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introdução

Diferentes autores têm dado diferentes respostas ao que é avaliação. 

Apresentaremos, de forma sintética, uma compreensão desse con-

ceito. A avaliação de um processo é uma atividade que consiste no 

levantamento de informações fidedignas e precisas sobre o processo, 

para subsidiar uma tomada de decisão com vistas à sua melhoria. 

Em outras palavras, a avaliação comporta três grandes momentos: 

um primeiro momento do diagnóstico, de busca de informações 

de qualidade, ou seja, fidedignas e precisas; um segundo momento 

de julgamento, de tomada de decisão, em que as informações pre-

viamente levantadas, organizadas e analisadas servirão de subsídio 

para uma tomada de decisão com relação ao processo em avaliação; 

e, finalmente, faz parte ainda da avaliação, um terceiro momento 

que é o uso dessa decisão no sentido de melhoria do processo. Então, 

se incorpora no conceito de avaliação, a finalidade da avaliação. Ao 

longo da história, diferentes concepções de avaliação privilegiaram 

apenas uma parte desse processo. Inicialmente, a primeira geração 

de avaliadores no início do século XX, primeiro momento de refle-

xão sistemática sobre avaliação, considerou que avaliar era medir; 

o papel do avaliador era o de quantificar, estabelecer medida, de 

aplicar testes, e, portanto, nessa primeira concepção de avaliação 
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praticamente a avaliação se identificava como um diagnóstico, como 

um processo de medida da realidade. Isso é claramente insuficien-

te, porque a avaliação deve considerar os objetivos do processo e 

verificar se aqueles objetivos estão sendo atingidos – e esta foi a 

reflexão elaborada pela segunda geração de avaliadores, já na déca-

da de 50, que avançou na compreensão da avaliação entendendo-a 

como sendo uma verificação da adequação ou não dos objetivos 

previamente estabelecidos no processo. Desta forma, a avaliação 

deixava de ser simplesmente um diagnóstico, uma medida, para ser 

também uma verificação do atendimento dos objetivos do processo 

avaliado. Isto ainda se revelou insuficiente e, já nos anos 70, a ideia 

de que era preciso tomar uma decisão com relação ao diagnóstico 

feito e à adequação dos objetivos, tomou conta da nova geração de 

avaliadores e passou-se a ter uma ideia de avaliação mais rica, em 

que a tomada de decisão e o julgamento passaram a ser essenciais. 

Mais recentemente, nos anos 90, a ideia de que essa tripla concepção 

de diagnosticar, verificar objetivos e julgar era inadequada, trouxe 

também em consideração a ideia de negociação, a ideia de que os 

envolvidos no processo devem participar tanto da definição da pró-

pria avaliação como do uso dos seus resultados. Avançando na con-

cepção do tema, tem sido proposto, a partir das próprias demandas 

da sociedade contemporânea, dar um passo a mais e fazer com que 

os responsáveis pela avaliação participem, também, da proposta de 

melhoria do processo. Isso já seria uma quinta dimensão de avaliação, 

que conforma a ideia da avaliação como envolvimento.

O Brasil revela uma ausência de tradição em avaliar o seu sistema 

educacional. Apenas em meados das décadas de 80 e 90, começou a se 

delinear a tentativa de se criar uma cultura da avaliação no país. Ela 

tem início com o ensino médio por meio do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), tendo em vista o monitoramento das políti-

cas de educação conduzidas no país. Tal proposta foi, posteriormente, 

substituída pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Após a regulamentação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Edu-

cação Nacional (LDB n° 9394 de dezembro de 1996), a avaliação edu-

cacional passa a ganhar um maior destaque, de modo que, durante 

a década de 1990, foram desenvolvidas no país algumas propostas de 
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avaliação do ensino superior: em 1993 surgiu o Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB) com uma proposta 

de adesão voluntária das universidades e concebendo a autoavaliação 

como etapa inicial de um processo que se completaria com a ava-

liação externa. (INEP, 2003) Em outubro de 1996, o Decreto no 2.026 

estabeleceu o processo de avaliação dos cursos e instituições através  

do Exame Nacional de Curso (Provão) e da Análise das Condições de 

Oferta dos Cursos. (BRASIL, 1996) A primeira Avaliação das Condições 

de Oferta dos Cursos ocorreu no período de novembro de 1997 a 

outubro de 1998, para todos os cursos que participaram do Provão 

em 1996 e 1997, dentre eles, os Cursos de Odontologia.

Em 2003, o Ministério da Educação (MEC) propôs a criação o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), sendo 

este regulamentado pela Lei no 10861 de 14/04/04. Para Barreyro e 

Rothen (2006), o SINAES é o resultado da cumulação e da meta-

morfose das experiências de avaliação anteriores (PAIUB, Avaliação 

dos Cursos de Graduação, Avaliação das Condições de Ensino e o 

Provão). A cumulação dos mecanismos de avaliação foi realizada sem 

considerar que cada um deles é produto de valores e paradigmas 

divergentes: a visão formativa/emancipatória do PAIUB, fundamen-

tada na participação e na autonomia institucional, a visão somativa 

da Avaliação das Condições de Ensino e o mecanismo de ranking 
do Provão. Ainda assim, o SINAES tem o mérito de sinalizar uma 

mudança na concepção da avaliação com foco no mercado para a 

ênfase na melhoria da qualidade. 

Conforme o documento base para a proposta do SINAES, editado 

pelo MEC (INEP, 2003), o conceito de avaliação tem como referências 

centrais a autonomia, a integração e a participação, apontando para 

um formato de avaliação a ser realizada em função dos objetivos es-

tabelecidos pela própria instituição (autoavaliação), complementada 

por avaliações externas. Pressupõe, dessa forma, que as instituições 

fortaleçam os seus projetos pedagógicos e reformulem, quando 

necessário, as suas metas. Segundo esse documento, o SINAES deve 

articular duas dimensões: (1) a avaliação educativa, de natureza 

formativa, mais voltada para juízos de valor e mérito com o objetivo 

de aumentar a qualidade e as capacidades de emancipação e (2) a 
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regulação do Estado, em suas funções de supervisão, fiscalização, 

decisões concretas de autorização, credenciamento, recrendencia-

mento, descredenciamento, transformação institucional, etc. 

Embora a cultura da avaliação esteja progressivamente sendo 

incorporada às instâncias de gestão acadêmica das instituições de 

ensino superior, as propostas de avaliação ainda carecem de maior 

compreensão e da criação de instrumentos adequados às suas fi-

nalidades. O que assistimos em alguns cursos de Odontologia é a 

aplicação de instrumentos de avaliação interna superficiais, criados 

apenas com a intenção de cumprir as exigências do MEC em sua 

função reguladora. Destacamos desse modo, a necessidade de se criar 

e conduzir propostas de avaliação interna, balizadas por interesses 

menos político-econômicos e mais pedagógicos, humanos e sociais. 

Nesse sentido, proceder a avaliações de forma sistemática, íntegra 

e eticamente conduzidas da dinâmica do contexto institucional 

pode contribuir para formar uma cultura de avaliação com vistas 

ao aperfeiçoamento da qualidade do ensino.

a avaliação como possibilidade de 
aperfeiçoamento dos cursos de odontologia

Com base em uma reflexão crítica acerca da inadequação do perfil do 

egresso dos cursos de Odontologia tendo em vista as necessidades so-

ciais do país, o artigo 13 das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 

(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2002) institui que os cursos 

devem estabelecer com clareza aquilo que se deseja obter como um 

perfil do profissional integral, envolvendo dimensões cognitivas, 

afetivas e psicomotoras nas seguintes áreas: formação geral (conhe-

cimentos e atitudes relevantes para a formação científico-cultural 

do aluno), formação profissional (capacidades relativas às ocupações 

correspondentes) e cidadania (atitudes e valores correspondentes à 

ética profissional e ao compromisso com a sociedade).

