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Notas sobre a profissionalização da odontologia

Marcia Teixeira, Maria Helena Machado,

Monica Vieira, Sergio Rego

Até o advento da medicina científica poucos eram os indivíduos que
tinham a possibilidade de dedicar seu tempo e garantir a sobrevivência
através da arte de curar enfermidades. Tais curas se davam através de práticas
religiosas, por curandeiros que exerciam & medicina de forma instintiva.
Os fatos da vida e da morte estavam diretamente ligados a uma
ordem divina e os homens não tinham compreensão de seu mundo físi—
co, geográfico, espacial. Percebia—se & doença como um castigo por uma
transgressão às regras sociais, morais e religiosas. A prática terapêutica
não possuía uma organização própria e não se tinha uma visão cronoló—

gica nem biológica da enfermidade. Tudo era determinado por uma Visão
teológica. Os indivíduos não existiam senão em Deus, e a materialidade,

O corpo, servia apenas para purificar a alma, através do sofrimento e do
sacrifício, para se tornar digna da transcendentalidade. (Mendonça, 1 987).
Assim, o corpo era Visto por inteiro e as ações de saúde tinham características totalizantes.
Tendo em vista que a arte de curar foi rompendo com o conteúdo
místico e a doença compreendida como resultante de causas naturais e,
como tal, suscetível de prevenção e tratamento, a profissão médica foi se
estabelecendo em bases cada vez mais sólidas.
Com este desenvolvimento ocorre, progressivamente, um certo grau
de especialização em sua prática, surgindo assim subdivisões que virão a
se constituir em outras profissões da saúde (divisão técnica do trabalho),
entre elas & odonto1ogia. Portanto, em vários aspectos, a história da odontologia é análoga à da medicina, tendo caminhado lado a lado com ela,

até chegar ao estágio atual.
A odontologia é uma profissão peculiar, com uma especificidade
histórica e social que se destaca no cenário das profissões de saúde. Nascida do ramo das ciências médicas, ela se firmou como atividade profis—
sional autônoma somente no início do século, mesmo assim, não em todo
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o mundo, a exemplo de Portugal, onde a atividade continua sendo um
tradicional segmento da medicina.
Poderíamos dizer que a odontologia experimentou, num curto espaço de tempo, uma excepcional ascensão, consolidando assim seu processo de profissionalização. Os avanços tecnológicos, & modernização da
sociedade e a complexa divisão técnica do trabalho contribuíram decisivamente para seu sucesso, configurando—se como uma profissão com saber próprio e prática profissional específica. Uma profissão com mercado
de trabalho exclusivo, legalmente preservado e uma clientela assegurada
e dependente de seus serviços profissionais.
Buscaremos traçar aqui o processo de profissionalização da odontologia apontando para os desafios que ora se apresentam à essa especial
categoria da saúde.

O processo de profissionalização
Qualquer atividade humana, no mundo do trabalho, a princípio,
pode ser considerada, no senso comum, como uma atividade profissional.
No entanto, a sociologia, a partir de autores como Moore, (1970) Freid—

