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Resumo 
 
 
 
 
O estudo buscou articular a interdisciplinaridade com o cenário da educação em 
saúde, em especial com o da odontologia. A base teórica da pesquisa foi montada 
em cinco eixos: histórico das mudanças curriculares e das leis educacionais do 
Brasil; histórico da interdisciplinaridade; conceitos da interdisciplinaridade; 
interdisciplinaridade em saúde e interdisciplinaridade e currículo. O objetivo da 
pesquisa foi investigar o enfoque interdisciplinar nas escolas de odontologia no 
Estado de São Paulo. Trata-se de um estudo descritivo e procedeu-se a uma coleta 
de dados quantitativos e qualitativos com aplicação de questionário e entrevista 
semi-estruturada. Para análise dos dados adotou-se a análise de conteúdo para as 
questões abertas do questionário e da entrevista, agrupadas em categorias e para 
as questões fechadas dos questionários foi feita uma análise quantitativa nas 
dimensões de freqüência e percentual de respostas. Os dados foram analisados a 
partir dos seguintes tópicos orientadores: perfil das instituições; perfil dos sujeitos; 
mudanças curriculares; práticas interdisciplinares e conceitos da 
interdisciplinaridade. Foram enviados questionários para 39 sujeitos, dos quais 
89,7% responderam à pesquisa. Fizeram parte deste estudo 35 faculdades de 
odontologia do Estado de São Paulo, das quais 25 eram privadas, sete públicas 
estaduais, duas autarquias municipais e uma era fundação municipal. Identificou-se 
o perfil dos diretores/coordenadores que, na sua maioria era do sexo masculino, com 
a média de idade de 50,8 anos e a maioria trabalhava em regime de tempo integral 
ou de dedicação exclusiva. O tempo de docência era predominantemente acima de 
dez anos e quase todos coordenadores têm o titulo de doutor. A grande maioria 
(88,6%) respondeu que ocorreram mudanças curriculares nos últimos anos nas suas 
Instituições. Os dados mostraram que a maioria dessas mudanças estava 
diretamente relacionada com as Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação 
em Odontologia. Os sujeitos consideraram a clínica integrada como a principal 
atividade interdisciplinar. Quase todos entrevistados acreditam que a 
interdisciplinaridade tem mais pontos positivos que negativos. Sobre as dificuldades 
da implantação da interdisciplinaridade a maioria disse ter problemas com o corpo 
docente em relação a sua formação, autoritarismo e desconhecimento sobre 
abordagens interdisciplinar. Os dados analisados apontaram uma diversidade e 
dificuldade de conceituação da interdisciplinaridade pelos coordenadores. Conclui-se 
que a interdisciplinaridade apesar de fundamental na implantação das Diretrizes 
Curriculares para os cursos de graduação em Odontologia é uma abordagem que 
está em construção.  
 
 
Palavras chave: Educação em Odontologia; Interdisciplinaridade; Mudanças 

curriculares; Formação Docente em Odontologia. 

 

 
viii



Abstract 
 
 
 
 

The present study aimed to investigate the interdisciplinary approach at Dental 
Schools of São Paulo State, Brazil, and to discuss the use of interdisciplinarity in 
dental education experiences. Five cornerstones constituted the theoretical basis of 
this research: history of curricular changes and educational legislation in Brazil; 
history of interdisciplinarity; conceptions of interdisciplinarity; interdisciplinarity in 
health sciences, and interdisciplinarity and curricula. This descriptive study was 
based on quantitative and qualitative data which were obtained by means of a 
questionnaire and semi-structured interviews. Data from answers to open questions 
in the questionnaire and from the interviews were analyzed by content analysis and, 
were grouped into categories; data obtained through the answers to closed questions 
were quantitatively analyzed by frequency and percentiles. Discussion was guided by 
five headings: features of the schools; profile of subjects; curricular changes; 
interdisciplinary practices, and conceptions of interdisciplinarity. 35 Dental Schools, 
all from São Paulo State, were selected: 25 of them are private institutions; 7 are 
public, (State iniversities); 2 are public (county) and 1 is a county foundation. 
Questionnaires were sent to 39 members of Boards of Education of these Schools, 
and 89.7% of them sent their answers. Profiles revealed that the majority of Board of 
Education chairmen were males, with mean age of 50,8 years, and most of them 
worked full-time. Most of them worked as Professors for more than 10 years, and 
also attained PhDs. According to 88.6% of them, there were curricular changes at 
their Schools during the last years. Data showed that most of these changes were 
directly related to the Brazilian Curricular Policy, established for Dental graduation.  
The subjects considered integrated clinics to be the major interdisciplinar activity. 
Almost all of the subjects believe that interdisciplinarity has more advantages than 
disadvantages. Regarding the introduction and establishment of interdisciplinarity, 
most of the subjects mentioned objections raised by the teachers, because of their 
graduation, authoritarism, and lack of knowledge on interdisciplinarity. Data also 
suggested the existence of different conceptions of interdisciplinarity among subjects. 
Although essential on establishing the Curricular Policy for Dental graduation, 
Interdisciplinarity is still a resource under construction. 
 
 
 
 
 
Key-Words: Dental Education; Interdisciplinarity; Curricular Reform; Dental Faculty 
Development. 
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As preocupações com as questões referentes à educação em odontologia 

vêm de longa data. Reflexões e recomendações sobre o assunto podem ser 

encontradas nos trabalhos da Associação Brasileira de Ensino Odontológico 

(ABENO), em inúmeras publicações, congressos e seminários, com assuntos atuais, 

desde trabalhos sobre avaliação institucional ou do docente, passando por 

planejamento de projetos pedagógicos até discussões sobre as Diretrizes 

Curriculares para o curso de Odontologia. 

Na área de educação, as discussões sobre a construção curricular com a 

preocupação de executar as reformas curriculares impostas pelas leis educacionais, 

precisam considerar o “por quê”, “para quê” e “para quem” e não pensar o currículo 

associado somente à distribuição das disciplinas na grade curricular (MEYER e 

KRUSE, 2002)1. 

No que se refere à educação superior, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), nº. 9.394 de 20 de dezembro de 1996, prevê a 

flexibilização dos currículos de graduação, ultrapassando o modelo de currículos 

mínimos cujo enfoque estava centrado nas disciplinas e cargas horárias. Essa lei 

também antevê o Projeto Político Pedagógico (PPP) como norteador dos processos, 

no interior da Instituição de Ensino Superior (IES). A educação superior, de acordo 

com a LDB, tem como finalidade principal formar indivíduos aptos para a inserção 

em setores profissionais e para participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira (BRASIL, 1996). 

                                                 
1 Texto elaborado para subsidiar as discussões da Oficina de Trabalho sobre as Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação 
em Enfermagem, durante o 6º Seminário Nacional de Diretrizes para a Educação em Enfermagem, realizado em Teresina, 
Piauí, de 27 a 30 de maio de 2002. 
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No cenário internacional, a educação odontológica também passa por 

momentos de reflexões. Tedesco (1995) já afirmava, naquele momento, que a 

evolução continua dos currículos odontológicos, seria melhor se houvesse maior 

aproximação com outros modelos de educação profissional, como o da medicina, da 

psicologia e da própria educação.   

O presente estudo buscou aproximação com o tema da interdisciplinaridade, 

com sua complexidade, articulando-a com o cenário da educação em saúde, que 

exige o desenvolvimento de programas interdisciplinares de ensino com vistas a 

alcançar novo tipo de pensamento e a formação do profissional de saúde 

comprometido com o social, conforme descrito nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Graduação (BRASIL, 2002). Buscou-se na literatura o conceito da 

interdisciplinaridade, seu histórico e suas relações com a educação dos profissionais 

de saúde e em especial com os de odontologia. 

Os questionamentos que nortearam esse trabalho foram:  

• Como a interdisciplinaridade pode influenciar a formação do cirurgião-

dentista descrito nas Diretrizes Curriculares? 

• Como a interdisciplinaridade tem sido implementada nos cursos de 

odontologia?  

• Em que espaços a interdisciplinaridade tem sido mais utilizada? Nas 

disciplinas básicas, nas profissionalizantes (tanto clínicas como da 

odontologia coletiva), ou em ambas? 

• Quais as dificuldades e vantagens na implantação da 

interdisciplinaridade em relação a: instituição, coordenação, corpo 

docente e corpo discente? 
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No capítulo dois, baseado na literatura publicada, buscou-se primeiro 

descrever o histórico das mudanças curriculares nos cursos de odontologia no 

Brasil, assim como as leis que as regiam. Num segundo momento traçou-se um 

pequeno histórico da interdisciplinaridade, seus conceitos, como a área de saúde a 

vê e sua relação com currículo. 