No artigo 6o, são definidos os conteúdos essenciais para o curso 

de Odontologia, passando a ganhar destaque os das ciências huma-
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nas e sociais, onde se incluem os conteúdos referentes às diversas 

dimensões da relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a com-

preensão dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, 

psicológicos, ecológicos, éticos e legais, no nível individual e coletivo 

do processo saúde-doença.

Os resultados da primeira avaliação institucional dos cursos de 

Odontologia no Brasil mostraram que a maioria dos cursos não 

possuía um projeto pedagógico ou o apresentaram de forma incom-

pleta e que, ao longo dos últimos anos, os cursos não foram muito 

alterados, embora algumas faculdades tenham elaborado currículos 

diferenciados. Os cursos de Odontologia no Brasil ainda priorizam a 

formação técnico-científica; enfatiza os aspectos cognitivos; valoriza 

a memorização de conteúdos, é centrado na figura do professor; 

privilegia a especialização e a tecnologia de ponta; e o corpo do-

cente não prioriza os aspectos sociais, humanísticos, culturais e de 

cidadania. (CARVALHO, 2001, p. 51-52)

Alterar esse modelo requer um trabalho árduo que envolve não 

apenas a instituição de reformas educacionais e/ou prescrições de 

regras e normas produzidas no seio das organizações escolares, mas 

antes de tudo a reflexão radical das mudanças desejadas envolvendo 

os sujeitos que vivem a cotidianidade da escola. 

Evidencia-se, deste modo, a necessidade de, segundo Silva Júnior 

e Ferretti (2004), compreendermos as reformas educacionais na sua 

concretização, uma vez que elas não se esgotam em suas proposi-

ções. Elas são históricas, não constituem um todo hegemônico e 

expressam interesses diferentes em todas as instâncias. Para esses 

autores, é na escola que se condensa a materialidade do processo 

educativo e apesar desta constituir-se com base em um ordenamento 

jurídico, constitui-se principalmente pelos sujeitos que nela atuam. 

Assim, apesar da pretensão do Estado de interferir, por meio das 

reformas, na organização escolar ele se esbarra em diferentes formas 

de resistências, conscientes ou não. 

Mesmo compreendendo esses limites das reformas educacionais 

e as contradições inerentes às propostas do MEC, agrada-nos a ten-

tativa insistente dos documentos oficiais em dar ênfase à dimensão 

Avaliacao_educacional.indb   127 31/03/2010   16:00:05



128 mariângela silva matos & robinson tenório

ético-humanista na formação do dentista. Ainda que esse salto qua-

litativo seja um processo a ser construído (ou em construção?) e as 

resistências à mudança sejam claras, é preciso viver essa utopia – e 

lutarmos por ela! – no sentido de formar profissionais que assumam, 

nesse processo, a consciência de si e das relações humanas e sociais 

das quais são sujeitos.

Essa reflexão nos convida a levantar algumas questões: o que 

temos conseguido evoluir, no âmbito da formação em Odontologia, 

no sentido de contribuir com os processos formativos dos alunos 

em sua dimensão ético-humanística, hoje tão valorizada nas polí-

ticas públicas de Educação e Saúde e no mercado de trabalho? Que 

papel as avaliações externas e internas desempenham no sentido 

de aperfeiçoar essa dimensão da formação?

De acordo com Saul (1994), a ênfase maior da avaliação tem sido 

centrada nos produtos ou resultados, de modo que esse modelo 

tecnológico conduz facilmente a uma atividade avaliativa de caráter 

burocrático. Quando o objetivo da avaliação é compreender uma 

situação onde interagem seres humanos com intencionalidades 

e significados subjetivos é necessário considerar-se as diferentes 

posições, opiniões e ideologias mediante as quais os indivíduos 

interpretam os fatos e os objetivos e reagem nas diferentes situa-

ções. Nesse sentido, a autora defende (SAUL, 1994, p. 61) a avaliação 

emancipatória, caracterizando-a como um processo de descrição, 

analise e crítica de uma dada realidade, visando transformá-la. Ela 

está situada em uma vertente político-pedagógica cujo interesse 

primordial é emancipador, visando promover a crítica, de modo a 

libertar o sujeito de condicionamentos deterministas. Esse modelo 

de avaliação está comprometido com o futuro, com o que se pretende 

transformar, a partir do autoconhecimento crítico do concreto e 

do real. Pode permitir que o homem, através da consciência crítica, 

imprima uma direção as suas ações nos contextos em que se situa.

É nessa perspectiva que o presente trabalho se inscreve. Ao ter 

clareza sobre os desvios da formação profissional em odontologia 

na sua dimensão ético-humanística, buscar a avaliação como um 

instrumento indispensável para a reorientação dos desvios ocorridos 
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no processo de formação. Apenas a partir do conhecimento e de uma 

reflexão crítica de tais desvios é possível aperfeiçoar o seu foco de 

atuação, o aluno em formação, e, deste modo, fortalecer o sistema 

de saúde na qual ele atua, beneficiando a sociedade.

Para enfrentar as inúmeras mudanças conjunturais do país e 

aquelas relacionadas ao campo de trabalho odontológico e aos avan-

ços científicos da profissão, as instituições formadoras de recursos 

humanos em Odontologia se defrontam, atualmente, com o grande 

desafio de repensar o modelo hegemônico de formar dentistas. 

Abarcar as dimensões ética, humana, social, epidemiológica, 

política, econômica e cultural, tradicionalmente excluídas ou mi-

nimamente mobilizadas, requer um processo de discussão amplo e 

radical dos atores que vivenciam a formação profissional, de modo 

que, uma vez ocorrendo a apropriação dos conhecimentos que apon-

tam para a necessidade de mudanças, estes possam empreender os 

esforços para se vencer as barreiras historicamente e culturalmente 

construídas sobre o papel social da profissão. 

É a partir da função social e em razão dela que é montada toda a 

estrutura organizacional da escola. Essa estrutura vem sendo cada 

vez mais posta em tensão pelas mudanças nos contextos sociais e 

de produção do conhecimento, bem como pelas alterações que são 

solicitadas à instituição escolar em vista de tais mudanças. (SILVA 

JÚNIOR; FERRETTI, 2004, p. 64)

Zanetti (2004) sugere que a Odontologia está vivendo uma con-

juntura que reúne desafios de várias ordens. Legados de um passado 

artesanal, liberal, homogeneizante e unidimensionalizante que se 

defrontam com uma perspectiva de futuro complexa, heterogênea, 

multicêntrica e indeterminada. Os desafios, como Zanetti (2004) 

afirma, são de diversas ordens e estes, em diferentes níveis, pres-

sionam as instituições formadoras por mudanças que deem conta 

de acompanhar a complexidade da conjuntura atual. Não tendo 

a intenção de abarcá-los como um todo, apontamos na Figura 1 

quatro dimensões percebidas como eixos norteadores para uma (re)

significação da formação do dentista contemporâneo.
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Figura 1 - Eixos norteadores para a (re)significação da formação do cirurgião-dentista 
contemporâneo.
Fonte: Elaborado pelos autores

O mercado de trabalho odontológico:1.  O aumento da com-

petitividade na esfera privada tem conduzido à  busca  de  

mecanismos  concorrenciais, sendo  o  estabelecimento de 

uma relação paciente-profissional pautada na ética,  na  co-

municação e nos referenciais científicos, afetivos, psicológicos 

e pedagógicos um  dos principais mecanismos apontados. 