son (1978) e Wilensky (1970), enfatiza alguns elementos que constituem
uma profissão: a autonomia, aderência ao ideal de serviço, forte identi—
dade profissional —, traduzida pelo código de ética —, e a demarcação
do território profissional.
O processo de profissionalização requer que a atividade ocorra em
tempo integral, tenha um forte componente vocacional, possua estrutura
organizativa marcadamente corporativa, estabeleça o código de ética profissional e desenvolva um saber específico com alto grau de autonomia.
A odontologia é, por assim dizer, considerada uma profissão.
Alguns autores brasileiros (Chaves, 1986; Mendes, 1984), contemplam & evolução da odontologia & partir de etapas de desenvolvimento
que permitem acompanhar sua crescente transformação.' Chaves ( 1986)
1 Estas etapas devem ser compreendidas não como uma descrição histórica dos fenômenos,
mas uma abordagem metodológica que permita a compreensão do processo na odontologia
em geral. Dado o reduzido tempo para a elaboração deste texto optamos por nos basear nestes
dois autores na caracterização do processo de profissionalização da odontologia. Para mais
críticas, ver: Mendes, E. V. A Evolução histórica da prática médica, suas implicações no ensino,
na pesquisa e na tecnologia médicas BH—PUC—MG/Finep, 1984 e Chaves, M. de M. A
Odontologia Social, Artes Médicas, RJ, 3ª ed., 1986.
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define a primeira fase como etapa de ocupação indiferenciada, na qual as
práticas odontológicas eram executadas de forma esporádica ou secundá—
ria por pessoas da família, curandeiros ou religiosos que não tinham a
odontologia como ocupação principal.
E na etapa seguinte que se inicia o exercício da odontologia como
ocupaçâo principal, ou seja, o profissional pratica a atividade em tempo
integra1,passando & obter, através desta, seu sustento. Chamada por Cha—
ves (1986) de etapa de diferenciação ocupacional, é caracterizada pelo
livre exercício, sem restrições do Estado, onde as técnicas e o conhecimen—
to odontológico eram passados de pessoa a pessoa.
Assim descreve Mendonça (1987): por volta do século XVI, a prática
odontológica era exercida tanto em ambientes públicos como, por exemplo, as barbearias e mercados, quanto em recintos privados, tais como as
casas da nobreza. As atividades práticas não se diferenciavam pelo tipo
de conhecimento aplicado, mas pelo tipo de clientela a que se destinavam,
ou seja, as práticas públicas se destinavam à população pobre em geral e
a prática privada voltava-se ao atendimento das camadas sociais abasta—
das. Segundo a autora, se exigia um certo apuramento científico daqueles
dentistas que pretendiam atender à nobreza. Esses, além de saberem sobre
a área odontológica em si, precisavam saber também sobre outras áreas
de humanidades para a convivência dentro dos ambientes reais (Mendon—
ça, 1987). Aos poucos, o grupo que exercia a atividade, interessado no
desenvolvimento científico da área, decide organizar cursos de odonto—
logia, no intuito de melhorar a qualidade dos serviços prestados e prin—
cipalmente como tentativa de delimitar um espaço exclusivo de atuação
profissional.
A partir do século XVIII a odontologia assume características de
profissão independente, garantindo seu reconhecimento social e científico. Mendonça (1987), em seus estudos, registra que: os responsáveis por
esse processo neste último período foram: john Hunter, na Inglaterra, com
seu trabalho chamado The Natural History of the Human Teeth; Pbillipp
Pfafí na Alemanha e o mais conhecido deles (o que não significa um grau
mais avançado de cientificidade), Pierre Fauchard, na França, com o trabalho Le Chírurgien Dentist.2 E também nesta fase, chamada de etapa
inicial de profissionalização, que surge a primeira legislação profissional
restringindo a prática àqueles formados pelos cursos de odontologia,
criando um antagonismo que em alguns países persiste até os dias atuais,
2 Estas obras são consideradas marcos na história da odontologia.
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entre os dentistas (aqueles formados) e os não formados (os práticos).

Essa legislação praticamente não foi aplicada nesta fase por causa do
baixo poder de pressão que os dentistas, em número reduzido, conseguiam exercer. A organização de interesses da corporação ainda era inci-

piente, sem poder legal para cumprir a legislação.
Esses primeiros cursos tinham duração inferior a três anos e eram
excepcionalmente teóricos, já que a prática era obtida em consultórios
num sistema de mestre e aprendiz, tal como a própria medicina. Havia,
então, clara dicotomia entre o saber e a prática, constituindo-se em duas
esferas autônomas da odontologia.
Na etapa intermediária de profissionalização a odontologia se firma
como profissão de nível superior, passando a exigir dos candidatos ao
ofício uma instrução secundária completa. O curso de odontologia passa
a ter uma duração, variando de três a seis anos, e as escolas de odonto1ogia, dentro das universidades, tornam-se autônomas.