Os objetivos da pesquisa foram traçados e estão explicitados no capítulo três, 

sendo que o objetivo geral é investigar o enfoque interdisciplinar nas escolas de 

odontologia do Estado de São Paulo. 

No quarto capítulo é apresentada a metodologia que tornou possível a 

realização do estudo. Os dados obtidos na pesquisa são apresentados no quinto 

capítulo e discutidos no sexto, com base na literatura pesquisada, levando assim, às 

considerações finais desse trabalho. 

A experiência como professora universitária em instituições privadas que 

passaram por modificações curriculares ou implantaram projetos inovadores na 

graduação em odontologia, foi mais um fator que desencadeou os questionamentos 

da presente pesquisa. 
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2.1 Histórico das mudanças curriculares em cursos de graduação 

em Odontologia e das Leis Educacionais no Brasil 

 

Os primeiros cursos de graduação em Odontologia foram criados em 25 de 

outubro de 1884, nas Faculdades de Medicina da Bahia e Rio de Janeiro, quando o 

Governo Imperial assinou o Decreto nº. 9.311, denominado Reforma Sabóia.  Exigia, 

para matrícula, candidatos que tivessem sido anteriormente aprovados nos 

seguintes preparatórios: Português, Francês, Inglês, Aritmética e Geometria. Podiam 

se matricular candidatos de ambos os sexos. E a aprovação final ao término do 

curso possibilitava aos formandos o diploma de cirurgião-dentista. Posteriormente 

essa data foi instituída como o “Dia do Cirurgião-Dentista Brasileiro”, pela Resolução 

CFO-96 (ROSENTHAL, 2001). 

No dia 12 de outubro de 1898 foi fundada a Escola Livre de Farmácia de São 

Paulo, como escola particular, embora subsidiada pelo governo estadual desde seu 

início. Essa escola, em 1901, passou a ser responsável pelos cursos de parteiras e 

cirurgiões-dentistas, recebendo o nome de Escola Livre de Farmácia, Odontologia e 

Obstetrícia de São Paulo (ROSENTHAL, 1995; CAMPOS, 2004). 

A partir de 1910, sob influência do Relatório Flexner2, surgem novas 

propostas curriculares para o ensino das áreas de Direito, Medicina e Teologia. Esse 

relatório objetivava: definição dos padrões de entradas de cursos; ampliação dos 

cursos para quatro anos; estímulo da docência em tempo integral; introdução do 
                                                 
2 No início do século XX, o ensino da medicina nos Estados Unidos e Canadá foi avaliado pelo educador americano Abraham 
Flexner, que constatou a precariedade desses cursos, enfatizando problemas em relação a duração dos cursos, falta de 
equipamentos e laboratórios e despreparo dos professores no controle dos hospitais universitários (LAMPERT, 2002). Apenas 
cerca de vinte por cento das escolas americanas estavam dentro dos padrões “científicos”. A partir dessas constatações, foi 
publicado em 1910 o Relatório Flexner, criticando a situação da medicina, do ensino médico e preconizando mudanças. Esse 
relatório defendia a inserção das escolas de medicina às instituições universitárias, a criação de departamentos em lugar de 
cátedras, desenvolvimento de ensino e pesquisa, criação do ciclo básico diferenciado do ciclo profissional ou clínico e a 
incorporação do hospital como campo de treinamento na formação de médicos (BATISTA e SILVA, 2001). 
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ensino laboratorial; expansão do ensino clínico; vinculação das escolas às 

universidades; ênfase à pesquisa biológica para superar o empirismo; estímulo à 

especialização; vinculação do ensino à pesquisa e controle do exercício profissional 

pela profissão organizada. Esse modelo americano serviu como base para o modelo 

tradicional do ensino de odontologia no Brasil, enfatizando a formação tecnicista, 

com disciplinas tradicionais, formação uni-profissional, aprendizagem psicomotora, 

prestação de serviço como instrumento de ensino, aprendizagem intramuro e 

pesquisa biológica (LOMBARDO, 2004). A origem da prática odontológica atual 

também tem suas raízes no relatório sobre educação dental nos Estados Unidos e 

Canadá, elaborado por Gies, em 1926, que seguia os mesmos conceitos do 

Relatório Flexner. Esse relatório propunha cursos organizados de forma positivista, 

biologicista, monopólica e mecanicista, privilegiando a assistência individual e uma 

odontologia curativa, negando totalmente a prática empírica e enfatizando a 

especialização precoce (ARAÚJO, 2004; MOYSÉS, 2004; CORDÓN, 1998).  

Em 1911, o Presidente da República, Epitácio Pessoa decretou que os cursos 

oferecidos pelas Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia, se 

transformassem em Faculdades de Odontologia com duração de quatro anos. Houve 

uma expansão do ensino odontológico brasileiro e os cursos de odontologia 

surgiram vinculados às Faculdades de Farmácia. Nesta época houve uma 

significativa expansão do ensino odontológico brasileiro (PERRI DE CARVALHO, 

2001a). 

Esse mesmo presidente, em 29 de outubro de 1919, com o Decreto nº. 3.830, 

cria a Faculdade de Odontologia do Rio de Janeiro, com a transformação do então 

curso anexo de Odontologia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 
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faculdade independente. Esse curso proposto já seria de quatro anos (SAMICO, 

1998). 

A Faculdade de Farmácia e Odontologia de Araraquara foi criada em fevereiro 

de 1923, com apoio financeiro da Prefeitura Municipal de Araraquara. Em 22 de 

janeiro de 1955, o governador do Estado de São Paulo, Dr. Lucas Nogueira Garcez, 

promulgou a estadualização da Faculdade de Farmácia e Odontologia de 

Araraquara, que passou à condição de Instituto Isolado de Ensino Superior do 

Sistema Estadual de Ensino. Essa unidade foi reunida à Universidade Estadual 

Paulista (UNESP), em 1976 (CEDEM, 2006). 

A Escola de Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto foi fundada em 1º de 

junho de 1924 e reconhecida em 05 de março de 1928, sendo administrada pela 

mantenedora Associação de Ensino de Ribeirão Preto. Em 06 de dezembro de 

1958, pela Lei nº. 5.015, foi encampada pelo Governo do Estado de São Paulo e 

incorporada ao Sistema Estadual de Ensino Superior, na qualidade de Instituto 

Isolado. Em 30 de dezembro de 1974, pelo Decreto nº. 5.407, ela foi incorporada à 

Universidade de São Paulo (USP), integrando o Campus da USP de Ribeirão Preto 

(CAMPOS, 2004; USP, 2006). 

A reforma denominada Francisco de Campos foi feita em consonância com o 

Decreto nº. 19.852, de primeiro de abril de 1931. Foi o currículo de maior duração do 

curso de Odontologia, em vigência por 30 anos; exigia-se dos candidatos a matrícula 

nos cursos de Odontologia o certificado de aprovação no curso ginasial. Na mesma 

época, com o Decreto nº. 19.851, aprova-se o Estatuto das Universidades 

Brasileiras. Em 1933 os cursos de odontologia tornam-se autônomos, desligando-se 

das escolas médicas (MARCOS, 1988).  
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Em 25 de janeiro de 1934, a Faculdade de Farmácia e Odontologia de São 

Paulo foi incluída como um dos institutos da Universidade de São Paulo. Pelo 

decreto nº. 40.356 do CFE, de 7 de julho de 1962, ocorreu a separação, dando 

origem a duas escolas, a Faculdade de Farmácia e Bioquímica, hoje conhecida 

como Instituto de Ciências Farmacêuticas, e a Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo (CAMPOS, 2004). 

A Faculdade de Farmácia e Odontologia, parte da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) teve seus estatutos aprovados, em 1935, conforme o Decreto 

nº. 2167, de 16 de maio de 1935, sendo exigido para matrícula o certificado do curso 

secundário fundamental e do curso secundário complementar de adaptação. 

A Faculdade de Farmácia e Odontologia de Bauru faz parte da Universidade 

de São Paulo desde a sua criação, pela Lei nº. 161 de 24 de setembro de 1948. 

Devido às grandes dificuldades de estruturação física e financeira, apenas em 1962 

foi possível seu funcionamento. Sua organização didática e administrativa foi 

instituída pelo Decreto nº. 39.023 do CFE de 05/09/1961 (CAMPOS, 2004; USP, 

2006). 

Fundada em 22 de agosto de 1949, a então Faculdade de Odontologia de 

Campinas foi somada aos demais cursos das Faculdades Campineiras e 

reconhecida oficialmente, em 26 de novembro de 1952, através do decreto lei        

nº. 31.844 de 1º de dezembro de 1952, formando assim o primeiro curso de 

Odontologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-CAMPINAS, 

2006). 