(ZANETTI, 2004)

As políticas públicas de saúde:2.  O Ministério da Saúde propõe 

como princípios norteadores da atenção a ética, o acolhimen-

to e o vínculo, considerando o usuário em sua integralidade  

biopsicossocial. Elas têm cobrado das instituições formadoras 

um perfil profissional pautado em referenciais ético-huma-

nísticos, com habilidade comunicativa e responsabilidade 

social, tendo como referência o  “cuidado”  com os indivíduos 

e não  a mera assistência aos doentes. (BRASIL. Ministério da 

Saúde, 2004)

As políticas públicas de educação:3.  As DCN, conforme já 

explicitado, apontam que os Cursos de Graduação em Odon-

tologia devem ter um perfil de egresso, pautado em princípios 

éticos, legais e na compreensão da realidade social, cultural 

e econômica do seu meio. (CONSELHO NACIONAL DE EDU-

CAÇÃO, 2002)

O conhecimento científico acerca do processo saúde/doen-4. 
ça bucal: Finalmente, o instrumental científico-tecnológico, 

por si só, não tem sido suficiente para responder a alta com-

Formação 
Profissional

O mercado de trabalho 
odontológico

Os conhecimentos científicos acerca 
do processo saúde-doença bucal

As políticas públicas de saúde 
bucal (DPNSB/SUS)

As políticas públicas de educação 
(LDB/DCN)
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plexidade que envolve o processo saúde-doença” (BRASIL. 

Ministério da Saúde, 2004), uma vez que o homem tem um 

corpo que sofre  reagindo  fisiologicamente  a  toda  uma 

gama de influências  concretas do tipo emocional, cultural e 

moral. (PESSOTTI, 1996, p. 443)

Com base nessas reflexões, surgiram algumas perguntas que 

balizaram a organização deste capítulo: o documento que descreve 

o projeto pedagógico dos cursos avaliados contempla essa dimensão 

da formação? Como os alunos e os professores avaliam o estímulo ao 

desenvolvimento da dimensão ético-humanística em seu processo de 

formação? Os discursos registrados no projeto pedagógico e eviden-

ciados nas mensagens dos alunos e professores, de fato, emergem no 

cotidiano das clínicas de ensino? Ao responder estas questões, este 

trabalho propõe-se a servir de subsídio para a reflexão da formação 

profissional nos cursos avaliados.

percurso metodológico

O presente capítulo é parte de um estudo de caso múltiplo de abor-

dagem quantitativa e qualitativa, para o qual elegemos como campo 

de pesquisa dois cursos de Odontologia da Bahia 

Os cursos foram selecionados dentre os seis existentes no Es-

tado da Bahia, com a intenção de garantir uma representação de 

cada instância administrativa, uma pública e uma privada. A razão 

principal para a seleção dos cursos foi o fato de que três deles eram 

novos, de maneira que a primeira turma ainda não se encontrava 

na fase de finalização do curso. 

Para a coleta dos dados, optamos pela triangulação, um proces-

so de comparar e contrastar informações provenientes de fontes 

diversas por diferentes métodos e de múltiplos observadores. 

Assim, os resultados referentes à avaliação da dimensão ético-

humanística serão apresentados, tendo como base: (1) a análise 

do Projeto Pedagógico; (2) a percepção dos alunos e professores 

acerca de como se dá essa formação nos seus respectivos cursos; 

e (3) a observação participante.
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análise do projeto pedagógico

Para avaliar se os cursos têm uma proposta de organização curricular 

que valorize a dimensão ético-humanista na formação dos alunos foi 

feita uma análise dos seus projetos pedagógicos, buscando identifi-

car se essa dimensão é contemplada e de que maneira se evidencia. 

Nesse sentido, a análise foi focada nos componentes descritos no 

corpo do projeto e nos planos das disciplinas anexados a este. 

Percepção dos alunos
A população de referência que respondeu ao questionário foi repre-

sentada por todos os alunos (matriculados no semestre de coleta 

dos dados), que estavam cursando a primeira disciplina com práti-

ca clínico-ambulatorial (Grupo 1 – 4o ou 5o semestre); aqueles que 

estavam cursando, aproximadamente, a metade dessas disciplinas 

e aquelas com práticas coletivas (Grupo 2 – 7o e/ou 8o semestres); e 

os que estavam cursando a última disciplina ambulatorial do curso 

(Grupo 3 – 9o ou 10o semestre). 

A análise quantitativa das respostas dos alunos foi feita no pro-

grama estatístico Epi Info, versão 6.0, buscando estabelecer uma 

estatística descritiva (frequência, porcentagem). Procedemos, tam-

bém, a uma análise qualitativa das questões abertas.

Percepção dos professores
Foram selecionadas 21 disciplinas do curso público e 26 do curso 

privado, sendo excluídas as disciplinas cujos professores não estavam 

diretamente envolvidos em atividades práticas que incluíam pacien-

tes. Cada professor lotado nessas disciplinas recebeu uma numeração. 

Procedido ao sorteio, a amostra foi composta por 17 professores 

do curso público e 17 do curso privado, os quais participaram de 

entrevistas não diretivas, sendo estas gravadas e transcritas.

A análise dos dados obtidos nas três técnicas acima foi procedida 

por meio da análise de conteúdo temática. (BARDIN, 1970)

Observação Participante
Para avaliar como se caracterizam, no cotidiano dos ambulatórios, 
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as relações sociais no que se refere à dimensão ético-humanista, 

elegemos a técnica de observação participante em uma disciplina 

de cada curso, sendo selecionada aquela que representava a última 

disciplina com práticas ambulatoriais.

Os registros das observações foram feitos em forma de notas 

de campo em folhas numeradas, datadas e identificadas. Nestas, 

eram anotados ocorrências factuais, comportamentos emergen-

tes, sentimentos, impressões, angústias e reflexões que emergiam  

nessa interação.

Para a análise dos dados, foi feita uma leitura das notas de campo, 

procedendo a uma limpeza das observações registradas, buscando-se 

apresentar e discutir as situações de acordo com os elementos de 

análise observados.

resultados e discussão

Apresentaremos aqui a mesma ordem descrita na metodologia.

análise dos projetos pedagógicos

A seleção do Projeto Pedagógico como documento de análise foi feita, 

por entendermos que este é o documento que mais reflete a inten-

cionalidade do “fazer educativo” dos sujeitos de uma instituição de 

ensino. Nesse sentido, é pertinente reconhecê-lo conceitualmente:

O Projeto Político Pedagógico é um plano global da instituição. 

Pode ser entendido como a sistematização, nunca definitiva, 

de um processo de planejamento participativo, que se aper-

feiçoa e se objetiva na caminhada, que define claramente o 

tipo de ação educativa que se quer realizar, a partir de um 

posicionamento quanto à sua intencionalidade e de uma 

leitura da realidade. Trata-se de um importante caminho para 

a construção da identidade da instituição como fruto de uma 

dada concepção de mundo, de epistemologia, de educação. 