Nesse período, o crescimento profissional é Visível sob vários aspectos: fortalecimento das associações corporativas, aumento do número de
profissionais e desenvolvimento do conhecimento científico odontológico, notadamente nos grandes centros urbanos. Em outras palavras, & dis—
puta pelo território profissional é clara e promove rupturas importantes
na representação social da profissão. Reconhece-se como Odontólogo
aquele que possuía diploma universitário credenciado pelo Estado e legitimado pela corporação. A categoria passa a se organizar efetivamente
em torno de seus interesses, sejam eles considerações estratégicas ou pro—
blemas mundanos (Moore, 1970).
O antagonismo entre dentistas e práticos intensifica—se notavelmen—

te, fazendo com que a categoria passe a reivindicar monopólio de com—
petência profissional, impedindo através de uma nova legislação, qual—
quer intervenção dos práticos na atividade odontológica. Criam—se então
duas novas subprofissões: o auxiliar de consultório e o protético. Os
demais praticantes estão fora—da-lei, correndo o risco de serem processados como charlatães.

_

A etapa avançada de Profissionalização caracteriza—se pelo elevado
status que a profissão alcança na sociedade. Os aspectos biológicos e
sociais da profissão passam a ser enfatizados e o ensino da pós-graduação
se desenvolve formalmente. O corpo esotérico de conhecimento e' sedi—
mentado, complexificando o saber através de cursos de especialização,
mestrado e doutorado. A produção de conhecimento específica demarca
um novo momento da odontologia, incluindo—a dentre as profissões mais
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bem-sucedidas da modernidade. O charlatanismo e' controlado e punido
formalmente. A atividade clandestina se torna praticamente nula. Neste
momento, praticamente desaparece o exercício ilegal da profissão. A especialização profissional, que já existia em alguns centros urbanos na
etapa anterior, torna-se um fato marcante.

A odontologia se especializando
A tendência à especialização, como forma de garantir e aumentar a
eficiência, se estende por toda a organização da produção. Constitui um
traço geral das sociedades modernas e está diretamente relacionada à
divisão técnica do trabalho. Esta tendência se realiza tanto na investigação
científica como em sua aplicação prática.
Contudo, se por um lado a atividade especializada aumenta o domínio e a competência num determinado campo de atuação, promovendo
melhor qualidade nos serviços oferecidos à sociedade, por outro, esse
intenso processo leva, cada vez mais, à fragmentação do conhecimento e
do processo de trabalho em que o profissional está inserido.
A área da saúde acompanhou essas transformações e buscou adequar—se às novas exigências. Foi assim que em 1910 publicou—se nos