A Faculdade de Farmácia e Odontologia de São José dos Campos foi criada 

em 1954 e estadualizada em 1955, no entanto só começou suas atividades no ano 
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de 1960, desenvolvendo apenas o curso de Odontologia. Em 1970, passou a ser 

uma Autarquia de Regime Especial, com a denominação de Faculdade de 

Odontologia de São José dos Campos. O curso de Farmácia, que na verdade nunca 

fora instalado, foi extinto formalmente. A Faculdade de Farmácia e Odontologia de 

Araçatuba também foi criada em 1954. Em 1976, com a criação da UNESP, as duas 

faculdades foram integradas à Universidade (CEDEM, 2006). 

Em 24 de março de 1954 foi criada a Faculdade de Odontologia de Lins, pelo 

decreto federal nº. 35.248, intimamente relacionada à Igreja Metodista de Lins e em 

7 de novembro de 1996 foi incorporada à Universidade Metodista de Piracicaba 

(UNIMEP, 2006). 

O Governo do Estado de São Paulo criou a Faculdade de Farmácia e 

Odontologia de Piracicaba, em 20/01/1955, através da Lei nº. 2.956, na qualidade de 

Instituto Isolado do Conselho Estadual de Ensino Superior. Seu funcionamento foi 

autorizado através do Decreto Federal nº. 41.781 de 04/07/1957 e seu 

reconhecimento deu-se pelo Decreto Federal nº. 50.967 de 17/07/1961. A partir de 

31/01/1967, através da Lei nº. 9715 incorporou-se à Universidade Estadual de 

Campinas, sob o nome de Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP - 

UNICAMP, 2006). 

A Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) foi criada em 1956 

e representa o início de uma fase de indução de processos de aperfeiçoamento do 

ensino da odontologia e juntamente com a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Ensino Superior (CAPES) já se preocupavam com o ensino integrado, gerando 

movimentos de inovação curricular (PERRI DE CARVALHO, 2001b). 
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A liberdade de ensino é a marca mais significativa da primeira LDB, Lei nº. 

4.024, de 20/12/1961. Esta lei disciplinava a organização e o funcionamento do 

ensino brasileiro, em todos os níveis: fins da educação; direito à educação; liberdade 

de ensino (público e privado); administração do ensino. Nesta mesma época, o 

Conselho Federal de Educação (CFE) foi criado em substituição ao Conselho 

Nacional de Educação (CNE). 

 A primeira reforma do currículo odontológico, feita pelo Conselho Federal de 

Educação, foi aprovada em 11 de novembro de 1962, sob o nº. 299, explicitando as 

matérias obrigatórias do currículo mínimo, em dois ciclos; básico e profissional, 

permitindo às escolas acrescentarem outras em caráter obrigatório, complementar e 

facultativo (SAMICO, 1998). 

A lei reguladora do exercício da Odontologia, em todo o Território Nacional foi 

sancionada no dia 24 de agosto de 1966, sob o nº. 5.081. Essa lei foi promulgada 

pelo Congresso Nacional e sancionada pelo então Presidente da República, 

Humberto de Alencar Castelo Branco, definindo sua territorialidade nacional, as 

condições exigidas para o exercício da profissão, a revalidação de diplomas 

fornecidos por escolas estrangeiras e a nulidade de autorizações administrativas a 

quem não fosse legalmente habilitado. Essa regulamentação iniciou-se em 1964, por 

meio da Lei nº.4324/64, que instituía tanto o Conselho Federal como os Conselhos 

Estaduais de Odontologia (CFO), cuja finalidade ainda é a de: 

 
supervisionar a ética profissional em toda a República, cabendo-lhes zelar e 
trabalhar pelo perfeito desempenho ético da odontologia e pelo prestígio e 
bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente (CFO, 2005b). 
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O aumento dos cursos de odontologia no Brasil nos anos 60, preocupava a 

ABENO, que na sua IV Reunião, em 1962, fez algumas recomendações em relação 

à abertura de novos cursos:  

 
Só se deve cogitar da criação de novas Faculdades de Odontologia, quando 
estudos das condições geo-econômicas da região onde se pretende fixar a 
escola, das disponibilidades humanas para a organização do corpo docente 
e, dos recursos materiais necessários à dotação do novo instituto, de 
condições físicas compatíveis com a natureza do curso, estejam a indicar a 
utilidade e viabilidade do mesmo (PERRI DE CARVALHO, 2001, p 51). 
 
 
 

  Desde a Reforma Universitária de 1968 (Lei n° 5.540/1968), implantada 

durante o governo militar, o Governo Federal facilitou a criação de cursos superiores 

isolados particulares, como uma forma de suprir a demanda de vagas, de que as 

escolas públicas não davam conta. A desobrigação do Estado em incrementar o 

ensino superior na época permitiu a constituição de um forte setor de faculdades 

particulares. Essa reforma oficializou a separação entre o chamado currículo básico 

e o profissionalizante, modificando-se a dinâmica interna dos currículos 

(VAIDERGORN, 2001). 

O Conselho Federal de Educação reformulou o currículo odontológico, com o 

Parecer nº. 840-CFE, de 07 de outubro de 1970, com vigência a partir de primeiro de 

janeiro de 1971, constituindo o currículo mínimo obrigatório em disciplinas básicas e 

disciplinas profissionalizantes, a disciplina de Clínica Integrada torna-se obrigatória 

com a duração mínima de um semestre (BRASIL, 1982). 

Em 09 de julho de 1982, com o Parecer nº. 370, aprovado pelo CFE com a 

Resolução nº. 04-CFE, de 03 de setembro de 1982, disciplinou-se um currículo 

mínimo para os cursos de odontologia, definindo como Matérias Básicas: Ciências 

Morfológicas; Ciências Fisiológicas; Ciências Patológicas e Ciências Sociais. E como 
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Matérias Profissionalizantes: Propedêutica Clínica; Clínica Odontológica; Clínica 

Odontopediátrica; Odontologia Social e o de Clínica Integrada (SAMICO, 1998). 

 Paralelamente às mudanças das leis que regulavam a educação no Brasil, 

eram feitas algumas tentativas no sentido de modificar o ensino da odontologia, 

como o Plano Piloto de ensino integrado desenvolvido em Diamantina (MG), entre 

1965 e 1969.  Este propunha a filosofia do ensino integrado, a necessidade do 

profissional especializado ter formação humanística e a necessidade da atualização 

permanente dos conhecimentos científicos e dos progressos de técnicas 

desenvolvidas nos cursos de pós-graduação (CHAVES, 1986; PERRI DE 

CARVALHO, 2001a). 

Em 1969, houve uma tentativa de inovar o curso de Odontologia de 

Piracicaba (UNICAMP), apoiado na experiência desenvolvida na Faculdade de 

Odontologia de Diamantina, mas não houve mudanças na época (LOMBARDO, 

1988).  

Já em 1974, essa mesma faculdade formou um grupo de trabalho para 

estudar os problemas do ensino odontológico e obter recursos financeiros fora da 

universidade. Foi firmado um convênio entre a UNICAMP e a Organização 

Panamericana de Saúde (OPAS), recebendo apoio econômico da Fundação 

W.K.Kellogg e da CAPES (LOMBARDO, 1988) para a realização de seminários em 

1978, sobre inovação do ensino com participação do Ministério da Educação (MEC), 

Departamento de Assuntos Universitários (DAU), CAPES e Programa de Apoio e 

Desenvolvimento do Ensino Superior (PADES) (PERRI DE CARVALHO, 2001a). A 

partir desta ação, o curso da UNICAMP foi reformulado.  
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O Departamento de Odontologia da Universidade Católica de Minas Gerais, 

em 1970, com influência do movimento de inovação curricular de Diamantina 

também reformulou seu currículo, tendo como referencial o ensino integrado com 

uma utilização otimizada de recursos humanos e materiais, dando ênfase ao ensino 

extra-muros e à pesquisa social, utilizando uma odontologia simplificada (PERRI DE 

CARVALHO, 2001a). 

Em Bauru (USP), nessa mesma época, começou a ser incentivado o papel da 

odontologia preventiva, da atuação comunitária, do diagnóstico bucal, do ensino 

clínico-integrado, do estudo de oclusão, do emprego de auxiliares e foi inserida a 

disciplina de metodologia científica (PERRI DE CARVALHO, 1995; MARCOS, 1988). 