(VASCONCELLOS, 2002, p. 17)
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O projeto pedagógico do curso público foi reelaborado com a 

participação de representantes docentes e discentes na 1a Oficina 

do Projeto Pedagógico do curso, realizada no dia 01/10/2002. O do-

cumento é estruturado em quatro capítulos: (I) caracterização da 

instituição e atividades desenvolvidas no curso; (II) caracterização 

do curso, perfil esperado do egresso e as competências, habilidades 

e vivências trabalhadas no curso para compor esse perfil; (III) organi-

zação da estrutura curricular em seus aspectos gerais, integralização 

curricular, atividades complementares e; (IV) Avaliação institucional 

docente e discente.

O capítulo II faz referência a uma formação que evidencia os va-

lores éticos, reafirmando a intenção de buscar estimular nos alunos 

o desenvolvimento de um comportamento que esteja em sintonia 

com esses valores.

Propõe ainda uma valorização da dimensão humana, na medida 

em que sugere como competências a serem adquiridas pelos alunos 

situarem-se como sujeitos de sua aprendizagem, compreendendo-

se como um ser social, ativo e historicamente situado e que, além 

disso, reconheça a pessoa “em cuidado” como um ser biopsicossocial.  

Na proposta de avaliação, sugere que o aluno deve ser analisado 

de forma integral, em sua relação com o grupo, com os pacientes 

e com as disciplinas.

Em relação ao perfil de profissional a ser formado no curso, a 

proposta foi construída de acordo com as DCN:

Formar um Cirurgião-Dentista generalista, com valores éti-

cos, sensibilidade social, capaz de atender às necessidades 

mais prevalentes da população. Cientificamente preparado 

para realizar o diagnóstico, o planejamento e a execução de 

procedimentos preventivos e curativos, capacitado a utilizar 

tecnologias e a trabalhar em equipe. 

Essa dimensão é também contemplada quando o documento 

propõe a aquisição, por parte dos alunos, das seguintes habilidades: 

comunicação e interação com o paciente, trabalhadores da área de 

saúde, grupos de indivíduos e organizações; e aquisição de conheci-

Avaliacao_educacional.indb   134 31/03/2010   16:00:05



a avaliação como instrumento de aperfeiçoamento do ensino em odontologia 135

mentos para solucionar problemas clínicos que sejam do interesse 

do indivíduo e da comunidade.

Nessa última proposição os indivíduos e/ou comunidade devem 

conhecer tais problemas, desejar resolvê-los e consentir com as 

soluções propostas. Isso implica que os conhecimentos mobilizados 

não devam ser apenas técnicos, mas também aqueles que envolvam 

a comunicação e os princípios da Bioética, nesse caso, o princípio 

da autonomia.

No capítulo III quando são apresentados os três tipos de conteúdos 

essenciais para a formação do perfil desejado, o documento se refere 

a “[...] conteúdos complementares voltados para ampliar o leque de 

conhecimentos correlatos e permitir uma melhor formação ética, 

humanística e intelectual”.

Ao referir-se à abrangência dos três eixos teóricos e/ou práticos 

das diversas áreas, é evidenciado que nas matérias de Ciências Sociais 

e Odontologia em Saúde Coletiva são trabalhados conteúdos que 

visam compreender os determinantes sociais, culturais, compor-

tamentais, psicológicos, antropológicos, ecológicos, éticos e legais, 

nos níveis individual e coletivo do processo saúde-doença.

A Central de Atendimento ao Paciente, elemento chave na orga-

nização de um atendimento humanizado com base no acolhimento, 

informação, triagem, agendamento e acompanhamento dos usuários, 

a despeito de ter sido criado em 1996, é reconhecida no próprio do-

cumento como um serviço que enfrenta dificuldades. Entretanto, ao 

reconhecer essa fragilidade, os participantes da 1a Oficina do Projeto 

Pedagógico do curso compuseram uma comissão para realizar um 

diagnóstico da situação e encaminhar propostas no sentido de sua 

reestruturação.

O documento se refere à criação de uma Comissão de Ética em 

Pesquisa do próprio curso que se encontra em processo de creden-

ciamento. Esta é uma iniciativa importante para a formação ético-

humanística dos alunos, visto que, ao submeter os seus projetos de 

pesquisa à análise dessa comissão, eles devem sempre estar atentos 

para a dimensão do cuidado com os sujeitos participantes.

Estruturalmente, o projeto pedagógico do curso privado tem 

uma apresentação inicial onde traz uma perspectiva mais ampla 
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da instituição na qual o curso de Odontologia está inserido. Esta é 

seguida de uma apresentação específica do curso que contempla; (1) 

a introdução na qual descreve um histórico da profissão; (2) a justifi-

cativa da necessidade social de implantação do curso na Bahia a qual 

se remete a um extenso marco teórico; (3) a proposição de trabalhar 

com ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa e extensão; (4) os 

objetivos do curso, tendo como base as DCN; (5) os aspectos gerais 

de organização do curso; e (6) o sistema de avaliação (institucional, 

docente e discente). Os programas das disciplinas disponibilizados 

para análise foram atualizados no segundo semestre de 2004.

Ao referenciar a visão que a instituição tem de educação e a sua 

missão dentro de um contexto social, o projeto pedagógico do curso 

se apoia, dentre outros conceitos, na ideia de educação voltada 

para o desenvolvimento do ser humano. Confirma essa tendência 

quando, na fundamentação teórica, toma como referência a pers-

pectiva humanista, destacando uma preocupação com o homem 

individual e coletivo.

Assim, ao descrever a estrutura curricular, o documento evidencia 

que os aspectos relativos à promoção de saúde e formação humanística 

serão estruturados nas diversas disciplinas e constituir-se-ão no 

referencial filosófico de ensino-aprendizagem do curso (grifos do 

documento).

O perfil de profissional a ser formado pelo curso aparece diluído 

em vários tópicos (proposição, objetivos gerais e objetivos específi-

cos) do projeto pedagógico. Dada a grande extensão dos enunciados, 

selecionamos o texto abaixo que explicita bem esse perfil:

[...] formar profissionais Cirurgiões-Dentistas com sólidos 

conhecimentos técnico-científicos e da realidade objetiva 

e concreta do meio social, econômico e cultural onde irão 

exercer a sua profissão, plenamente conscientizados das suas 

responsabilidades e do seu papel como agentes de saúde, onde 

as reflexões éticas deverão ser as determinantes dos seus 

comportamentos e das suas decisões; além da visão social, 

científica e técnica da profissão, o Curso deverá estimular a 

formação humanista do aluno para melhor complementar o 

seu relacionamento com o paciente e a sociedade. 
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O documento evidencia que o curso dispõe de um apoio peda-

gógico que propõe um acompanhamento discente constituído por 

professores orientadores que, através de um trabalho tutorial, farão 

o papel de elementos facilitadores da atividade acadêmica. Essa ativi-

dade conta com a assessoria de professores de pedagogia e psicologia. 

Esta é uma iniciativa que valoriza a dimensão ético-humanística da 

formação por viabilizar um acompanhamento mais individualizado 

do aluno, possibilitando a emergência dos determinantes pessoais 

que interferem na sua formação.

A proposta de avaliação da aprendizagem referencia que esta deve 

se apoiar em uma postura humanista, tomando a avaliação como 

um instrumento de crescimento e aperfeiçoamento do ato educativo, 

deixando de ter um caráter punitivo e discriminatório.

