mais competente, na medida em que institucionaliza e

ratifica sua atuação perante o educando);

- Promover, de forma transversal, a discussão sobre dilemas éticos que envolvam o

atendimento clínico e as políticas de promoção da saúde, de tal forma que situe o

educando no contexto de corresponsabilidade perante os problemas que nos afligem,

tanto os individuais, restritos à clínica, quanto os sociais, determinantes na

elaboração de políticas de atenção básica à saúde.
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Definitivamente, percebo que boa parte das conclusões deste estudo foi marcada por 

constatações de realidades negativas. Esse facto não me surpreende, já que vivo e sinto todas 

as nuances deste contexto. Mas, por outro lado, provoca-me indignação.  

No entanto, a indignação não me faz perder a esperança. Pelo contrário! Tenho 

esperança, não porque tenho indícios de que algo vá melhorar. Tenho esperança porque tenho 

esperança. Uma esperança tão original que não carece de justificativas para validá-la. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – TCLE para professores e coordenadores 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa A 

DIMENSÃO ÉTICA NA FORMAÇÃO DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS NO ESTADO 

DE MINAS GERAIS - BRASIL. Nesta pesquisa pretendemos verificar junto às faculdades de 

Odontologia mineiras como está sendo planejado, conduzido e apreendido o ensino da Ética 

e/ou da Deontologia. Especificamente, pretendemos analisar como ocorre a inserção pelos 

Coordenadores dos cursos de Odontologia em Minas Gerais da disciplina de Ética e/ou 

Deontologia em seus conteúdos programáticos, se como disciplina independente ou como 

parte de um conteúdo de outra disciplina; verificar o interesse dos Professores que ministram 

o conteúdo ou a disciplina de Ética e/ou Deontologia pelo assunto e avaliar o interesse e o

aproveitamento dos alunos no conteúdo ou na disciplina de Ética e/ou Deontologia. O motivo 

que nos leva a estudar este tema é a hipótese de que algumas supostas ou possíveis distorções 

no ensino da disciplina de Ética nas faculdades de Odontologia brasileiras poderem estar 

afetando sobremaneira as relações entre os Cirurgiões-Dentistas e seus pacientes. 

Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: 

Amostra 

A amostra neste estudo é do tipo não probabilística e intencional, sendo composta por 

17 coordenadores, 17 professores e 85 alunos do último ano do curso de Odontologia do 
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estado brasileiro de Minas Gerais. Todas as 23 faculdades foram convidadas a participarem, 

porém não foram todas que aceitaram. 

Instrumentos Teóricos de Avaliação 

Esta é uma pesquisa do tipo exploratória, com abordagem qualitativa. 

Numa primeira fase deste estudo, o autor se propõe conduzir uma análise documental 

criteriosa, de forma a explorar em detalhes como estas diretrizes estão sendo implementadas 

nas faculdades de Odontologia do estado de Minas Gerais – Brasil; qual o plano de ensino 

desta disciplina, qual a metodologia empregada; se ela está sendo ministrada como uma 

disciplina independente ou se faz parte do conteúdo programático de outra disciplina.  

Procedimentos do estudo empírico 

Aplicaremos três questionários: 

- Questionário ao Coordenador do Curso de Odontologia

- Questionário aos Professores das disciplinas de Ética e/ou Deontologia ou, em

alternativa, aos Professores que ministrem a disciplina na qual este conteúdo está

incluído;

- Questionário aos alunos do último ano do curso de Odontologia.

Esta pesquisa pode ser considerada como de risco mínimo, porque emprega técnica e 

método retrospectivo de pesquisa, não realizando nenhuma intervenção ou modificação 

intencional nas variáveis fisiológicas ou psicológicas e sociais dos indivíduos que participam 

no estudo, no qual não se identifica nem é invasivo à intimidade do indivíduo; 

Para participar deste estudo o Sr (a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 

vantagem financeira. Apesar disso, caso seja identificado e comprovado danos provenientes 

desta pesquisa, o Sr.(a) tem assegurado o direito a indenização. Terá o esclarecimento sobre o 

estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a 

participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer 

penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelo pesquisador, que tratará a sua 

identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa estarão à sua 

disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não será 

liberado sem a sua permissão.  

O (A) Sr (a) não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar. 
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Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia 

será arquivada pelo pesquisador responsável, em Juiz de Fora - MG e a outra será fornecida 

ao senhor. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o 

pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão 

destruídos. Os pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, 

atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), 

utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e científicos. 

Eu, _____________________________________________, portador do documento de 

Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos da pesquisa A 

DIMENSÃO ÉTICA NA FORMAÇÃO DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS NO 

ESTADO DE MINAS GERAIS – BRASIL, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas 

dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha 

decisão de participar se assim o desejar.  

Declaro que concordo em participar. Recebi uma cópia deste termo de consentimento 

livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

_____________________, _________ de __________________________ de20   . 

cidade 

Nome Assinatura participante     Data 

Nome Assinatura pesquisador     Data 

Nome Assinatura testemunha     Data 

Em caso de dúvidas, com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar: 
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CEP - Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humano-UFJF 

Campus Universitário da UFJF 

Pró-Reitoria de Pesquisa 

CEP: 36036-900 

Fone: (32) 2102- 3788 / E-mail: cep.propesq@ufjf.edu.br 

Pesquisador Responsável: Ricardo Rodrigues Werneck 

Endereço: Av. Barão do Rio Branco, 1863 – conj. 909/910 

CEP: 36013-020 – Juiz de Fora – MG 

Fone: (32) 3211-0072 

E-mail: ricardo.werneck@inforwave.com.br

Anexo 2 – TCLE para os alunos 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “A 

DIMENSÃO ÉTICA NA FORMAÇÃO DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS NO 

ESTADO DE MINAS GERAIS - BRASIL”. Nesta pesquisa pretendemos “ verificar junto 

às faculdades de Odontologia mineiras como está sendo planejado, conduzido e apreendido o 

ensino da Ética e/ou da Deontologia. 