A Universidade Estadual de Maringá, em 1992, implanta a proposta curricular 

multidisciplinar integrada de autoria dos professores Carlos Alberto Conrado, 

Guilherme Simões Gomes e Carlos Roberto Robazza, com um modelo curricular 

onde as diferentes áreas de conhecimento foram organizadas partindo do geral para 

o específico (CONRADO, GOMES E ROBAZZA, 2004).  Em 2004, Melo afirmou que 

o curso de Maringá, apesar da inovação vivida há uma década e com resultados 

importantes em termos de formação profissional, passava por nova reforma 

curricular voltada à implementação das diretrizes curriculares nacionais para o curso 

de odontologia.  

A Lei de Diretrizes e Base da Educação de 1996 extinguiu os currículos 

mínimos, substituindo-os por “Diretrizes curriculares”. As Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Graduação em Odontologia, aprovadas pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE) ganharam em amplitude, em definições gerais e na 
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flexibilidade que permitiria repensar o ensino de forma não viciada em modelos 

arcaicos (NISKIER, 1997; BRASIL, 2001). 

O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (UniFMU),  em 

2000, implantou um projeto pedagógico criado pelas professoras Christa Feller e 

Elenice N. A. Gonçalves; esse projeto tinha como objetivos principais descobrir as 

reais necessidades dos alunos, integrando as áreas biológica, social e humanística, 

com uma aprendizagem abrangente envolvendo todas as áreas, tanto práticas como 

teóricas e avaliações do projeto pedagógico com a participação de professores e 

alunos (GONÇALVES, 2003). 

Os cursos de Odontologia começaram a buscar soluções, desde o final de 

2001, como: construção de projetos pedagógicos, mudanças curriculares, 

profissionalização do trabalho docente, etc., para responderem aos desafios das 

Diretrizes Curriculares para o curso de graduação em odontologia, que visam a 

formação de um profissional com um perfil generalista (BRASIL, 2001). 

Atualmente, segundo o Conselho Federal de Odontologia (CFO), existem 174 

cursos de odontologia no Brasil (27 federais, 18 estaduais, sete municipais e 121 

particulares). O Estado de São Paulo possui 50 cursos, sendo que sete são públicos 

estaduais, cinco são municipais e 38 privados. Destes cursos, 11 estão na capital, 

sendo um público estadual e 10 privados (CFO, 2006). 
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2.2 Interdisciplinaridade - Um breve histórico 

 
O movimento interdisciplinar surge na Europa, principalmente na França e 

Itália por volta dos anos 1960, ao mesmo tempo em que os movimentos marxistas 

estudantis pediam mudanças estruturais nas instituições escolares. Fazenda (1998) 

afirmou que o movimento nasceu como oposição 

 
(...)ao conhecimento que privilegiava o capitalismo epistemológico de certas 
ciências; à alienação da academia às questões da cotidianeidade; às 
organizações curriculares que evidenciavam a especialização e a toda 
proposta de conhecimento que incitava o olhar do aluno numa única, restrita 
e limitada direção; a uma patologia do saber (FAZENDA, 1998, p19).  
 
 

Gusdorf apresentou, em 1961, à Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO), um projeto de pesquisa interdisciplinar, 

prevendo a diminuição da distância teórica entre as ciências humanas. Em torno 

dessa proposta, reúne-se um grupo patrocinado pela UNESCO, em diferentes áreas 

do conhecimento. Segundo Piaget (1961, apud GUSDORF, 1978), nessa época, 

buscava-se desvendar o processo de construção do conhecimento, fundamentando 

assim, a unidade das ciências, na qual a interdisciplinaridade é uma forma de pensar 

e de se alcançar a transdisciplinaridade, ultrapassando a integração e a 

reciprocidade entre as ciências e se transpondo para um espaço onde 

desapareceriam as fronteiras entre as ciências (GUSDORF, 1978).  

Fazenda (1998) e Moreira e Silva (2002) subdividiram o movimento 

interdisciplinar, didaticamente, em três décadas:  

• na década de 1970 buscou-se uma explicitação filosófica, partindo-se para a 

construção epistemológica da interdisciplinaridade, ou seja, uma definição da 

interdisciplinaridade;  
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• nos anos 1980 partiu-se para a explicitação das contradições epistemológicas 

decorrentes dessa construção ao mesmo tempo em que se procurou uma 

diretriz sociológica, tentando-se dar significado à metodologia interdisciplinar;  

• e nos anos 1990, tentou-se construir uma nova epistemologia da 

interdisciplinaridade, então perseguindo um projeto antropológico, partindo-se 

para a construção de uma teoria própria da interdisciplinaridade.  

No Brasil, na década de 1970, Hilton Japiassú apresentou uma síntese das 

principais questões interdisciplinares e dos pressupostos de uma metodologia 

interdisciplinar no seu livro Interdisciplinaridade e a Patologia do Saber. Nessa 

publicação, o autor apresenta os principais problemas que envolvem a 

interdisciplinaridade, as conceituações existentes e faz uma reflexão sobre a 

metodologia interdisciplinar.  Essa metodologia consistia em tornar possível um 

projeto interdisciplinar para as ciências humanas, a partir dos recursos disponíveis 

(JAPIASSÚ, 1976).  

Na mesma época, Ivani Fazenda desenvolveu sua pesquisa de mestrado a 

partir dos estudos de Japiassú e de outros estudiosos europeus, publicando sua 

tese de mestrado em 1979, sob o título Integração e interdisciplinaridade no 

ensino brasileiro: efetividade ou ideologia?. Esse trabalho buscou conceituar a 

interdisciplinaridade, colocando-a como uma atitude, de “um novo olhar, que permite 

compreender e transformar o mundo, uma busca por restituir a unidade perdida do 

saber” (FAZENDA, 1979, p. 8). 

Nos anos 1990 também se instaurou o modismo interdisciplinar no Brasil, sem 

nenhuma fundamentação teórica e sobre isso Fazenda comentou: 
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O número de projetos educacionais que se intitulam interdisciplinares vem 
aumentando no Brasil, numa progressão geométrica, seja em instituições 
públicas ou privadas, em nível de escola ou de sistema de ensino. Surgem da 
intuição ou da moda, sem lei, sem regras, sem intenções explícitas, 
apoiando-se numa literatura provisoriamente difundida (FAZENDA, 1998, 
p.34). 
 
 
 

Paralelamente a essa situação, um processo de conscientização da 

abordagem interdisciplinar começou a se desenvolver, expressado no 

comprometimento do professor com seu trabalho e alimentado pelas experiências e 

vivências do cotidiano, anunciando possibilidades de mais do que vencer os limites 

impostos pelo conhecimento fragmentado, transformar essas fronteiras em territórios 

propícios para os encontros (FAZENDA, 2003). 
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2.3 Interdisciplinaridade - Conceitos 

 
De acordo com Fazenda (1998), a preocupação inicial com a 

interdisciplinaridade era o emprego de uma terminologia adequada: 

 
A necessidade de conceituar, de explicitar fazia-se presente por vários 
motivos: interdisciplinaridade era uma palavra difícil de ser pronunciada e, 
mais ainda, de ser decifrada. Certamente que antes de ser decifrada 
precisava ser traduzida e se não se chegava a um acordo sobre a forma 
correta de escrita, menor acordo havia sobre o significado e a repercussão 
dessa palavra que ao surgir anunciava a necessidade da construção de um 
novo paradigma de ciência, de conhecimento, e a elaboração de um novo 
projeto de educação, de escola e de vida (FAZENDA, 1998, p.21). 
 

 
A conceituação de interdisciplinaridade não é consensual até hoje, e vários 

autores tentam defini - lá.  

Interdisciplinaridade, segundo Fazenda (1979) seria uma relação de 

reciprocidade, de mutualidade, um regime de co-propriedade que possibilitaria o 

diálogo entre os interessados, de uma nova atitude diante da questão do 

conhecimento. 

Para Lück (1994), interdisciplinaridade seria mais que a interação entre duas 

ou mais disciplinas, como também pretenderia superar a fragmentação do 

conhecimento e para tanto necessitaria de uma visão de conjunto, estabelecendo 

uma coerência na articulação dos conhecimentos. 

Japiassú (1976) ressaltou que interdisciplinaridade deveria ser procurada na 

negação e na superação das fronteiras disciplinares. 

Follari (1995) afirmou que interdisciplinaridade seria uma conceituação 

comum, orgânica, entre as várias disciplinas. 

Para Minayo (1994) haveria duas formas de interdisciplinaridade; uma 

implícita, interna, própria da racionalidade científica que, pelo avanço de 
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conhecimentos, acabaria criando novas disciplinas; e outra constituída externamente 

por campos operativos que articulariam ciência, técnica e política, sobretudo, por 

meio de intervenções sociais. 

Para Gadotti (1999) interdisciplinaridade visaria garantir a construção de um 

conhecimento globalizante, rompendo com as fronteiras das disciplinas; para isso, 

integrar conteúdos não seria suficiente. Seria preciso uma atitude, uma postura 

interdisciplinar de busca, envolvimento, compromisso, reciprocidade diante do 

conhecimento. 