Em relação ao corpo docente, o documento propõe que este deve 

considerar o aluno como sujeito, com individualidade e senso crítico, 

ajudando-o a superar eventuais dificuldades e preocupando-se com 

a formação geral e humanística dos alunos, dando ênfase ao bem-

estar das pessoas.

Na análise dos programas das disciplinas buscamos verificar em 

todos os itens da sua estruturação (ementa, objetivos, conteúdos e 

avaliação), se existiam unidades de registros (palavras, frases) que 

explicitassem a intenção dos professores de trabalharem a dimensão 

ético-humanística. Desse modo, o Quadro 1 sintetiza os resultados 

encontrados para ambos os cursos, explicitando que, dos 113 pro-

gramas analisados, 38,1% contemplam essa dimensão, sendo que 

esta proporção é menor para o curso público (32,1%) quando este é 

comparado ao curso privado (43,3%). 

Disciplinas por curso

Dim. Ético-hum.

Curso Público Curso Privado Total

Freq. (%) Freq. (%) Freq.      (%)

Explicitam 17 32,1 26 43,3 43       (38,1)

Não explicitam 36 67,9 34 56,7 70       (61,9)

Total 53 100.0 60 100.0 113     (100.0)

Quadro 1 – Frequência e porcentagem de disciplinas dos cursos público e privado 
que explicitam ou não a intenção de trabalhar a dimensão ético-humanística.
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As disciplinas básicas (biológicas) e pré-clínicas foram as que 

menos registraram essa intenção, sendo essa mais explicitada pe-

las disciplinas das áreas de Ciências Humanas e Saúde Coletiva e 

algumas disciplinas clínicas, com destaque para a Odontopediatria 

e para a Dentística.

Com base nesses registros, consideramos que os projetos pedagó-

gicos de ambos os cursos têm uma intencionalidade de contemplar a 

dimensão ético-humanista da formação, sendo que o curso privado 

a explicita mais frequentemente, tanto na estruturação do projeto 

como nos programas das disciplinas. 

No projeto pedagógico do curso público, essa menor evidência 

pode ser explicada por duas razões: primeiro, porque é um docu-

mento mais sucinto (objetivo), segundo, pelo fato de que muitos dos 

programas das disciplinas encontram-se desatualizados, podendo 

não estar reproduzindo o que, de fato, vem sendo trabalhado, uma 

vez que nos discursos dos sujeitos envolvidos no estudo fica bem 

evidente que essa dimensão está sendo valorizada. 

Ao discutir a humanização da educação em Odontologia, Moysés 

(2003, p. 93) acena que:

[...] embora alguns projetos pedagógicos, recentemente, 

incorporem essa dimensão legal, política e social, isso não 

corresponde automaticamente à práxis das instituições, no 

que se refere, tanto à sua programação curricular, quanto à 

sua reprodução ideológica subjacente, que continua privile-

giando a formação de um profissional para a prática liberal 

tradicional e para o atendimento de elites econômicas. 

Desse modo, há uma distância entre o que está escrito nas dire-

trizes e nos projetos pedagógicos dos cursos e a formação prática 

do profissional, especialmente da saúde, em que os saberes técnicos 

acabam sobrepujando os saberes éticos e humanos. (COSTA, 2007)

Essa valorização da dimensão ético-humanista, ainda que possa 

parecer uma novidade proclamada pelas DCN e recentemente pelos 

projetos pedagógicos dos cursos, de fato, não o é, uma vez que essas 

“inovações” já vêm sendo propostas há décadas. Paixão (1979, p. 5), 
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ao descrever os objetivos da FOUFMG, formulados em 1968, cita que 

uma das características do cirurgião-dentista que o curso pretendia 

formar era que este tivesse o paciente como uma unidade biopsicos-

social, de modo a praticar uma odontologia humanística. 

O que se observa, entretanto, é que essas propostas têm sido mais 

discutidas e capilarizadas no âmbito dos cursos de Odontologia, seja 

por meio de oficinas que foram sendo realizadas em vários cursos 

públicos e privados do país, em uma parceria da ABENO com o MEC, 

ou mediante iniciativas das próprias instituições que têm buscado 

atualizar-se em atenção às DCN para se organizarem com vistas às 

avaliações institucionais. 

É pertinente reforçar os limites do instituído porque, segundo Vas-

concellos (2002, p. 16), entre o sistema educacional – normalmente 

propulsor de reformas – e a prática das escolas nas quais se esperam 

que as reformas aconteçam, existe sempre a dimensão intermediária 

(meso) da escola. Ainda assim, essa capilarização é positiva porque, 

nesses processos de reflexão, alguns sujeitos podem ser sensibiliza-

dos a promover mudanças em direção a uma formação que equilibre 

as dimensões técnica e ético-humanística. É a possibilidade de que 

pequenas brechas possam ir se abrindo, mudando, paulatinamente, 

o discurso e (re)significando as práticas, dentro das possibilidades 

de cada contexto histórico, institucional e pessoal dos sujeitos que 

fazem o cotidiano dos cursos. 

percepção dos alunos acerca do estímulo 
à dimensão ético-humanística

Dos 337 alunos que receberam o questionário, 283 (84,0%) fizeram a 

devolução, sendo que o curso público apresentou maior proporção 

de recusa (22,7%) quando comparado ao curso privado (9,1%). 

Quando solicitados a avaliarem se o curso estimula a dimensão 

ética, quase 100% dos alunos respondem que sim e mais da metade 

deles (52,7%) identificam esse estímulo na maioria das disciplinas. 

No curso público, uma maior proporção de alunos (66,1%) percebem 

este estímulo na maioria das disciplinas quando comparados aos do 

curso privado (49,7%). 
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Na análise por subgrupos, quando os alunos do curso privado 

estão em estágios mais avançados da formação eles tendem a per-

ceber mais essa dimensão sendo trabalhada em todas as disciplinas 

(PvG1 – 36,8%; PvG2 – 48,2%; PvG3 – 50%). Já no curso público, curio-

samente, uma proporção maior de alunos (40%) do G1 percebe esse 

estímulo em todas as disciplinas quando comparados ao G2 (31%) e 

G3 (32,1%). A curiosidade está no fato de que, até essa fase do curso 

(4o/5o semestres), a maioria das disciplinas cursadas foi da área Básica, 

a qual, tradicionalmente, aborda pouco essa questão. Uma possível 

explicação é a emergência da ética na pesquisa envolvendo seres 

vivos, fazendo com que os alunos, de fato, possam estar entrando 

em contato com questões éticas desde o início do curso. 

No estudo de Amorim (2002) realizado na FOUFRN, a autora re-

gistrou que falta ao ensino da ética o caráter de transversalidade, 

uma vez que essa temática é trabalhada em uma disciplina do 8º 

semestre. Esta, por sua vez, assume uma abordagem apenas de 

caráter deontológico, determinando uma concepção normativa da 

ética presente na formação do odontólogo. 

Os resultados do presente trabalho já revelam mudanças impor-

tantes nos cursos analisados, uma vez que a proposta do MEC é con-

siderar a ética como um tema transversal nos projetos pedagógicos. 

Ao justificar as respostas referentes ao estímulo da dimensão ética, 

os alunos registram essa transversalidade, entretanto mencionam 

uma lacuna entre a teoria e a prática: 

O enfoque dado à beneficência e não maleficência, à ética e 

ao bem estar está consolidado, pois desde o início do curso 

o assunto vem sendo abordado (aluna do curso privado, no 

171, 21 anos, 7o semestre).