O motivo que nos leva a estudar este tema é “a hipótese de que algumas supostas ou 

possíveis distorções no ensino da disciplina de Ética nas faculdades de Odontologia 

brasileiras podem estar afetando sobremaneira as relações entre os Cirurgiões-Dentistas e seus 

pacientes e entre os próprios colegas de trabalho. De uma forma mais abrangente, a negação, 

a negligência ou até a imprudência na elaboração de projetos pedagógicos pode estar 

subvertendo todo um processo de oferecer condições aos graduandos no sentido de pensar a 

Ética como fundamento de suas vidas. 

Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: Explorar como as diretrizes 

curriculares nacionais estão sendo implementadas nas faculdades de Odontologia do estado de 

Minas Gerais – Brasil; qual o plano de ensino desta disciplina, qual a metodologia 

empregada; se ela está sendo ministrada como uma disciplina independente ou se faz parte do 

conteúdo programático de outra disciplina. 

mailto:ricardo.werneck@inforwave.com.br
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Aplicaremos, com esta finalidade, um mesmo questionário aos coordenadores, aos 

professores e aos alunos.  

A nossa amostra é composta de 17 cursos de Odontologia de Minas Gerais que 

aceitaram participar da pesquisa, sendo, portanto composta de 17 coordenadores, 17 

professores da disciplina Ética e/ Deontologia e 5 alunos do último período, perfazendo um 

total de 119 pessoas.  

Esta pesquisa pode ser considerada com risco mínimo porque empregará técnica e 

método retrospectivo, não se propondo a realizar nenhuma intervenção ou modificação 

intencional nas variáveis fisiológicas ou psicológicas e sociais dos indivíduos que participarão 

no estudo, sendo que serão realizados questionários e entrevistas, nos quais não se identifique 

nem seja invasivo à intimidade do indivíduo. 

Uma possível vantagem deste estudo seria, após conclusão do processo de pesquisa, 

colocar as conclusões obtidas à disposição do Conselho Regional de Odontologia de Minas 

Gerais, órgão que no Brasil tem um caráter eminentemente normativo, contribuindo assim 

para um melhor entendimento sobre o que é e como tem sido ministrado o ensino da Ética 

Odontológica em Minas Gerais, possibilitando ainda um maior compromisso Ético 

profissional nesta área. 

Para participar deste estudo o Sr (a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 

vantagem financeira. Apesar disso, caso seja identificado e comprovado danos provenientes 

desta pesquisa, o Sr.(a) tem assegurado o direito a indenização. Terá o esclarecimento sobre o 

estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a 

participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer 

penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelo pesquisador, que tratará a sua 

identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa estarão à sua 

disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não será 

liberado sem a sua permissão. 

O (A) Sr (a) não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia 

será arquivada pelo pesquisador responsável, em Juiz de Fora - MG e a outra será fornecida 

ao senhor. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o 

pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão 

destruídos. Os pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, 
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atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), 

utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e científicos. 

Eu, _____________________________________________, portador do documento de 

Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos da pesquisa pesquisa “A 

DIMENSÃO ÉTICA NA FORMAÇÃO DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS NO 

ESTADO DE MINAS GERAIS - BRASIL”, de maneira clara e detalhada e esclareci 

minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar 

minha decisão de participar se assim o desejar.  

Declaro que concordo em participar. Recebi uma cópia deste termo de consentimento 

livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

____________________________, _________ de __________________________ de20   . 

cidade 

Nome Assinatura participante     Data 

Nome Assinatura pesquisador     Data 

Nome Assinatura testemunha     Data 

Em caso de dúvidas, com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar: 

CEP - Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humano-UFJF 

Campus Universitário da UFJF 

Pró-Reitoria de Pesquisa 

CEP: 36036-900 

Fone: (32) 2102- 3788 / E-mail: cep.propesq@ufjf.edu.br 
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Pesquisador Responsável: Ricardo Rodrigues Werneck 

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 1863/909/910 

CEP: 36013-020 – Juiz de Fora – MG 

Fone: (32)3211-0072 

E-mail: ricardo.werneck@inforwave.com.br

Anexo 3 – Projeto de Pesquisa apresentado ao CEP e à CE-UTAD 
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Introdução 

A formação profissional do autor deste trabalho é na área de odontologia, e são mais de 

29 anos de atuação clínica, acadêmica e em associação de classe. Todos estes anos de 

formado e mais a prática clínica aliada ao contato com alguns colegas de profissão, fizeram-

no perceber que existe uma inquietação muito grande por parte dos Cirurgiões-Dentistas 

diante do grande número de infrações Éticas cometidas pelos colegas. 