De acordo com Fazenda (1979), para que um trabalho se constitua 

interdisciplinar necessita-se de uma equipe engajada que possa dialogar e contribuir 

com informações sobre diferentes conteúdos das disciplinas. Presume-se uma 

reciprocidade entre seus participantes, compartilhando a idéia de que um trabalho 

interdisciplinar dependeria basicamente de uma ou várias atitudes. Essa noção de 

conjunto se daria no engajamento de educadores das diferentes áreas do 

conhecimento entre si, a fim de tornar possível o diálogo e uma aproximação dos 

conteúdos estudados sistematicamente com o cotidiano. 

Japiassú (1976) coloca que, para entender o termo interdisciplinaridade, 

primeiro seria necessário saber o que vem a ser uma disciplina. Para o autor, 

disciplina teria o mesmo sentido que ciência. Disciplinaridade significaria a 

exploração científica especializada de determinado domínio homogêneo de estudo, 

ou seja, o conjunto sistemático e organizado de conhecimentos que apresentariam 

características próprias nos planos do ensino, da formação, dos métodos e das 

matérias; esta exploração consistiria em fazer surgir novos conhecimentos que 

substituiriam os antigos. O conceito de interdisciplinaridade só poderia ser 
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compreendido no contexto disciplinar, a interdisciplinaridade pressuporia a existência 

de inter-relações entre duas ou mais disciplinas; a interdisciplinaridade significaria, 

portanto, a essência dessa relação. 

Para entender melhor o relacionamento entre as disciplinas, Japiassú (1976) 

estabeleceu níveis de agrupamento para as disciplinas em contato, visto que uma 

disciplina poderia depender da interação com outras diferentes disciplinas. 

O primeiro nível seria o da multidisciplinaridade, onde várias disciplinas se 

relacionariam simultaneamente, sem fazer aparecer diretamente as relações que 

poderiam existir entre elas, isto é, um tipo de sistema de um só nível e de objetivos 

múltiplos, não havendo nenhuma cooperação entre as disciplinas. 

 O segundo nível seria a pluridisciplinaridade, cuja descrição envolveria a 

justaposição de diversas disciplinas situadas no mesmo nível hierárquico e 

agrupadas de modo que apareçam as relações existentes entre elas. Seria um tipo 

de sistema de um só nível e de objetivos múltiplos; há cooperação, mas sem 

coordenação (JAPIASSÚ, 1976). Para Japiassú, a diferença entre 

pluridisciplinaridade e multidisciplinaridade seria quase nula. 

A interdisciplinaridade envolveria uma visão axiomática comum a um grupo de 

disciplinas conexas e definidas em um nível hierárquico imediatamente superior, 

introduzindo a noção de finalidade; seria um tipo de sistema de dois níveis e de 

objetivos múltiplos com a coordenação procedendo de nível superior (JAPIASSÚ, 

1976).  

Já a transdisciplinaridade envolveria uma coordenação de todas as disciplinas 

e interdisciplinas em um sistema de ensino inovador, sobre a base de um axioma 
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geral, seria um tipo de sistema de níveis e objetivos múltiplos e a coordenação 

proporia uma finalidade comum dos sistemas (JAPIASSÚ, 1976).  

Outra conceituação dos termos citados acima é a definida no Projeto do 

Centro Internacional de Pesquisas e Estudos Transdisciplinares (CIRET) - UNESCO, 

em congresso realizado em Locarno, Suíça, em 1997, que tratou das questões 

interdisciplinares na Universidade. Neste documento, pluridisciplinaridade diria 

respeito ao estudo de um objeto de uma única disciplina por diversas disciplinas ao 

mesmo tempo. A interdisciplinaridade por sua vez diria respeito à transferência de 

métodos de uma disciplina à outra. Já a transdisciplinaridade diria respeito ao que 

está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além 

de toda disciplina. A finalidade da transdisciplinaridade seria a compreensão do 

mundo atual, e um dos imperativos para isso seria a unidade do conhecimento 

(UNESCO, 1997). 

Segundo o documento final desse Congresso de Locarno, seria possível 

distinguir três graus de interdisciplinaridade (UNESCO, 1997): 

• um grau de aplicação, onde uma disciplina se apropria do conhecimento de 

outra, e passa a aplicá-los;  

• um grau epistemológico, no qual se transfere os métodos de uma disciplina à 

outra;  

• e um grau de geração de novas disciplinas, no qual se transfere os métodos 

de uma disciplina à outra, originando uma nova disciplina.  

As pesquisas disciplinares e transdisciplinares não seriam antagônicas, mas 

complementares, a transdisciplinaridade alimenta-se da pesquisa disciplinar, esta 

por sua vez, seria clareada pelo conhecimento transdisciplinar (UNESCO, 1997). 
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A disciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade são as quatro flechas do arco do conhecimento. É a partir da 

compreensão desses quatro eixos do conhecimento que eles serão corretamente 

articulados nos quatro pilares da educação superior: aprender a conhecer, aprender 

a fazer, aprender a viver junto, aprender a ser (UNESCO, 1997). 

Já Pombo et al (1994) apresentaram uma visão geométrica desses conceitos 

e explicitaram sua teoria sobre esses assuntos: 

• pluridisciplinaridade ou multidisciplinaridade, pensando naquele primeiro 

nível que implicaria pôr em paralelo, estabelecendo uma relação mínima 

de coordenação;  

• na interdisciplinaridade já exigiria uma convergência de pontos de vista;  

• na transdisciplinaridade remeteria para qualquer coisa da ordem da fusão 

unificadora, solução final que, conforme as circunstâncias concretas e o 

campo específico de aplicação pode ser desejável ou não.  

Portanto, a definição das autoras de forma simplificada seria: do paralelismo 

pluridisciplinar ao perspectivismo e convergência interdisciplinar e, desta, ao holismo 

e unificação transdiciplinar (POMBO et al, 1994).  

Demo (1997) afirmou que seria preciso abrir a possibilidade de trabalho 

conjunto com áreas afins e mesmo com áreas aparentemente distantes. A razão 

maior estaria na necessidade de superar a visão setorial, já que o aprofundamento 

verticalizado pressuporia conhecimento enfocado. Seria necessário que o aluno 

percebesse a realidade como um todo, valorizando tanto o específico como o 

conjunto. Quanto mais disciplinas estivessem envolvidas na aprendizagem de um 

determinado conteúdo, mais interessante e desafiador ele se tornaria para o aluno. 
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A parceria poderia constituir-se na base de uma proposta interdisciplinar, 

consistindo numa tentativa de incitar o diálogo com outras formas de conhecimento 

menos comuns, um trabalho interdisciplinar não seria construído somente somando 

contribuições de profissionais (FAZENDA, 1998).  

Fazenda (2001) alertou que muitos dizem planejar projetos interdisciplinares, 

mas poucos os fazem de forma consciente; qualquer trabalho do gênero deveria ir 

muito além de misturar intuitivamente ou procurar interconexões entre as diversas 

disciplinas. A interdisciplinaridade serviria para destacar o talento escondido que 

existe em cada profissional.  

Fazenda (1991) definiu atitude interdisciplinar como a compreensão e 

vivência do movimento dialético, revendo o velho para torná-lo novo, tornando novo 

o velho. O pressuposto é que o velho sempre poderia tornar-se novo e há sempre 

algo de velho no novo. Velho e novo, faces da mesma moeda, dependeriam apenas 

da visão de quem lê, se o faz disciplinar ou interdisciplinarmente. 

Santomé (1998) trouxe a importância da interdisciplinaridade para o momento 

atual com as rápidas mudanças em tempos de globalização:  

Também é preciso frisar que apostar na interdisciplinaridade significa 
defender um novo tipo de pessoa, mais aberta, mais flexível, solidária, 
democrática. O mundo atual precisa de pessoas com uma formação cada vez 
mais polivalente para enfrentar uma sociedade na qual a palavra mudança é 
um dos vocábulos mais freqüentes e onde o futuro tem um grau de 
imprevisibilidade como nunca em outra época da história da humanidade. 
(SANTOMÉ 1998, p. 45) 
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2.4 Interdisciplinaridade em Saúde 

 
Pesquisas na área da saúde, particularmente aquelas que tratam de 

metodologias problematizadoras e utilizam a interdisciplinaridade, têm como 

características essenciais: organização temática em torno de problemas, integração 

dos conteúdos, ênfase no desenvolvimento cognitivo e prático, auto-aprendizagem, 

tutorias e trabalhos em pequenos grupos. Berbel (1998) discriminou as 

metodologias: Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e problematização, 

levantando as dificuldades enfrentadas nesses modelos curriculares. Nesta área 

Komatsu et al (1998), descreveram a necessidade da capacitação docente e dos 

tutores.  