Estados Unidos um documento, posteriormente conhecido como Relatório Flexner, fundamentado segundo Mendonça (198 7), na visão mecânica e instrumental do saber, efetivou, através de seus preceitos, um
ensino fragmentado, centrado nas microestruturas anatomopatológicas
e basicamente funcionalista. A concepção flexneriana de uma nova prática médica determinou mudanças substantivas na conceituação do ob—
jeto desta prática, introduzindo critérios mais racionais e científicos à
atividade não só dos médicos, mas de todo o processo de traba1ho em
saúde. Contestando essa nova visão, Mendonça (1987) afirma que na
medida em que este modelo considera a doença como fruto exclusivo do
desequilíbrio biodinâmico, ele corta toda referência com a estrutura eco—
nômica e social. .. sem contar, e' claro, o corte feito nos fatores de ordem
política e cultural que, de fato, farão o componente fundamental de
como as pessoas vivem, a que classe social pertencem, e como o processo
de doença nelas se instala.
Acompanhando o movimento de transformações na medicina, ocorrido na América, surgem neste país as primeiras especialidades odonto—
1ógicas em meados deste século. A odontologia especializada passa a ter
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status diferenciado, com maior prestígio e poder tanto junto à cliente1a
'
como no interior da própria corporação.
Em 1901 cria-se a primeira entidade de especialistas: a Sociedade
dos Ortodontistas. Um pouco mais tarde, em 1914, surgiu organização
semelhante, dando continuidade a esse processo — a Academia Americana de Periodontia.3 A Associação Odontológica Americana, a partir de
195 4, passa a estabelecer critérios rígidos para o reconhecimento de novas especialidades, buscando controlar o surgimento desordenado de especialidades e subespecialidades. Tais medidas visavam manter e preservar a unidade do saber e da prática profissional que, evidentemente, o
processo de especialização poderia provocar e redundar na escassez de
cirurgiões dentistas na clínica geral.
Cabe ressaltar que a distribuição de especialistas nos países desen—
volvidos (que, em geral, se encontram na etapa avançada de profissionalização) acontece de forma homogênea e organizada. Caso típico verifica—se nos Estados Unidos, onde se encontram especialistas inclusive nas
menores cidades do país, ocorrendo o oposto naqueles países que se encontram na etapa intermediária de profissionalização (por exemplo o
Brasil), onde os poucos especialistas existentes estão concentrados nos
grandes centros urbanos. Não existe ainda, no Brasil, um controle sobre
a especialização na odontologia, pois a lei que regulamenta o exercício
da profissão não permite ao profissiona1 a prática de mais de duas especializações, mas não estabelece nenhuma condição para a mesma.
Vale observar que, mesmo nos países desenvolvidos, a odontologia
não produziu um processo de especialização semelhante ao experimentado na medicina. Acreditamos, no entanto, que na odontologia ocorre
situação semelhante a da medicina no que se refere à especiahzação da
área. A corporação médica tem tido baixo poder de regulação sobre a
prática especializada, conforme demonstra Machado et al. (1995 ).4
Entretanto, como ocorre com a medicina, a odontologia, através

dos Conselhos Regionais e Federal de Odontologia, amparados pela resolução GEO. 126/78, buscam exercer controle sobre este campo. Esta
3 Mais tarde, outras associações foram criadas: em 1918, a Sociedade Americana de
Cirurgiões Orais; 1919, a Sociedade Nacional dos Protéticos; em 1927, a Sociedade de

Odontologia Infantil; em 1937, a Associação Americana de Dentistas de Saúde Púb1ica, e em
1947, a Academia Americana de Patologia Oral.
4 Especialidades Médicas no Brasi1. Relatório de Pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos
e Pesquisas em Recursos Humanos em Saúde da ENSP, convênio FIOCRUZ/CGDRH-MS, 1995.
(no prelo).

188

resolução não apenas estabelece as normas para os registros e as inscrições
de especialistas, como estabelece as características básicas para o reconhe—
cimento de cursos de especialização.

A odontologia no Brasil e a sua consolidação
Em 19 de abril de 1879 o curso de odontologia foi considerado como
curso de nível superior, sendo reconhecido e anexado à Faculdade de Me—
dicina do Rio de Janeiro como o primeiro de odontologia no país. A con—
solidação do ensino e das escolas de odontologia se deu durante esses cem
anos, mais especificamente a partir da segunda metade do século.
O início da grande expansão do número de faculdades foi verificado
(assim como para a medicina) na década de 1960. Em 1982 existiam 66

faculdades de odontologia em todo o país, e em 1990 passamos a contar
com 81, sendo 57% mantidas com recursos públicos.
Hoje, segundo Torres (1992), o Brasil é o país que possui o maior
número de cursos de formação de odontólogos no mundo, o que rep—
resenta 11% do total. Verifica—se, no país, um boom de escolas, acom—
punhado de uma elevada demanda (alunos/vagas) pelos cursos de odontologia, superando a tradicional posição (privilegiada) da medicina.
Associamos este fenômeno positivo, de interesse dos jovens pela área,
ao fruto da representação social produzida a partir do sucesso de seu