Da inquietação surgiu a curiosidade acerca da formação, em nível de graduação, dos 

profissionais que entram no mercado de trabalho e partem para o atendimento clínico, para o 

ensino, para a pesquisa ou até derivam para outras atividades não relacionadas à prática da 

odontologia, mas permanecem com os ensinamentos adquiridos no período acadêmico. 

Neste contexto, sentiu-se a necessidade de refletir se esta aspiração a respeito da 

importância da Ética no cotidiano das relações interpessoais é relevante. E como condição a 

esta reflexão encaminhou-se à leitura de artigos relacionados, ao diálogo com professores de 

áreas afins e à observação da realidade hodierna. É possível que esta observação, impregnada 

de interpretações pessoais, possa ter induzido a erros no processamento dos factos, mas por 

outro lado, aguçou a curiosidade, que neste momento parece ser o dado mais importante. 

Pode-se entender que a transgressão Ética não depende exclusivamente da formação em 

nível de graduação do profissional de odontologia. Esta possibilidade deve ser considerada, 

mas neste momento do estudo, esta correlação não tem caráter de formulação de hipótese, 

mas sim e tão somente de caracterizar a motivação em se trabalhar no estudo deste tema. 

Outra ideia foi sendo construída e elaborada com o tempo, até que se chegou à 

conclusão de que este estudo a partir das ciências da educação e não da saúde seria 

pessoalmente mais enriquecedora, e talvez até cientificamente, uma vez que o objeto de 

estudo não é especificamente a odontologia, mas sim o ensino da ética. 

A constatação e a confirmação da relevância da Ética como princípio fundamental na 

formação profissional e nas relações sociais do ser humano pode ser buscada na literatura 

especializada, mas também na história antiga da humanidade, como no Código de Hamurabi, 

que continha um conjunto de leis criadas na Mesopotâmia, por volta do século XVIII a.C, 

pelo rei Hamurabi da primeira dinastia babilônica, que era baseado na lei de Talião, e 

dispunha sobre regras e punições para eventos da vida cotidiana.  

O Juramento de Hipócrates (460-377 a.C.), por sua vez, exprime princípios da Ética. 

Invocando Apolo médico, Esculápio, Hígia e Panacea, e tomando por testemunhas todos os 

deuses e todas as deusas, declarava em juramento cumprir, segundo o próprio poder e razão, 

http://www.suapesquisa.com/mesopotamia
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algumas promessas, tais como: estimar, tanto quanto a seus pais, aquele que lhe havia 

ensinado aquela arte; fazer com ele vida comum e, se necessário, com ele partilhar os bens; 

ter os filhos dele por seus próprios irmãos; ensinar-lhes esta arte, se eles tivessem necessidade 

de aprendê-la, sem remuneração e nem compromisso escrito; fazer participar dos preceitos, 

das lições e de todo o resto do ensino, seus filhos, os de seu mestre e os discípulos inscritos 

segundo os regulamentos da profissão, porém, só a estes; aplicar os regimes para o bem do 

doente segundo o próprio poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém 

segundo (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP, 2013). 

Alguns aspectos conceituais envolvem este projeto de estudo e devem ser abordados, de 

forma que se estabeleça uma contextualização, mesmo que superficial, norteadora da 

problemática a ser explorada. 

O estado da arte será explorado na sequência deste projeto, cuja expressão parece estar 

inserida no livro de Magalhães-Vilhena (1984: 21-22), quando afirmou:  

De todos os lados, o trabalhador intelectual, o historiador entre outros, é solicitado a 

inventariar os resultados já depurados e postos à prova que se acumulam e a repô-los no seu 

lugar, a rever um certo número de opiniões e de conjecturas anteriores que se revelaram 

discutíveis e foram  justamente discutidas, a por em dúvida, ou mesmo a afastar lendas 

largamente divulgadas. 

Várias concepções, de há muito comumente aceites e cuja legitimidade já não se 

supunha contestável, se viram desvalorizadas... 

  Ainda nesta perspectiva conceitual, é necessário que se faça uma desmitificação 

semântica dos termos a serem adotados durante todo este trabalho. Justifica-se esta 

necessidade quando se constata a existência em todo o mundo de uma confusão quanto ao 

entendimento das dimensões Ética e Deontológica (Oliveira e Azevedo, 2012). Corre-se o 

risco de diminuir esta discussão, tornando-a simplista. Mas neste momento parece ser mais 

conveniente este critério, para não se estender demais e se distanciar da temática principal. 

Dessa forma, de acordo com Ricouer (2011), podemos entender como conceito 

formador de premissas a este trabalho que Ética é o desígnio de uma vida consumada sob o 

signo das ações estimadas como boas, enquanto a moral aponta para o sentido da 

obrigatoriedade, marcado por normas, obrigações e interdições, caracterizadas ao mesmo 

tempo por uma exigência de generalização e por um efeito de coerção.  

A Deontologia, por sua vez, segundo Hursthouse (2012), seguindo perspectiva da Ética 

das Virtudes no quadro da filosofia moral contemporânea, é uma das teorias normativas 
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segundo a qual as escolhas são moralmente necessárias, proibidas ou permitidas. Portanto, 

inclui-se entre as teorias morais que orientam nossas escolhas sobre o que deve ser feito.Este 

termo foi introduzido por Jeremy Bentham (Deontologyorthescíenceofmorality, 1834), para se 

referir ao ramo da Ética cujos objetos de estudo são os fundamentos do dever e as normas 

morais.  