Iochida (2004) analisando também essas metodologias no ensino em saúde, 

afirmou que a capacitação docente seria essencial para a implantação de um novo 

currículo e demanda tanto recursos materiais como humanos. Para a autora, a 

implantação de uma nova metodologia que atendesse as necessidades tanto dos 

professores quanto dos alunos e da sociedade, seria um processo que precisaria ser 

contínuo e que requeria constante avaliação. 

Cyrino e Toralles-Pereira (2004) citaram que tanto a problematização como a 

ABP levariam a rupturas com a forma tradicional de ensinar e aprender, estimulando 

a gestão participativa dos protagonistas da experiência e reorganização da relação 

teoria e prática. Essas autoras afirmaram que experiências pedagógicas apoiadas 

nestas metodologias poderiam representar um movimento inovador no contexto da 

educação na área da saúde favorecendo rupturas e processos mais amplos de 

mudança.  
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Chiaratto (2002) citou a importância da mudança curricular em Odontologia 

para que o ensino atenda às necessidades da população e de sua qualidade de vida 

e sugeriu que a metodologia ABP seria uma das alternativas para esta 

reestruturação. 

O rumo que o ensino odontológico está seguindo também é motivo de estudo 

em outros países. Em uma pesquisa sobre o currículo das escolas de odontologia 

norte americanas, Kassebaum et al (2004), identificaram mudanças curriculares 

implementadas na época, bem como inovações futuras que poderiam auxiliar no 

desenvolvimento da formação do cirurgião-dentista. A maioria das escolas ainda 

baseava seus cursos em disciplinas com poucos cursos interdisciplinares. Alguns 

desses cursos utilizavam ABP em disciplinas específicas ou como recurso didático, 

mas somente 5% dos pesquisados indicaram que todo o seu curso utilizava ABP. As 

inovações curriculares mais citadas nos últimos anos foram: o aumento do uso de 

computadores e aprendizado através da internet; colocar o aluno em contato com 

pacientes o mais cedo possível; melhora da competência dos métodos de avaliação; 

grade horária mais flexível; e vários cursos estavam utilizando experiências clínicas 

junto às comunidades. 

Fiehn (2002), num estudo de revisão discutiu o estado da educação 

odontológica e das mudanças curriculares nos países nórdicos. O autor afirmou que 

ainda prevalecia o modelo curricular tradicional, flexneriano, baseado em disciplinas 

e destacou que a influência da biomedicina estaria aumentando, devido a 

desenvolvimentos médico-tecnológicos e científicos e a inter-relação de doenças 

bucais e sistêmicas. A curto prazo, essa influência poderia resultar numa crise de 

identidade para as faculdades, para os alunos e para os profissionais. Também 
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alertou sobre a importância da educação continuada para adequação ao novo papel 

da odontologia nesta evolução. 

Chatterjee (2000) elaborou um sistema de classificação conceitual que 

categorizava as recomendações de reforma curricular em duas abordagens: 

Vitaminas ou Vacinas, que evidenciariam as diferenças entre os processos de 

programas de reforma curricular. A abordagem das Vitaminas seria reativa, 

suplementar e incremental, geralmente oferecendo instrução, ao invés de educação. 

A abordagem das Vacinas seria proativa, visando fatores fundamentais e soluções a 

longo prazo, de uma perspectiva preventiva.  

Souza (1999) afirmou que a universidade atual visa o preparo de pessoas de 

mentalidade flexível para enfrentar as transformações do mundo, promovendo a 

aprendizagem de conteúdo e habilidades específicas e também condições 

favoráveis à aplicação e integração desses conhecimentos. Para a autora, o tema 

interdisciplinaridade seria recorrente em diferentes esferas da educação, na 

investigação científica e na produção acadêmica, nas políticas educacionais e na 

ação pedagógica, e que a atitude interdisciplinar surgiria como uma ação técnica 

que orientaria a inter-relação das disciplinas.  

Para Sena et al (2003), em artigo da área de enfermagem, 

interdisciplinaridade seria o movimento de construção de um conhecimento mais 

globalizante que romperia com as fronteiras das disciplinas e que adotaria não 

somente a integração dos conteúdos, mas um compromisso de reciprocidade diante 

do conhecimento, determinando novas relações entre os sujeitos que interagem 

nesse processo: docentes, estudantes, profissionais dos serviços de saúde e 

população. Esse artigo ressaltou que a interdisciplinaridade teria um caráter positivo 
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no processo de aprendizagem, produzindo situações de superação, na construção 

de um novo paradigma do ensino e no relacionamento deste com o processo saúde-

doença. Também evidenciou o caráter processual e gradual da interdisciplinaridade, 

que exigia tempo para ser absorvido pela instituição e liberdade para identificar as 

questões a serem inovadas em um contínuo processo de pensar, agir, e transformar.  

Ao analisar a interdisciplinaridade, Loureiro (1992, apud Sena et al 2003) 

afirmou que a mesma seria uma necessidade para a prática de saúde, em 

decorrência da crescente complexidade dos problemas na área. O autor descreveu a 

interdisciplinaridade como a integração de duas ou mais disciplinas diferentes, 

lembrando que essa integração poderia ser uma simples comunicação 

interdisciplinar de idéias ou atingir uma interação mútua de conceitos, métodos e 

procedimentos. 

Porto e Almeida (2002), em artigo da saúde coletiva, afirmaram que vários 

grupos que pesquisam e trabalham com a interdisciplinaridade estariam em busca 

de integrar dimensões qualitativas e quantitativas em torno de problemas de saúde, 

trabalho e ambiente em grupos populacionais específicos, com uma pluralidade de 

enfoques conceituais e metodológicos, de acordo com as características de 

formação dos grupos de pesquisa e dos objetos de estudo. Para esses autores, 

esses desafios poderiam ser enfrentados pelos vários grupos de pesquisa através 

de criatividade e compromisso ético, integrando pesquisadores com diferentes 

especialidades que produzam visões compartilhadas e abrangentes sobre os 

problemas analisados, que geram estratégias operacionais de intervenção.  

Minayo (1994) considerou serem pré-requisito para o sucesso do projeto 

interdisciplinar na área de saúde: a reunião de pesquisadores dispostos a dialogar, 
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competentes em suas áreas disciplinares, que articulem conceitos comuns e 

realizem triangulações metodológicas, colaborando entre si na análise dos 

resultados. 

Demo (2001) salientou que o trabalho em equipe apontaria para duas 

dimensões: saber trabalhar no coletivo, em grupo, e saber trabalhar 

interdisciplinarmente num grupo de especialistas, também afirmou que a 

interdisciplinaridade não combateria a especialização, mas a disciplinarização 

especializada.  

Feuerwerker e Sena (1998) diferenciaram interdisciplinaridade, trabalho 

multidisciplinar e trabalho em equipe, deixando claro que não são sinônimos e os 

trataram como conceitos relacionados e complementares. Elas alertaram para a 

cisão que ocorre entre eles no campo de trabalho e apontaram a forma atual do 

ensino universitário como um dos fatores dessa separação. Para elas, a 

interdisciplinaridade implicaria sempre a construção de conhecimento e a demolição 

de fronteiras entre as disciplinas, enquanto o trabalho multidisciplinar seria o 

conjunto de conhecimentos, organização de serviços e planejamento de diversas 

disciplinas na busca de soluções de problemas e de maior integração das ações.  

 Na 35ª Reunião da ABENO em 2000, no seminário sobre "Planejamento no 

Ensino de Odontologia" (WERNER e ROCHA, 2001), foram evidenciados os 

seguintes pontos comuns, que incluem a interdisciplinaridade: 

• O planejamento no ensino de odontologia seria importante para a 

visualização do produto final (formação de um profissional generalista apto a 

trabalhar em equipe multiprofissional comprometido com a promoção da 

saúde e qualidade de vida). 



Referencial Teórico 
 
 

 
 

43

•  As diretrizes curriculares deveriam ser amplamente discutidas pelos 

docentes, discentes e técnicos administrativos incluindo o usuário.  

• Com relação à questão de novas disciplinas versus novos conhecimentos, 

deveria ser considerada a interdisciplinaridade, integração de conteúdos e 

atuação multiprofissional.  

• A interdisciplinaridade requereria a inclusão de conhecimentos sumarísticos e 

a prática da clínica integrada deveria ser realizada nesta mesma linha de 

pensamento, exigindo uma reformulação da atuação docente/discente. 