projeto profissional.
No entanto, apesar da marcante presença do cirurgião-dentista no
mercado, ainda persistem sérios problemas da ordem da'saúde bucal no
Brasil, como a elevada prevalência de cáries. De acordo com o documento
do Ministério da Saúde, como o modelo de ensino, com contadas exceções, permanece com um tal/Je tradicional, com forte base curativa e voltado para o exercício liberal da profissão, na prática não consegue alterar
a situação vigente (Ministério da Saúde, 1990).
No Brasil as especialidades reconhecidas pelo C.F.O. são apresenta—

das no quadro da página seguinte.
Em 1931 foi criado o primeiro sindicato, com sede no Rio de Janeiro.
Uma das questões primordiais levantada pela entidade foi a demarcação e
defesa do território profissional, com a intensificação da luta política contra
os dentistas práticos que competiam com os cirurgiões—dentistas, oferecendo preços mais baixos pelos seus serviços. A ação política dos sindicatos

centra—se, portanto, na questão do exercício ilegal da profissão, já que os
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Especialidade

Objetivos

Cirurgia e

Diagnóstico e tratamentos —— cirúrgico e
coadjuvante — das afecções, traumatismos,
lesões e anomalias congênitas ou adquiridas do
aparelho mastigatório e anexos, e estruturas
crânico—faciais associadas.
Profilaxia da cárie dental, diagnóstico e
tratamento das afecções dentais,
Preservação do dente, através da prevenção,
detecção e tratamento das afecções dos tecidos

Traumatologia
Buco-Maxilo-Facial

Dentística
Restauradora

Endodonna

Odontologia Legal

dentais e paradentais.
Pesquisa de fenômenos psíquicos, físicos,
químicos e biológicos que podem atingir ou
ter atingido o homem, vivo, morto ou
esqueleto e mesmo fragmentos ou vestígios,

resultando lesões parciais ou totais, reversíveis

Odontologia
Preventiva e Social

Odontopediatria

Ortodontia
Patologia Bucal

Periodontia
Prótese

Buco-maxilo—facial
Prótese Dental

Radiologia

ou não.
Analisar, planejar, executar e avaliar, em nível

administrativo e operacional, os problemas da
odontologia de comunidades.
Prevenção, diagnóstico e tratamento dos
problemas de saúde bucal da criança.
Prevenir, interceptar e corrigir a mal oclusão
dental e suas implicações buco-maxilo—faciais.
Estudo das afecções da boca e estruturas
anexas.
Prevenção, diagnóstico e tratamento das
afecções periodontais.
Reconstrução anatômica, funcional e
cosmética de regiões da maxila, mandíbula e
face, ausentes ou defeituosas.
Restauração e manutenção da estética e das
funções do aparelho mastigatório.
Aplicação dos raios—X com finalidade
diagnóstica na cavidade bucal e na região
crânio-facial.

Fonte: Conselho Federal de Odontologia, 1995.
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práticos conseguiram regulamentação de sua prática através de decretos

governamentais no final de 1931 e início de 1932. Neste período & ilegalidade do exercício profissional foi desprezada, reconhecendo assim os prá—
ticos e desconhecendo as exigências legais, que conferiam apenas ao cirur—
gião—dentista diplomado o direito ao exercício profissional.
Somente a partir de 1934 a atividade de dentista prático é legalmente extinta, ficando restrita aos que vinham exercendo a profissão até aque—
la data. Estes práticos, na época, passaram a se submeter a uma prova de

habilitação profissional realizada pelas faculdades de odontologia reconhecidas e fiscalizadas pelo então Ministério da Educação e Saúde.
Apesar de todos os mecanismos legais produzidos pela corporação até
então, a disputa entre os cirurgiões-dentistas e os práticos não está encerrada. Em 1972, a Federação Nacional dos Odontologistas fez denúncias