Porém, outra vertente deve ser considerada no estudo da Deontologia, que diz respeito à 

ciência dos deveres, considerados em contexto profissional. Os deveres para consigo próprio, 

para com o outro, que pode ser a natureza, os animais ou até mesmo Deus (Patrício, 1992). 

Enquanto vai se aprofundando no tema proposto neste projeto, vão surgindo algumas 

questões a serem estudadas e que aparentemente vão permear todo o trabalho, como:  

Existe comprometimento dos coordenadores dos cursos de Odontologia em inserir e 

valorizar a formação Ética e Deontológica nos conteúdos programáticos? 

A carga horária dispensada a esta matéria é relevante? 

Há interesse dos alunos nesta matéria? 

Pertinência 

Uma justificativa que certamente impulsiona o autor deste trabalho na condução desta 

pesquisa é de ordem íntima, e desta forma pode ser interpretada como de menor valor no meio 

acadêmico, qual seja a busca de uma sociedade mais justa e igualitária, com princípios éticos 

que a norteiem.  

No entanto, a hipótese de que algumas supostas ou possíveis distorções no ensino da 

disciplina de Ética nas faculdades de Odontologia brasileiras podem estar afetando 

sobremaneira as relações entre os Cirurgiões-Dentistas e seus pacientes e entre os próprios 

colegas de trabalho, é fundamentalmente uma premissa a se entender melhor. De uma forma 

mais abrangente, numa perspectiva de formação holística, a negação, negligência ou até 

imprudência na elaboração de projetos pedagógicos pode estar subvertendo todo um processo 

de oferecer condições aos graduandos no sentido de pensar a Ética como fundamento de suas 

vidas. 

Outra possível vantagem de um estudo como este seria, após conclusão do processo de 

pesquisa, colocar as conclusões obtidas à disposição do Conselho Regional de Odontologia de 

Minas Gerais, órgão que no Brasil tem um caráter eminentemente normativo, contribuindo 

assim para um melhor entendimento sobre o que é e como tem sido ministrado o ensino da 
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Ética Odontológica em Minas Gerais, possibilitando ainda um maior compromisso Ético 

profissional nesta área.  

Objetivos 

O objetivo geral desta investigação consistirá em verificar junto às faculdades de 

Odontologia mineiras como está sendo planejado, conduzido e apreendido o ensino da Ética 

e/ou da Deontologia. 

A partir deste, enumeramos os seguintes objetivos específicos: 

Analisar como ocorre a inserção pelos Coordenadores dos cursos de Odontologia em 

Minas Gerais da disciplina de Ética e/ou Deontologia em seus conteúdos programáticos, se 

como disciplina independente ou como parte de um conteúdo de outra disciplina; 

Verificar o interesse dos Professores que ministram o conteúdo ou a disciplina de Ética 

e/ou Deontologia pelo assunto; 

Avaliar o interesse e o aproveitamento dos alunos no conteúdo ou na disciplina de Ética 

e/ou Deontologia. 

O Problema 

Considerando os objetivos traçados no decorrer deste trabalho, surge a indagação: Os 

cursos de graduação em Odontologia do estado de Minas Gerais no Brasil desenvolvem a 

dimensão ética na formação profissional de seus estudantes? 

Como perguntas subsidiárias, caracterizadas como instrumentos norteadores da 

pesquisa, podemos enumerar os seguintes itens, referentes aos cursos de graduação em 

Odontologia do estado de Minas Gerais no Brasil: 

Existe a disciplina denominada Ética e/ou Deontologia? 

Não existe a disciplina Ética e/ou Deontologia, mas esta matéria está inserida no 

conteúdo programático de outra disciplina? 

Como se manifesta o compromisso dos Coordenadores com a formação Ética e/ou 

Deontológica dos estudantes de suas faculdades? 

Como se manifesta o compromisso dos Professores que ministram a disciplina ou 

conteúdo de Ética e/ou Deontologia? 

Existe aproveitamento dos alunos na disciplina ou conteúdo de Ética e/ou Deontologia? 
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Metodologia 

Sendo objetivo deste estudo verificar junto às faculdades de Odontologia mineiras como 

está sendo planejado, conduzido e apreendido o ensino da disciplina ou do conteúdo 

programático denominado Ética e/ou Deontologia, é necessário que se equacione a questão da 

amostragem e os instrumentos de pesquisa. 

Amostra 

O conceito de validade científica relaciona-se estreitamente à importância do estudo dos 

processos de amostragem. Sem dúvida, a forma de constituição de um subconjunto 

supostamente representativo do contexto a ser investigado é um importante recurso de 

validação de estudos científicos, uma vez que os dados a serem trabalhados emergem 

fundamentalmente – embora parcialmente – dos elementos que compõem tal subconjunto. A 

constituição desse subconjunto, que neste estudo é composto de todas as faculdades de 

Odontologia do estado brasileiro de Minas Gerais, transcorre paralelamente à de outros 

elementos cruciais de validação científica: o desenho da pesquisa, o recorte do objeto e 

formulação do problema, a formulação dos pressupostos ou hipóteses, a escolha dos 

instrumentos de coleta de dados e os quadros de referenciais teóricos de interpretação dos 

resultados (Fontanella, 2008). 

A amostra neste estudo é do tipo não probabilística e intencional, sendo composta pelos 

cursos de Odontologia do estado de Minas Gerais, objeto deste estudo, cuja relação está 

disponível na página da internet do Conselho Federal de Odontologia [CRO] (2013), onde 

constam os endereços e os meios de contato de cada uma das instituições, bem como o nome 

e e-mail de seus coordenadores de curso.  