Em quase todas as disciplinas os professores passam essas ca-

racterísticas, mas o que ocorre muitas vezes é que na prática 

alguns professores agiam diferente do que era dito na teoria 

(aluna do curso público, no 124, 23 anos, 9o semestre).

A partir da maioria dos depoimentos foi possível reconhecer 

quatro abordagens feitas pelo grupo: (1) eles percebem a importância 

dessa dimensão na formação acadêmica e reconhecem que o curso 
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a valoriza; (2) eles evidenciam em suas falas conhecimentos acerca 

dos princípios da Bioética; (3) eles reconhecem que a maioria das 

disciplinas e dos professores se preocupa com essa dimensão da 

formação e aborda temas relativos à ética, tanto na teoria como 

na prática. Entretanto, muitos alunos destacam que determinadas 

disciplinas e professores têm um compromisso maior com esses 

temas; (4) ainda que a maioria dos alunos reconheça que estes são 

temas evidenciados pelos professores, muitos deles denunciam a 

falta de ética por parte de alguns.

Quando se trata da percepção sobre o estímulo à dimensão hu-

mana no curso, a quase totalidade dos alunos (99,6%) acredita que 

são estimulados a desenvolverem essa dimensão e uma elevada 

proporção de alunos (77,9%) acredita que esse estímulo acontece ou 

em todas as disciplinas (23,1%), ou na maioria delas (54,8%).

Ao justificar essa resposta, os alunos trazem depoimentos que suge-

rem que os cursos têm estimulado a dimensão humana da formação:

Os professores nos orientam de maneira clara, desde o início 

do curso, que devemos, antes de executar um procedimento, 

agir de acordo com os princípios éticos que regem a profissão, 

além de propiciar um atendimento humanizado (aluno do 

curso público, no 125, 25 anos, 10o semestre).

Apesar de alguns professores ainda não terem demonstrado 

trabalhar dando importância ao paciente, a maioria não age 

dessa forma, o respeito ao paciente como ser humano, ainda 

é mais valorizado (aluna do curso privado, no 240, 27 anos, 

10o semestre).

A despeito disso, as falas também evidenciam que, além do discur-

so ético-humanístico não estar consolidado nos cursos de uma forma 

transversal, muitas vezes a prática não corresponde ao discurso. 

percepção dos professores acerca do 
estímulo à dimensão ético-humanística

Quando foi perguntado aos professores se eles se percebiam estimu-

lando a dimensão ética e humana na formação dos alunos, a grande 
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maioria deles acredita que está exercendo esse papel. Essa autoper-

cepção dos professores coincide com as respostas dos alunos quando 

quase 100% destes percebem esse estímulo em sua formação.

No estímulo à dimensão humanista aparece, com frequência, 

nos depoimentos uma compreensão dessa dimensão que remete 

ao cuidado, ao acolhimento e ao vínculo, sendo que, segundo eles, 

algumas habilidades são requeridas dos profissionais para uma atu-

ação dentro desses princípios, tais como: saber escutar; saber lidar 

com sentimentos (habilidade emocional); compreender as limitações 

socioeconômicas dos pacientes; estar atento e respeitar a dor do 

paciente, seja ela física ou emocional; e ter paciência, cordialidade, 

tolerância, carinho, afeto e respeito pelo paciente. Essa perspecti-

va de humanização que os professores trazem é apresentada por 

Sgreccia (2002, p. 111):

Fala-se hoje de “humanização da medicina”, mas sob este 

termo se escondem conceitos diversos [...] há quem entenda 

essa expressão como a importância da relação intersubjetiva 

entre o paciente e o pessoal da saúde diante da invasão da 

tecnologia ou da massificação dos hospitais; há quem a en-

tenda como a introdução dos estudos humanísticos, especial-

mente da psicologia, nos planos de estudo das Faculdades de 

medicina; mas, o significado mais profundo dessa tendência 

[...] consiste no reconhecimento da dignidade de pessoa em 

todo ser humano. 

No estímulo à dimensão ética, a compreensão para a maioria dos 

professores é quase que exclusivamente centrada na ética principia-

lista. Eles citam os princípios da bioética, enriquecidos de exemplos 

que enfatizam as formas pelas quais eles buscam concretizar na 

prática esses princípios, ainda que este não seja um conteúdo formal 

das suas disciplinas. A despeito das manifestações de cumprimento 

desses princípios, as dificuldades diante dos dilemas éticos e os 

equívocos cometidos são evidenciados:

[...] no ambulatório é uma atuação onde existe uma imposi-

ção deles, né, dos alunos, onde a autonomia do paciente tá 
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comprometida, onde a beneficência, de uma forma geral, é 

comprometida porque o beneficio ao paciente às vezes não é 

pra o paciente, é para o aprendizado do aluno. (Professor do 

curso privado, mestre em Deontologia e Odontologia Legal)

Os referenciais que os professores usam para estimular os alunos 

em relação ao desenvolvimento da dimensão ético-humanística da 

formação são aqueles, também, relatados no discurso dos alunos, 

ou seja, fidelização da clientela, se proteger de problemas jurídicos, 

valorização do ser humano e conseguir alcançar a confiança do 

paciente e a sua adesão ao tratamento.

Ao se referir às suas tentativas de trabalhar essas dimensões, mui-

tos professores revelam o quanto é complexo educar o aluno nesse 

sentido. Segundo eles, é preciso uma vigilância constante nas ativida-

des clínicas para conseguir um certo “controle” dos deslizes e infra-

ções cometidos, do desejo excessivo de executar procedimentos que 

desejam aprender, muitas vezes, ferindo os princípios bioéticos.

A gente procura sempre referenciar isso [...] criticar , né, algumas 

posturas, a gente sempre tá vigiando o que tá acontecendo, 

infelizmente, isso é notório, a gente não consegue ter vigilância 

100% nos alunos porque são 60 pessoas, 60 alunos dentro de 

um ambulatório, não há professores suficientes pra ter uma 

vigilância constante, né, a gente vai passando, olhando, mas, 

infelizmente, acontecem colocações erradas de vocabulários, né, 

palavras mal colocadas e até procedimentos não tão éticos, não 

tão indicados. (Professor do curso privado, mestre em Prótese)

Esse depoimento traz uma reclamação frequente dos professores, 

no que se refere à dificuldade de acompanhar todos os alunos nos 

atendimentos, pela própria dinâmica dos ambulatórios: demandas 

técnicas, problemas de instalações e de recursos materiais, número 

de alunos, entre outros. Para muitos deles, sobretudo os do curso 

privado, uma das maiores dificuldades enfrentadas nesse sentido, 

é a proporção desfavorável na relação professor/aluno nos módulos 

de práticas. 

Avaliacao_educacional.indb   143 31/03/2010   16:00:06



144 mariângela silva matos & robinson tenório

Na manifestação que se segue emerge o problema contemporâneo 

da sociedade, no que se refere às perdas de valores éticos e humanos. 