• O planejamento no ensino de odontologia deveria ser um processo dinâmico 

e flexível, permitindo ajustes quando necessário. 
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2.5 Interdisciplinaridade e Currículo 

 
  Krasilchik (1998) partiu da idéia de que currículo seria um caminho a ser 

seguido e o definiu como “uma proposta educacional feita por uma instituição que se 

responsabiliza por sua execução e avaliação” (Ibid, p.6), e que qualquer proposta 

curricular deve compreender um projeto, com sua fundamentação teórica, ideológica 

e pedagógica. Numa proposta curricular deveriam ser considerados os objetivos do 

trabalho, o conteúdo, as modalidades didáticas, os recursos econômicos e os 

processos de avaliação, indicando congruência entre o trabalho proposto e o 

executado. No planejamento curricular, a escolha da concepção de sociedade e do 

processo de aprendizagem seria o primeiro passo para essa congruência. O quadro 

2.1 resume as tendências mais comuns observadas pela autora, nas propostas 

curriculares. 

Quadro 2.1 -Tendências presentes nas propostas curriculares atuais 
Concepções de 

currículo 
Objetivos Relação 

Professor/aluno 
Metodologia Avaliação 

Desenvolvimento 
cognitivo 

Autonomia 
intelectual 

Professor 
estimulador para o 
conhecimento 
significativo 

Gerar situações 
problemáticas 

Solução de 
problemas 

Racionalismo 
acadêmico 

Aquisição de 
conhecimentos de 
valores 
comprovados 

Aluno-receptor / 
professor-
responsável 

Apresentação do 
conhecimento em 
exposições, texto 

Provas periódicas 

Relevância pessoal Ajustamento do 
estudante como 
indivíduo 

Aluno deve ter 
consciência da 
liberdade-professor 
facilitador 

Aprendizagem 
individualizante 

Auto-avaliação 

Reconstrução social Construção de uma 
nova ordem social 

Professor e aluno 
têm 
responsabilidades 
comuns 

Gerar visão crítica 
do mundo enfoque 
histórico 

Ação 

Fonte: KRASILCHIK, 1998.   

A proposta do presente trabalho não é pesquisar currículo, mas sim como a 

interdisciplinaridade pode atuar neste campo. 

No Brasil, a LDB de 1996 estruturou a base curricular sob o conceito de 

competência, num contexto de “flexibilização curricular” (BRASIL, 1996). Foram 
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promulgadas Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997b) para os cursos de 

graduação, que deveriam ser incorporadas aos processos de formação profissional 

das instituições de ensino superior. Esses documentos foram elaborados a partir de 

um perfil desejado de egresso (MAIA, 2004). 

De acordo com as Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em 

Odontologia, os profissionais da área de saúde deveriam ser capacitados no campo 

técnico-científico, bem como nos aspectos da tomada de decisões, da comunicação, 

da liderança, da administração e gerenciamento e da educação permanente. Esses 

profissionais deveriam ter uma “formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, 

capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença em 

seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação 

e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde 

integral do ser humano” (BRASIL, 2001, p.8; ABENO, 2002). 

Nas áreas do ensino superior voltadas para a formação de professores, bem 

como na pesquisa educacional, a discussão a respeito da formação na área de 

currículo seria, no momento, alvo de discussão e revisão, no que diz respeito aos 

conteúdos e estratégias. Currículo deixou de ser visto como uma lista de disciplinas 

e conteúdos, passando para uma visão que abrange praticamente todo fenômeno 

educacional. Essa flexibilização poderia favorecer a compreensão de que os efeitos 

das escolas não estariam limitados às atividades previstas nos planos curriculares; 

porém, nas teorias e pesquisas, poderia dificultar a concentração dos esforços nos 

problemas mais prementes da prática curricular (MOREIRA, 2001). 
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Segundo Maia (2004), a interdisciplinaridade apresentaria no momento uma 

proposta para os processos de formação onde, além do olhar de cada área do 

conhecimento para a realidade, seria estabelecida uma inter-relação entre sujeitos, 

que pode resultar em mudanças, seja com ressignificação ou reelaboração de cada 

um, tanto profissional como individual. 

  Beane (2003) criticou a abordagem curricular por disciplinas, por ser redutora 

no que diz respeito a um propósito mais amplo e por se prender não só ao 

crescimento e desenvolvimento saudável, como também ao envolvimento nas 

experiências que promovem uma vivência democrática. Ele sugeriu que deveria ser 

utilizada a abordagem curricular integradora, colocando ênfase nas unidades 

temáticas centradas em determinados problemas, planejadas pelos professores e 

alunos, dentro de uma sala de aula democrática. 

Santomé (1998) apontou para a eficácia de um currículo globalizado, com 

integração das áreas do conhecimento, não fragmentado em disciplinas estanques e 

compatíveis com a realidade do mundo. Para ele, a interdisciplinaridade seria 

necessária frente à realidade humana multifacetada, e apostar na 

interdisciplinaridade seria investir num novo tipo de indivíduos com formação 

polivalente. 

 Moura (2002) alertou para importância de um redimensionamento curricular, 

com compromisso dos segmentos acadêmicos e revisão de algumas concepções 

educacionais: a dimensão política da educação e do significado a ela atribuído e ao 

paradigma curricular. Refletindo a educação escolar, deveria ser assumido um 

princípio educativo que colocasse os excluídos como sujeitos da ação pedagógica, 

não dispensando a intervenção do professor. Deveria ser assumida a importância do 
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currículo na dimensão do projeto pedagógico e que na construção de um “currículo-

projeto”, a formação acadêmica, e não o ensino se tornaria o alvo da ação 

pedagógica. Nesse momento a interdisciplinaridade seria priorizada, porque o 

conhecimento dividido dificultaria a articulação curricular, redimensionando questões 

relativas ao princípio educativo refletidos nos paradigmas epistemológicos que 

permeiam o processo pedagógico. Uma mudança de paradigmas representaria uma 

tarefa árdua e requer condições para sua operacionalização, sejam necessidades 

objetivas dos profissionais da educação, como também aquelas relacionadas à 

organização do trabalho pedagógico e à educação continuada dos educadores cada 

vez mais desafiados pelas inovações tecnológicas. 
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3.1Objetivo Geral 

 

 

 Analisar, a partir da visão dos diretores ou coordenadores de cursos, o 

enfoque interdisciplinar nas escolas de odontologia do Estado de São Paulo. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 

• Identificar as concepções sobre interdisciplinaridade a partir da ótica dos 

diretores ou coordenadores de cursos de odontologia. 

 

 

• Verificar e caracterizar a utilização da interdisciplinaridade como alternativa 

para as mudanças nos cursos de odontologia, a partir das Diretrizes 

Curriculares para os cursos de graduação em Odontologia. 

 

 

• Identificar e discutir as dificuldades e pontos positivos da implantação da 

interdisciplinaridade nos cursos de odontologia. 
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4.1 Tipo de Pesquisa  

 
 
Trata-se de um estudo descritivo, e, considerando os objetivos desse 

trabalho, procedeu-se a uma coleta de dados quantitativos e qualitativos, que 

segundo Minayo e Sanches (1993) são abordagens de diferentes naturezas, mas 

que se complementam na compreensão da realidade social. 

Os dados quantitativos descrevem o perfil das instituições e dos sujeitos 

investigados. Já os qualitativos se referem às concepções, crenças, atitudes e 

opiniões relativas ao entendimento e aplicação da interdisciplinaridade no contexto 

dos cursos de odontologia pesquisados (SERAPIONI, 2000) 

 
4.2 Local  

 
 
O universo da pesquisa consistiu dos cursos de graduação em Odontologia 

oferecidos em instituições públicas e privadas situadas no Estado de São Paulo. 

A lista das faculdades e respectivos endereços foram obtidos através da 

página eletrônica do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo. 

(CROSP, 2005).   

 
 

            4.3 Sujeitos 

 

 Optou-se por delimitar os sujeitos do estudo aos diretores ou 

coordenadores de curso, por representarem os docentes e a instituição em que 

trabalham. 

 



Metodologia 
 
 

 
 

52

             4.4 Instrumentos de Coletas de Dados  

 

 O processo de coleta de dados foi realizado em duas fases: 

• Primeira fase: Questionário 

Aplicação de um questionário a toda a população do estudo. 

O questionário é um instrumento muito utilizado para obter informações de 

determinados grupos sociais, descrevendo suas características contribuindo para a 

explicação de determinadas questões. (RICHARDSON,1999) 

O uso do questionário na primeira fase da pesquisa apresentou a vantagem 

da realização da pesquisa com redução de tempo, de recursos econômicos e 

facilidade e rapidez na tabulação dos dados.   

Esse procedimento consistiu de um questionário (Anexo A) respondido pelos 

sujeitos. Este continha questões abertas e fechadas, tendo sido enviado via correio 

eletrônico. 