Instrumentos Teóricos de Avaliação 

Adotando-se como premissa que a questão norteadora deste estudo é a busca do 

entendimento de como os cursos de graduação em Odontologia desenvolvem a dimensão 

Ética na formação profissional de seus estudantes, esta pesquisa pode ser definida como 

exploratória, porque o objeto de investigação, como já foi relatado neste projeto, está pouco 

estudado. As pesquisas exploratórias segundo Castro (2005), visam a formulação e/ou 

sistematização desse objeto. Vale ressaltar que neste estudo, o caso consiste exatamente na 

dimensão Ética na formação profissional e não no estudo das diferentes escolas de 

Odontologia que participarão como fontes de evidências. Este estudo, portanto, se propõe 
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empregar a abordagem qualitativa, por ser considerada a mais adequada à compreensão de 

fenômenos específicos e delimitáveis, mais pelo seu grau de complexidade interna do que por 

sua expressão quantitativa.Sendo a dimensão Ética na formação profissional um objeto 

essencialmente qualitativo, historicamente construído, complexo, contraditório, inacabado e 

em permanente transformação, se confirma a opção pelo método qualitativo, capaz de 

incorporar a questão do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações 

e às estruturas sociais(Garnelo, 2006). 

Após uma análise documental prévia, constatou-se que o Conselho Nacional de 

Educação, por meio de sua Câmara de Educação Superior, instituiu diretrizes curriculares 

nacionais dos cursos de graduação em Odontologia, constando em seu Art. 5º os seguintes 

termos:  

A formação do Cirurgião-Dentista tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades 

específicas: I- respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional...(Conselho 

Nacional de Educação, 1996:20) 

Portanto, numa primeira fase deste estudo, o autor se propõe conduzir uma análise 

documental criteriosa, de forma a explorar em detalhes como estas diretrizes estão sendo 

implementadas nas faculdades de Odontologia do estado de Minas Gerais – Brasil; qual o 

plano de ensino desta disciplina, qual a metodologia empregada; se ela está sendo ministrada 

como uma disciplina independente ou se faz parte do conteúdo programático de outra 

disciplina, como é o caso da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de 

Fora, onde esta unidade curricular está compondo o programa da disciplina de Antropologia, 

sendo ministrada no primeiro ano do curso, segundo dados coletados no site da própria 

faculdade.  

E neste contexto, se propondo conduzir este trabalho com o cuidado aos detalhes, urge 

que se faça também uma análise, ou pelo menos se considere na análise documental a 

possibilidade das interferências do currículo oculto na formação Ética dos alunos das 

faculdades em questão, pois este currículo, segundo Magalhães (2011), pode se associar à 

construção das identidades, de forma mais precisa e ágil do que os discursos democratizantes 

presentes em documentos oficiais. 
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Procedimentos do estudo empírico 

A partir da análise das informações que acabamos de referir, estabelecemos a segunda 

fase de nossa pesquisa e que corresponde ao estudo empírico.  

Em primeiro lugar, será estabelecido contato telefônico com o Coordenador de cada 

uma das 24 faculdades, no intuito de apresentar a pesquisa e solicitar sua aceitação, adesão e 

colaboração com todo o processo de coleta de dados. 

Em seguida, será oficializado, por carta a cada instituição, direcionada ao Coordenador 

do curso de Odontologia, o pedido de colaboração neste projeto. Esta carta será acompanhada 

em cada caso com os seguintes itens: 

- Objetivos e etapas da pesquisa, solicitando a autorização oficial para a coleta de

dados inicial.

- Termo de Consentimento Livre Esclarecido, destinado aos Coordenadores dos

Cursos.

- Instrumentos de coleta de dados – três questionários:

- Questionário ao Coordenador do Curso de Odontologia

- Questionário aos Professores das disciplinas de Ética e/ou Deontologia ou, em

alternativa, aos Professores que ministrem a disciplina na qual este conteúdo está

incluído;

- Questionário aos alunos do último ano do curso de Odontologia

- Envelope selado para o retorno ao pesquisador de todos estes documentos

devidamente preenchidos

Sendo a nossa amostra de 24 cursos, o primeiro questionário terá idealmente 24 

respondentes; o segundo terá também 24 respondentes, caso exista a disciplina de Ética e/ou 

Deontologia, podendo variar o seu número em conformidade com a distribuição dos 

conteúdos por uma ou mais disciplinas; para o terceiro questionário, considerando uma média 

de 40 alunos por turma, prevemos aproximadamente 960 potenciais respondentes. 

O tratamento dos dados recolhidos será realizado em colaboração com especialista em 

metodologia da investigação. 

Aspectos Éticos 

Atendendo à Resolução n.196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Brasil (1996), este 

projeto de pesquisa, juntamente com outras documentações exigidas, será submetido à 
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apreciação e aprovação ética pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da Universidade Federal de 

Juiz de Fora (UFJF) – MG - Brasil e pela Comissão de Ética da Universidade Trás-Os-Montes 

e Alto Douro (UTAD) – Portugal, após sua qualificação por banca examinadora. Somente 

após sua aprovação será iniciada a coleta de dados.  