Ao refletir sobre essa questão, a professora de Saúde Coletiva chama 

a atenção para a dificuldade que os professores dessa área têm de 

fazer valer o seu discurso com base nesses valores:  

[...] A gente é capaz de formar esse profissional cuidador, se ele 

é capaz de não ver apenas restauração e curativos e sim o ou-

tro que vai receber um cuidado que merece esse cuidado geral 

[...] Esse discurso nosso, muitas vezes, se perde na dimensão 

técnica que ele não dá muita atenção nesse momento ainda, 

a essa dimensão humana, sabe, essa dimensão tão profunda 

que é [...]. Mas assim... como tá uma transformação ainda em 

curso, ele não se dá conta da riqueza desses comentários. A 

gente tem a dificuldade de usar esse discurso aí do ético-

humanista, isso perdeu o valor, não é mais valor social ser 

humano ou ser ético e aí você vai por outros caminhos pra 

chegar nisso, você vai pela atenção, você vai por tecnologias 

preventivas, você vai pelo controle social, pela democracia, 

você não vai pelo aspecto que é o central. (Professora do curso 

público, doutora em Saúde Pública)

Ao se dar conta da dificuldade de mobilizar os alunos usando 

como referência os valores éticos e humanos, por si só – o que talvez 

possa trazer embutida a ideia de um “discurso piegas” – a professora 

sugere o uso de um discurso científico que possibilite a emergência 

dessas dimensões, de modo que essas possam ser trabalhadas nas 

entrelinhas do processo educativo. 

Essa é uma alternativa, entretanto, é necessário vencer o pre-

conceito de que nas universidades só se deva discutir tecnociência, 

até porque a própria ciência na área de saúde tem exigido, cada vez 

mais, o aprendizado sobre os sentimentos e emoções dos pacientes 

e dos próprios profissionais. 

Ao analisar a voz dos professores, fica claro que existe uma valori-

zação relativa às questões éticas e humanas na formação profissional, 

entretanto, emergem em seus discursos inúmeras dificuldades pes-

soais e organizacionais de lidar com essas questões. Em vista disso, 
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parece necessária a promoção de debates nessa área, no sentido 

de produzir reflexões que ajudem os professores a conduzir essa 

dimensão da formação dos alunos com bases mais sólidas do que 

apenas o desejo e a intuição.

observação participante

É na prática clínica que o futuro profissional aprende, exerce ações, 

assimila condutas e adquire hábitos. Dessa maneira, os ambulató-

rios se tornam espaços privilegiados, não só para o aprendizado 

técnico, mas também para o exercício da reflexão ética dos futuros 

profissionais. (GONÇALVES; VERDI, 2007, p. 756)

Lamentavelmente, o ambulatório do curso público, no qual a 

observação foi conduzida apresentava condições precárias de instala-

ções e equipamentos. Diante dessas dificuldades, ficava evidenciado 

o quanto tais condições comprometiam o aprendizado dos alunos 

e o atendimento “cuidadoso” aos pacientes. 

Referente às instalações e à organização da demanda, o curso 

privado oferecia condições mais favoráveis, tanto para o aprendizado 

dos alunos como para uma atenção ao usuário mais resolutiva e mais 

humanizada, principalmente no que diz respeito ao acolhimento e 

às condições de biossegurança.

A ambiguidade que envolve esses registros é que, se por um lado, 

os alunos do curso público enfrentam muitas deficiências que com-

prometem em alguns sentidos a sua formação e a atenção aos usuá-

rios, por outro, algumas dessas deficiências abrem espaços de diálogo 

entre os alunos e os usuários. Essa comunicação maior é também 

estimulada pelo fato de eles atenderem sozinhos e não em dupla.

Já no curso privado, a despeito dos alunos terem mais condições 

de executarem os procedimentos técnicos eles se mantêm mais en-

volvidos com isso e desenvolvem menos a habilidade comunicativa 

com os pacientes. Isso é agravado pelo fato dos alunos trabalharem 

em dupla, uma vez que eles conversam muito entre si, excluindo 

o paciente do contexto comunicativo. Isso não quer dizer que no 

curso público não ocorra esse tipo de transgressão, mas ela ocorre 

com menor frequência.
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Em ambos os cursos, a atenção com a biossegurança varia de 

aluno para aluno, alguns são aparentemente bem cuidadosos, outros 

negligenciam esses cuidados. Esse comportamento perpassa pelo 

desenvolvimento da dimensão ético-humanística do aluno, uma vez 

que ambos os cursos trabalham os conteúdos teóricos acerca dessa 

temática. O aluno que burla a biossegurança, expondo os usuários a 

riscos de contaminação, o faz não por desconhecimento das técnicas 

e dos riscos, mas pela falta de valor atribuído ao “cuidado” com o 

ser humano e com a ética profissional. 

No que se refere à observação de situações que evidenciam pre-

juízos ao paciente ou o não cumprimento do princípio bioético da 

não-maleficência (erros profissionais), salvo aqueles referentes à 

biossegurança, foram poucas as observações feitas no ambulatório e, 

curiosamente, em nenhuma delas houve uma tentativa de aproveitar 

as situações para refletir com o aluno o problema e a sua solução do 

ponto de vista ético. Isso evidencia o que, segundo Correa (1997, p. 2), 

é uma preocupação filosófica antiga, ou seja, de que nem sempre 

existe uma harmonia entre a ética ensinante (ethica docem) e a ética 

praticada (ethica utens).
Muitos professores, ao orientar os alunos, sequer se dirigem 

ao paciente para cumprimentá-lo, dão as explicações pertinentes 

ao procedimento técnico ou fazem intervenções diretamente na 

boca dos pacientes, referindo-se a estes, quase sempre, na terceira 

pessoa como se eles estivessem ausentes do contexto. Essa conduta 

evidencia a “objetualização” do paciente, caracterizando-o como 

mais um instrumento de ensino, um exemplo captado para a vida 

profissional, conforme registrado por Unfer (2000, p. 107). A autora 

revela que um dos aspectos que mais chamou a sua atenção na fala 

dos dentistas entrevistados em seu trabalho foi a maneira como 

eles se referem aos usuários dos serviços públicos, ou seja, como 

“fichas de atendimento”, denotando um sentido material totalmente 

desvinculado do ser humano que busca o atendimento.

Muitos dos alunos não sabem aproveitar a anamnese para co-

nhecer os pacientes, esse momento acaba sendo rotinizado, muitas 

vezes desprezando-se registros importantes que os pacientes deixam 

escapar em suas tentativas de deixar-se conhecer. Para Souza (2004, 
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p. 210), o problema reside no fato de que para os médicos é impor-

tante apenas ouvir aquilo sobre o qual eles podem intervir através 

do conhecimento médico, não sendo casual, portanto, que uma das 

mais corriqueiras lições dadas no ambulatório é mostrar indiferença 

para com os problemas “pessoais” dos pacientes.

As informações subjetivas, as pistas dadas por eles sobre o seu 

estado emocional, problemas sociais ou problemas de saúde que, 

mesmo não tendo relação direta com a “saúde bucal”, os desestrutu-

ram emocionalmente são deletadas por muitos alunos. Alguns deles, 

inclusive, não sabiam sequer o nome do paciente que iria atender 

ou estavam atendendo. 

Alguns episódios registrados nos ambulatórios evidenciam a falta 

de sensibilidade de alguns professores e alunos de compreenderem 

a dimensão emocional dos pacientes, de modo que eles mascaram 

essa incompreensão por meio de brincadeiras. Ao observar situa-

ções de atendimento médico em um ambulatório de cardiologia, 

Souza (2004, p. 210-213) revela que foram inúmeras as lições de 

indiferença e insensibilidade que assistiu e que muitos médicos, 

ignorando as aflições dos pacientes, contavam as suas histórias em 

tom de zombaria.

Ao analisar a percepção de dentistas do sexo feminino do Serviço 

Público Odontológico da Suécia acerca do trabalho em saúde, Hjal-

mers, Söderfeldt e Axtelius (2006) registraram que os profissionais 

comprometidos com questões morais percebem uma grande dife-

rença entre o ideal e o real, no que se refere aos valores morais que 

norteiam os processos de trabalho em saúde. 