mostrando que os novos práticos estavam buscando atuar politicamente a
fim de regularizar novamente sua atividade. Atualmente, essas questões são
levadas basicamente pelos Conselhos de Odontologia que foram criados a
partir de 1964. Os Conselhos de Odontologia (Federal e Regionais) foram
criados como uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do Trabalho,
e passaram a cumprir a função de legislar e controlar o exercício da odon—

tologia tanto do ponto de vista legal como étieof
As associações profissionais de caráter científico e cultural são também importantes para a corporação na consolidação da produção técnico-científica. A Associação Paulista de Cirurgiões—Dentistas teve sua criação efetivada em 1911 e a Associação Brasileira de Odontologia, em nível
nacional, foi criada em São Paulo em 1949, com o nome de União Odontológica Brasileira, sua sede atualmente no Rio de Janeiro.
Paradoxalmente, & profissão de odontologia no Brasil só foi reco—
nhecida e regulamentada como tal, pelo Estado, somente na década de
1960. Em 1966, no dia 24 de agosto, através da Lei nº 5.081, a profissão
obtém finalmente sua regulamentação e seu código de ética, elaborado e
aprovado pelo Conselho Federal de Odontologia em 1976.
A odontologia chega ao final do milênio com questões paradoxais
e preocupantes para sua manutenção como profissãoautônoma, se pensarmos em sua atuação nos países do primeiro mundo. Nestes países, a

odontologia produziu e aplicou o conhecimento e as tecnologias avança5 No entanto, apenas em 1967, após a criação de alguns Conselhos Regionais e' que foram
eleitos os primeiros membros do Conselho Federal. Os primeiros Conselhos Regionais
nomeados foram o do Estado da Guanabara, São Paulo, Amazonas, Minas Gerais e Distrito
Federal, em 1966.
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díssimas, eliminando por exemplo o problema da cárie. Entretanto, os
efeitos dessas ações provocaram abalos na prática profissional e conseqíientemente no mercado de trabalho, eliminando assim o principal ob—
jeto de trabalho da odontologia — a cárie. Novos caminhos e preocupa—
ções técnicos—científícas têm sido alvo de atenção da categoria e apontam
para uma odontologia mais cirúrgica e tecnológica que tende a se (re)fi1iar
às ciências médicas, retornando às suas origens.
Nos países periféricos, como o Brasil, tal situação não se aplica. A
odontologia se mantém com sua tradicional prática (combate às cáries)
assegurando, assim, um mercado de trabalho exclusivo e abundante. A
odontologia vive o auge como profissão, com elevado status e prestígio
social. O volume de escolas, alunos e altas taxas de demandas pelos cursos
átestam esse sucesso profissional.
Como já foi assinalado anteriormente, tem ocorrido no Brasil um

crescente aumento do número de estudantes matriculados nos cursos
de graduação. Este fenômeno, a exemplo do que ocorreu com a medícina a partir do final da década de 1960, provocou um expressivo crescimento do contingente profissiona1 habilitado para a prática. Hoje, o
país conta com mais de cem mil odontólogos. Sua distribuição, no en—
tanto, acontece de forma desigual pelas regiões, provocando uma concentração nas regiões sudeste e sul.

De acordo com o relatório de 1982 do Conselho Federal de Odonunogm41bneg1992Larhmúbukãogeogúâcadosodonuâogosánda
é extremamente desigual, com mais de 1.500 municípios sem um pro—
fissional sequer e cerca de 700 com apenas um. Apesar de passada mais
de uma década da divulgação de tal relatório, nada indica que esse
quadrotenhasernodãkndo.
Vale considerar que o sucesso profissional que ora apontamos é um
sucesso baseado no atendimento 3 camadas sociais privilegiadas. O su—
cesso da odontologia e' o sucesso do profissional liberal, da odontologia
liberal. No entanto, persiste uma questão crucial: como a profissão tornará seus serviços acessíveis à população em geral? Quando terá ela, efetivamente, consolidado sua praticidade social?
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