Revisão da Literatura 

À motivação e ao interesse em estudar este assunto, soma-se a necessidade relatada por 

Finkler, Calvo, Caetano e Ramos (2009), após concluírem um estudo envolvendo uma 

amostra composta de faculdades de Odontologia localizadas em diversas regiões do Brasil, de 

investigar mais o tema, em especial os assuntos concepção de Ética, Ética docente, inserção 

ética curricular e referenciais teóricos em Bioética, que ainda, mesmo após a conclusão da 

pesquisa, sugerem ainda muitos questionamentos.  

No entanto, após a realização de uma busca em bibliotecas virtuais, privilegiando 

trabalhos mais recentes, constatou-se que existem poucos estudos que tratam do tema 

relacionado ao ensino da Ética nos cursos de graduação. Segundo Carneiro, Porto, Duarte e 

Chaveiro(2010), após uma busca na biblioteca virtual em saúde (BVS), somente 1 artigo 

relacionando este tema à odontologia preencheu seus critérios de inclusão, como constataram 

também Amorim e Souza (2010). Estes autores ainda relataram que muitos dos problemas 

éticos coincidem com infrações ao Código de Ética Odontológica, confirmando uma noção de 

Ética adquirida na formação profissional e, portanto, insuficiente para solucionar os 

problemas que emergem na prática profissional. 

Carneiro, Porto, Duarte e Chaveiro(2010), com uso da metodologia da análise de 

conteúdo, concluíram que influenciam mais intensamente na aprendizagem da Ética, o tempo 

de exposição ao conteúdo e sua transversalidade nas disciplinas dos cursos. Também se 

destacaram a utilização de metodologias ativas, assim como a formação e a atitude ética do 

docente. Diante do cenário de mudanças na educação, avanços tecnológicos e científicos, e no 

próprio campo da Bioética, torna-se essencial investir na discussão sobre a situação da Ética 

no ensino em saúde. 

Gonçalves e Verdi (2007), conduzindo um estudo empírico, exploratório num curso de 

Odontologia de uma universidade pública, com abordagem qualitativa, realizado com 

professores de disciplinas clínicas, com o objetivo de identificar e analisar os problemas 

éticos que permeiam o atendimento a pacientes na clínica odontológica de ensino da 

respectiva universidade identificaram a condição de vulnerabilidade a qual os pacientes da 
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clínica são constantemente submetidos e a importância e responsabilidade dos professores no 

processo de formação da competência ética dos futuros cirurgiões-dentistas.  

Foi conduzida uma pesquisa qualitativa por Finkler (2009), numa tese de doutoramento, 

com o objetivo de analisar a dimensão ética do processo de formação profissional em 

odontologia nos cursos de graduação brasileiros, em cuja primeira etapa foi enviado um 

questionário a Coordenadores de 15 faculdades de toda a federação. Os resultados iniciais 

apontaram um comprometimento pontual dos cursos com a dimensão ética na formação dos 

Cirurgiões-Dentistas, indicando ações isoladas e limitadas, pouco intencionais e planejadas. 

Os resultados apontaram na direção de que a dimensão ética da formação profissional precisa 

ser mais bem desenvolvida para o pleno exercício da excelência profissional que é o objetivo 

principal da Ética. A pesquisadora aponta uma série de desafios que docentes e instituições 

precisam assumir no sentido de promoverem o desenvolvimento moral de seus estudantes e a 

vivência de valores humanizadores no ambiente acadêmico, de modo a fortalecer a dimensão 

Ética do processo de formação profissional.  

Este tema foi abordado numa outra dimensão por Matos e Tenório (2013). Os autores 

buscaram analisar a percepção que alunos, professores e usuários dos ambulatórios têm acerca 

da formação profissional em sua dimensão Ética, em dois cursos de Odontologia, um público 

e um privado no estado da Bahia, no Brasil. Confrontaram essas percepções com a prática 

observada nos ambulatórios. Os resultados revelaram que alunos e professores percebem que 

essa dimensão da formação tem sido altamente estimulada no curso, de modo que os alunos 

revelaram conhecimento teórico dos princípios da Bioética. Os usuários, também, em sua 

maioria, se sentem respeitados dentro desses princípios. Entretanto, o discurso de alguns 

desses sujeitos, bem como a observação do cotidiano dos ambulatórios, evidenciaram muitos 

exemplos e atitudes que revelam certo distanciamento entre o discurso e a prática. 

Em trabalho realizado por Finkler, Caetano, Ramos e Souza (2012), cuja primeira 

autora já foi referenciada acima em outro estudo, a dimensão ética da formação de 

profissionais de odontologia foi novamente abordada, por meio de entrevistas com 

professores, observações de atividades acadêmicas e grupos focais com alunos. O confronto 

dos dados possibilitou o conhecimento aprofundado da realidade, revelando elementos do 

currículo oculto que influenciam a formação Ética, como o cuidado, foco de discussão dos 

autores neste artigo. Alguns aspectos relacionados, como o trote universitário e os altos custos 

para a aquisição de material odontológico, são tomados como analisadores do maior ou menor 

cuidado ético-pedagógico desenvolvido pelos docentes e pelas instituições. Ao se discutirem 
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as demais formas nas quais o cuidado, e a falta dele, se concretizam, revelam-se, também, 

problemas que implicam a necessária reflexão sobre o fazer docente, demandando interesse e 

comprometimento, mas, também, capacitação. 