No presente estudo, a prática avaliada nos ambulatórios sofre 

diversas influências para emergir, muitas vezes, diferente da imagem 

idealizada pelos sujeitos envolvidos na pesquisa. Dentre essas influ-

ências, destacam-se: as limitações pessoais de alunos, professores 

e usuários e as dificuldades materiais (principalmente no curso 

público), institucionais (número de professores, organização da 

unidade de triagem, limites na organização das disciplinas) e sociais 

(dificuldade de acesso pela demanda reprimida). O desafio, então, é 

compreender essas limitações e fazer um exercício diário de apro-

ximação entre a teoria e a prática.
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Nesse sentido, Vasconcellos (2002) explicita que mudar a prática 

educativa implica alterar concepções enraizadas e, sobretudo, en-

frentar a “roda viva” já existente. Segundo o autor, é exatamente no 

momento dessa tentativa de mudança que se evidencia a fragilidade 

das nossas teorias e da nossa organização. Isso quer dizer que existem 

outros condicionantes que não apenas o teórico para a emergência 

das nossas práticas. Nesse caso, o papel da teoria deve ser apontado 

como um meio de captar os determinantes e o movimento do real, 

para nele intervir. 

Ainda que tenha sido observado nos comportamentos de muitos 

alunos e professores uma predisposição para lidar com os pacientes 

de uma forma cuidadosa, as observações do cotidiano das clínicas 

revelam, em muitos momentos, que os valores éticos e humanos, tão 

evidenciados nos discursos desses sujeitos, parecem ainda apresentar 

algumas brechas que precisam ser apontadas, refletidas e (re)signifi-

cadas para que a dimensão ético-humanista da formação, aos poucos, 

possa se deslocar da intenção ao gesto. Nesse sentido, avaliações 

internas de contexto tornam-se instrumentos fundamentais para a 

reflexão crítica da prática e para a busca do seu aperfeiçoamento.

considerações finais

É preciso avaliar a que distância a escola se encontra do horizonte 

almejado, ou seja, fazer um diagnóstico da realidade para definir, 

por meio da programação, os passos a serem dados no sentido de 

diminuir essa distância. (VASCONCELLOS, 2002, p. 27)

Na análise dos projetos pedagógicos dos cursos, está claro que 

estes explicitam o desejo de formar profissionais com referenciais 

ético-humanísticos consistentes. Do mesmo modo, alunos e profes-

sores têm a percepção de que essa dimensão vem sendo trabalhada 

nos cursos. Entretanto, o confronto com a realidade dos ambulató-

rios acena para uma prática carente de reflexões e mudanças, tanto 

das condições de trabalho (sobretudo no curso público) como de 

posturas relacionais mais qualificadas, num esforço de diminuir 

a distância entre o instituído e o instituinte. Nesse sentido, este 
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trabalho pode ser um instrumento de reflexão útil para ambos os 

cursos analisados.

 Ainda que os professores relatem estar trabalhando a dimensão 

ética no cotidiano dos ambulatórios, muitos revelam as dificuldades 

e tentativas frustrantes para concretizar a intenção de formar profis-

sionais com valores éticos. Para eles, muitos alunos são refratários 

a essas mensagens, de modo que, os valores construídos ao longo 

de suas vidas, destacadamente, no âmbito familiar, são importantes 

determinantes nas atitudes assumidas. Assim, eles revelam as suas 

limitações em contribuir com a formação de alguns alunos em sua 

dimensão ético-humanística. 

A despeito disso, é fundamental a implementação de projetos 

que criem um clima favorável ao desenvolvimento de valores e 

compromissos desejados na formação profissional (LUCAS, 1995), 

é necessário transformar e implantar novos currículos, incluir de 

forma transversal, temas ligados à ética, ao acolhimento e à huma-

nização, que despertem a sensibilidade social no aluno. É preciso 

investir na formação de professores, os maiores responsáveis pelas 

transformações almejadas e sem os quais nenhuma mudança ocorre-

rá, ainda que se elaborem mil novas diretrizes e mil novos projetos 

pedagógicos. (COSTA, 2007)

Ainda que tenha sido evidenciada uma lacuna entre o ideal desse 

“novo” discurso e o real do cotidiano dos ambulatórios, o estudo 

revela que a formação profissional vive uma fase de transição entre 

a histórica hegemonia da tecnociência e a busca do equilíbrio entre 

as duas dimensões, a técnica e a ético-humanística, compreendendo 

ambas como imprescindíveis para a caracterização de um perfil 

profissional competente.

pistas para balizar as atitudes de 
professores e alunos numa perspectiva 
de formação ético-humanística...

Respeitar, compreender e dar continência aos medos, anseios, •	

angústias e desejos dos pacientes.

Evitar “brincadeiras perversas”, com os pacientes com suas •	
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histórias de vida e contextos de atendimento.

Dirigir-se, antes, à “pessoa” do paciente e não à sua boca – •	

cumprimentar, chamar pelo nome, dialogar, olhar no olho, 

tocar com delicadeza.

Valorizar a história de vida e as informações registradas nos •	

prontuários, remetendo-se a elas para compreender melhor 

as atitudes dos pacientes.

Agir de modo que o seu aprendizado técnico, jamais, se so-•	

breponha às necessidades do paciente.

Dialogar com os pacientes, estabelecer uma verdadeira co-•	

municação com eles, transformar a anamnese em uma “pro-

sa” que promova vínculos e não em registros impessoais e 

inférteis.

Sensibilizar-se em relação às dificuldades financeiras, de •	

deslocamento e de negociações no trabalho enfrentadas 

pelos pacientes. Nesse sentido, a despeito da dinâmica dos 

ambulatórios, buscar atender os pacientes dentro do horá-

rio programado ou dar uma satisfação em casos de atraso 

ou, ainda, se comunicar com os pacientes em casos de não 

comparecimento.

Diante de situações de erros (maleficência), jamais perder a •	

oportunidade de refleti-los em sua dimensão ético-humanís-

tica, já que, habitualmente, a maior preocupação é com a 

dimensão técnica.

Fazer um esforço diário de não “objetualizar” os pacientes.•	

Evitar conversas paralelas. O paciente, durante o atendimento, •	

deve ser o centro da atenção do aluno.

para finalizar...

Não existe nada de extraordinário em trabalhar a nossa dimensão 

ético-humanística. Esse estímulo deve ser um exercício diário... Não 

são apenas palavras, são ações...

Basta apenas ser cuidador...
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Basta apenas transformar os atendimentos em encontros humanos, 

onde o homem-dentista cuida do homem-paciente...

Basta apenas dar resolutividade às necessidades dos pacientes, aco-

lher os seus desejos, sem negar a realidade...

Basta apenas estimulá-los a pensar que o acesso ao atendimento 

público não é um privilégio, mas um direito constitucional de cada 

cidadão brasileiro...

Basta apenas tratar pelo nome, olhar nos olhos, tocar com carinho 

e respeito, fazer uma escuta sensível do “ mundo da vida” que os 

pacientes trazem para o atendimento...

Basta apenas não separar os pacientes por classes sociais e econô-

micas – “os que nós atendemos aqui e os que vamos atender em 

nossos consultórios” – porque, indistintamente, todos são cidadãos, 

merecedores  e dignos da nossa atenção e cuidado.
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