Portanto, a cada momento aumenta o interesse do autor deste projeto em pesquisar a 

formação ética dos estudantes de odontologia, em face da observação do número cada dia 

mais elevado dos casos de processos Éticos instaurados pelos Conselhos Regionais de 

Odontologia no Brasil segundo Oliveira et al. (2010). A relevância dos itens relacionados 

abaixo também reforça este interesse, uma vez que em estudo conduzido por Amorim (2010), 

algumas das principais queixas relatadas aos órgãos reguladores, relativas às infrações éticas 

dos Cirurgiões-Dentistas são exatamente o aliciamento de pacientes, a realização de 

tratamentos desnecessários, a negligência no cuidado com o paciente além de outros itens de 

importância não menos relevante. 

Cronograma de atividades 

2013 2014 2015 

Atividades a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j 

Levantamento 

da literatura 

Leitura / 

processamento 

literatura 

Envio dos 

ofícios às 

faculdades 

Exploração dos 

documentos 

recebidos 

Elaboração dos 

questionários 

Envio dos 

questionários 

Coleta dos 

dados 
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2013 2014 2015 

Leitura e 

interpretação 

dos dados 

Avaliação da 

orientação 

Elaboração da 

redação do 

trabalho 

Revisão do 

texto 
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Anexo 4 – Parecer consubstanciado CEP 
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Anexo 5 – Parecer da Comissão de Ética da UTAD 
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Anexo 6 – Questionário 

QUESTÃO 1 – PERFIL DO EGRESSO 

Esta Escola predominantemente... 

a) forma cirurgiões-dentistas com perfil liberal e generalista, com acentuada ênfase no

uso de tecnologias e na importância da especialização para o mercado de trabalho;

b) forma cirurgiões-dentistas com perfil generalista, orientados para a competitividade

do mercado de trabalho liberal e com algum preparo para trabalhar no setor público,

segundo os princípios do SUS;

c) forma cirurgiões-dentistas com um perfil generalista, humanista, autônomo, crítico e

reflexivo, familiarizados com os serviços de saúde (SUS) e capacitados a atuar de

acordo com as necessidades da sociedade, segundo os princípios do SUS.

Justificativa: 

Evidência(s): 

QUESTÃO 2 – ENFOQUE TEÓRICO 

Esta Escola predominantemente...  

a) ministra o curso sob enfoque biomédico/clínico;

b) ministra o curso buscando um equilíbrio no enfoque biológico e no social;

c) ministra o curso sob enfoque epidemiológico, enfatizando os processos sociais na

determinação dos fenômenos de saúde-doença.

Justificativa: 

Evidência(s): 
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QUESTÃO 3 – ESTRUTURA CURRICULAR 

Esta Escola predominantemente...  

a) tem ciclo básico e profissionalizante bem separados e organizados com disciplinas

específicas;

b) tem disciplinas ou atividades integradoras (integração parcial), mas mantém a

organização em ciclo básico e profissionalizante com disciplinas específicas;

c) tem currículo em grade parte integrado, com módulos que se inter-relacionam e

desenvolve conteúdos profissionalizantes desde o início do curso.

Justificativa: 

Evidência(s): 

QUESTÃO 4 – CONTEÚDOS 

Esta Escola predominantemente... 

Considerar no sentido de competências caso seja a 

opção adotada no currículo do curso.  

Considerar a substituição de “disciplina” por “módulo” 

ou outro termo empregado no curso sempre que 

adequado. 

a) não enfatiza conteúdos relacionadas à formação humanística, cultural e política dos

estudantes;

b) valoriza a formação humanística, cultural e política dos estudantes e oferece

disciplinas que trabalham/desenvolvem conteúdos relacionadas;

c) além de oferecer disciplinas e atividades relacionadas à formação humanística,

cultural e política dos estudantes, oferece oportunidades de aprimoramento nestas

temáticas à grande parte dos docentes.

Justificativa: 
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Evidência(s): 

QUESTÃO 5 – INTEGRAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE SAÚDE 

Esta Escola predominantemente...  

a) tem corpo docente que não participa dos serviços de saúde (SUS) e do seu

planejamento na sua área de influência, assim como os dentistas dos serviços também

não participam na docência;

b) tem docentes que participam esporadicamente dos serviços e do planejamento do

sistema de saúde público e profissionais dos serviços que eventualmente participam

na docência;

c) tem serviços docentes-assistenciais integrados com o sistema de saúde público, sendo

que seus docentes participam do planejamento e da avaliação do sistema em sua área

de influência.

Justificativa: 

Evidência(s): 

QUESTÃO 6 - CAPACITAÇÃO DOCENTE 

Esta Escola predominantemente...  

a) não oferece nem promove formação didático-pedagógica do corpo docente ou

raramente o faz;

b) periodicamente oferece e/ou promove cursos de formação didático-pedagógica;

c) como parte de sua política institucional, a escola sistematicamente oferece e/ou

promove formação didático-pedagógica de todo o corpo docente.
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Justificativa: 

Evidência(s): 

QUESTÃO 7 – ORIENTAÇÃO DIDÁTICA E CENÁRIOS DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

Esta Escola predominantemente...  

a) utiliza aulas teóricas expositivas centradas no professor e aulas práticas em

laboratórios e clínicas isoladas;

b) utiliza aulas teóricas com metodologias alternativas que buscam a interatividade com

os estudantes, centrando as práticas em habilidades clínicas (desenvolvidas em

laboratórios e clínicas) com alguma integração multidisciplinar;

c) adota a concepção e solução de problemas em grupos pequenos, com ênfase na

realidade de saúde e com abordagem multidisciplinar, valorizando a aprendizagem

ativa e crítica dos estudantes e realizando práticas também em serviços de saúde

públicos e espaços comunitários.

Justificativa: 

Evidência(s): 
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QUESTÃO 8 – TUTORIA E AVALIAÇÃO 

Esta Escola predominantemente... 

a) desenvolve o ensino com base na transmissão de conteúdos e treinamento de

habilidades, sendo a avaliação baseada nos resultados obtidos principalmente em

provas escritas e em demonstrações de atividades laboratoriais e clínicas;

b) desenvolve o processo ensino-aprendizagem, centrado no professor, em grandes e

pequenos grupos, com métodos avaliativos que articulam conhecimentos teóricos e o

desenvolvimento de capacidades para a prática profissional;

c) oferece orientação tutorial permanente, considerando o ensino como uma orientação

à construção de conhecimentos significativos por parte dos estudantes, e realiza a

avaliação interativa/formativa que mede a capacidade de análise e de solução de

problemas, com base no desempenho e nas atitudes da prática clínica e social,

estimulando a auto avaliação.

Justificativa: 

Evidência(s): 

QUESTÃO 9 – CONCEPÇÃO DE ÉTICA 

Esta Escola predominantemente... 

a) aborda a Ética como o estudo dos deveres profissionais e dos princípios ético-legais

(Deontologia);

b) aborda a Ética como Deontologia e como o estudo dos juízos morais/ reflexões

aplicados à vida e às ações em Saúde (Bioética);

c) aborda a Ética como uma das dimensões da formação profissional, desenvolvida a

partir da educação moral, do exercício político de cidadania, da capacidade de

reflexão, de crítica e de autocrítica.
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Justificativa: 

Evidência(s): 

QUESTÃO 10 – ÉTICA DOCENTE 

Esta Escola predominantemente... 

a) tem corpo docente que julga que a educação moral não diz respeito ao ensino

universitário e à formação profissional, sendo responsabilidade da família e da escola

primária;

b) tem corpo docente que julga que a educação moral faz parte da tarefa pedagógica

embora não inclua esta temática em sua programação;

c) tem corpo docente que julga que a educação moral faz parte da tarefa pedagógica e

atua considerando os valores que permeiam a educação e as relações humanas,

conscientes de que representam um modelo profissional e que, portanto, influenciam

os estudantes.

Justificativa: 

Evidência(s): 

QUESTÃO 11 – INSERÇÃO ÉTICA CURRICULAR 

Esta Escola predominantemente...  

a) tem corpo docente preocupado com o ensino técnico-científico e o exercício legal da

Odontologia;
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b) tem corpo docente preocupado com o ensino técnico-científico embora alguns

professores se preocupem em abordar as implicações éticas da prática odontológica

para além das questões legais;

c) tem corpo docente que busca imprimir à maioria dos conteúdos/competências

desenvolvidos um caráter ético, comprometendo-se com a formação ética dos

estudantes, desenvolvida no curso de forma transversal.

Justificativa: 

Evidência(s): 

QUESTÃO 12 – DISCIPLINAS ÉTICAS 

Esta Escola predominantemente... 

a) oferece uma disciplina de Ética Legal e não oferece uma disciplina específica de

Bioética;

(Considerar equivalente à disciplina de Ética Legal as 

disciplinas denominadas de Odontologia Legal, Ética 

Odontológica, Deontologia e outras que podem ser 

caracterizadas por abordar basicamente os princípios ético-

legais da profissão e os deveres dos profissionais); 

b) oferece uma disciplina conjunta de Ética Legal e de Bioética ou oferece uma

disciplina específica de Bioética;

c) além de oferecer uma disciplina de Bioética, aborda-a como tema curricular

transversal em diferentes disciplinas e atividades.

Justificativa: 

Evidência(s): 
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QUESTÃO 13 – FORMAÇÃO DOCENTE 

Esta Escola predominantemente... 

a) tem na equipe de professores da disciplina Ética Legal e/ou de Bioética, docentes sem

formação específica na especialidade de Odontologia Legal e/ou na área de Bioética;

b) tem na equipe de professores da disciplina de Ética Legal e/ou de Bioética, docentes

com formação específica em Odontologia Legal e/ou Bioética;

c) tem na equipe de professores da disciplina de Bioética, docentes com formação

específica em Bioética, que constituem uma equipe multidisciplinar.

Justificativa: 

Evidência(s): 

QUESTÃO 14 – REFERENCIAIS TEÓRICOS EM BIOÉTICA 

Esta Escola predominantemente... 

a) não aborda referenciais teóricos da Bioética em suas aulas;

b) enfatiza o referencial bioéticoprincipialista (autonomia, beneficência, não-

maleficência e justiça) e discute dilemas éticos da prática clínica;

c) aborda a Bioética em sua pluralidade de referenciais teóricos e campos de reflexão,

discutindo problemáticas de saúde e prática profissional em sua interface com a ética.

Justificativa: 

Evidência(s): 
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OBS: Este Questionário é de autoria da Profa. Dra. Mirelle Finkler e foi aplicado em sua 

pesquisa, referenciada abaixo: 

Finkler, M. (2009). Formação ética na graduação em odontologia: realidades e desafios 

(Doctoraldissertation, Universidade Federal de Santa Catarina). 
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Anexo 7 - Autorização da Profa. Mirelle Finkler para utilização do questionário 