As questões formuladas visavam traçar o perfil das instituições e dos sujeitos, 

sua formação acadêmica, identificar as mudanças curriculares e informações a 

respeito da utilização de uma abordagem interdisciplinar na sua escola.  

• Segunda fase: Entrevista 

Realização de entrevista em parte da população investigada na primeira fase. 

Esse recorte da amostra inicial, foi feito, devido ao tempo determinado para coleta 

de dados ser curto, pela proximidade dos entrevistados com a pesquisadora e 

principalmente pela cidade de São Paulo ser a cidade do país com maior número de 

faculdades de odontologia, e ter tanto escolas públicas como privadas. 
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A entrevista foi semi-estruturada com uso de roteiro de perguntas (Anexo B), 

visando aprofundar as perguntas do questionário e acrescentar dados para cumprir 

os objetivos da pesquisa. (LAKATOS; MARCONI, 1998). 

 

4.5 Análise dos dados 

  
Para análise dos dados coletados adotou-se a freqüência de ocorrência e 

percentual de respostas para as questões fechadas dos questionários, e a análise 

temática, uma das modalidades da análise de conteúdo para as questões abertas do 

questionário e da entrevista, que foram agrupadas em categorias.  

Segundo Minayo (2000), a análise de conteúdo, por representar melhor os 

dados, seria a mais utilizada em pesquisa qualitativa na área da saúde.  

O tema é uma unidade de registro muito útil para o estudo de motivações, 

opiniões, atitudes, etc., pode se apresentar por meio de uma palavra, uma frase, um 

resumo (FRANCO, 2003; MINAYO, 2000; RICHARDSON et al, 1999). 

Para a análise temática foram utilizadas as etapas descritas por Bardin 

(1977): pré-análise, exploração do material e análise e interpretação dos resultados.  

 
• pré-análise: envolve a organização do material com a finalidade de 

estruturar as informações, a seguir foram determinadas as unidades de 

registro, que, para esse trabalho, consistiu no tema;  

• exploração do material: leitura flutuante para identificação de achados 

relevantes tendo em vista os objetivos da pesquisa ou seja 

quantificação das falas e classificação  em categorias teóricas ou 

empíricas; 
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• análise e interpretação dos resultados: uma interpretação inferencial a 

partir do discurso dos sujeitos tomando por base os objetivos e o 

referencial teórico. 

Essa mesma autora afirmou que:  

 
...uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que 
compõem uma comunicação, cuja presença ou freqüência podem significar 
alguma coisa para o objetivo analítico escolhido (BARDIN 1977, p.105). 
 
 

Depois desses passos foi feito uma quantificação dos dados qualitativos 

encontrados, para melhor ilustrar a abrangência das categorias na pesquisa e 

buscar subsídios teóricos para a discussão. 
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O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa desta 

Universidade e aprovado (Anexo E). A partir deste momento entrou-se em contato 

com as instituições. Uma carta de apresentação (Anexo D) foi encaminhada aos 

diretores/coordenadores de curso via correio eletrônico, expondo os objetivos do 

projeto, a relevância para a área e colocando uma via de contato (e-mail, endereço, 

telefone). Neste momento foi enviado o questionário (Anexo A). 

Além disso, foi enviado também o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo C).  

Esses passos foram precedidos de estudo piloto, com três assistentes de 

coordenação de cursos que não fizeram parte da amostra da pesquisa, visando uma 

primeira aproximação ao campo e refinamento dos instrumentos de coleta. As 

mudanças detectadas como necessárias foram incorporadas aos instrumentos e 

depois os questionários e entrevistas foram aplicados aos sujeitos da pesquisa. Gil 

(1999), afirmou que o pré-teste assegura um questionário bem elaborado, com 

clareza e precisão dos termos, bom formato e ordem correta das questões. 

Apesar da lista de faculdades citada no início do trabalho estar registrada no 

CFO, optou-se pela relação das faculdades do Estado de São Paulo, na página da 

internet do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo (CROSP), 

por estar mais organizada, por conter mais informações e essas estarem mais 

atualizadas quanto a endereços e telefones, e todos os cursos citados serem 

reconhecidos3 pelo MEC.  

A relação das faculdades do CROSP está dividida em capital e interior. Na 

lista da capital constavam 11 faculdades, sendo que uma estava sem alunos e sem 
                                                 
3 As instituições de ensino superior solicitam reconhecimento do curso de graduação em odontologia a partir do segundo ou 
terceiro ano de funcionamento do curso, dependo da duração do curso, se é de quatro ou cinco anos, respectivamente, nos 
termos da Portaria MEC nº877/1997 (BRASIL, 1997a). 
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diretor, e por isso foi excluída do estudo, ficando 10 escolas na cidade de São Paulo. 

Na lista do interior havia 36 escolas, das quais uma estava sem alunos e diretor 

(informação dada por telefone pela própria universidade) e outras seis foram 

eliminadas por fazerem parte de uma universidade que tinha o mesmo diretor; 

pesquisado em sua sede na capital (CROSP, 2005). Portanto foram pesquisadas 39 

escolas de Odontologia, todas registradas no Conselho Regional de Odontologia do 

Estado de São Paulo. 

Nas Instituições onde existia tanto diretor como coordenador, a pesquisa foi 

enviada para o diretor e este escolhia quem responderia a pesquisa. Alguns a 

encaminharam aos seus coordenadores responsáveis pela graduação, outros 

responderam eles mesmos. 

O contato com os diretores ou coordenadores foi feito inicialmente via 

correspondência eletrônica e posteriormente via telefone. O período da coleta de 

dados inicialmente foi delimitado de 15/07/2005 a 15/10/2005 e depois estendido até 

30/10/2005, sendo que as respostas foram enviadas entre 29/07/2005 e 24/10/2005. 

A princípio estabeleceu-se que os questionários seriam respondidos antes da 

entrevista, porém dois sujeitos responderam o questionário no dia da entrevista.  

Os dados quantitativos dos questionários foram organizados por questões e 

por sujeitos em planilhas (Excel®)4 para que a manipulação dos mesmos fosse 

facilitada, e a partir daí foram calculadas médias, porcentagens e confeccionados 

gráficos.  

As respostas da questão aberta dos questionários e das perguntas da 

entrevista foram agrupadas em quadros e depois selecionadas categorias temáticas 

                                                 
4 Microsoft Office Excel 2003, da Microsoft Corporation, versão em português. 
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para o estudo de acordo com Bardin (1976) e Franco (2003). Depois disso, foi feita 

tabulação das categorias.  

A apresentação dos dados será feita adiante na ordem em que foram colhidos 

na pesquisa, isto é, primeiro os resultados dos questionários (dados quantitativos e 

qualitativos) e os das entrevistas (dados qualitativos). 

Durante a exploração do material, sentiu-se a necessidade de organizar os 

dados em tópicos orientadores, para depois ser criadas as categorias: Perfil das 

Instituições, Perfil dos sujeitos, Mudanças curriculares, Conceitos da 

Interdisciplinaridade e Práticas Interdisciplinares dentro de cada tipo de dado. 

 
 

5.1. Resultados dos Questionários  

 
 

Foram enviados questionários para 39 sujeitos, dos quais 35 retornaram, 

totalizando 89,7% de respostas à pesquisa. 

 
5.1.1. Perfil das Instituições 

 
Em relação às Instituições que os pesquisados trabalhavam, foram 

encontrados os seguintes dados: 25 são instituições privadas; sete são instituições 

públicas estaduais; duas são autarquias municipais e uma é fundação municipal. 

Esses dados estão representados no Gráfico 5.1 em porcentagens. 
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Gráfico 5.1 - Tipos de Instituição separados por categorias. 

Essas instituições iniciaram seus cursos de odontologia num período que 

varia de 1898 a 2003, sendo que a maior concentração está entre os anos de 1980 e 

2000, como ilustra o Gráfico 5.2. Para esse gráfico, a classificação das informações 

em relação ao tipo de instituições consideradas foi a do momento atual da resposta, 

visto que algumas escolas eram privadas quando foram implantadas e hoje são 

públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.2 - Expansão dos cursos de Odontologia no Estado de São Paulo dividido em 
categorias, no período de 1898 a 2003. 
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A média de vagas é de 84,9 por ano nessas instituições, variando de 30 a 260 

vagas por instituição/ano. 
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Gráfico 5.3 - Número de vagas ofertadas por ano nas instituições pesquisadas, com a linha de 

tendência mediana. 
 

O período dos cursos oferecidos nas instituições é, na maioria delas Integral, 

como ilustra o Gráfico 5.4. 
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Gráfico 5.4 - Período dos cursos oferecidos no Estado de São Paulo. 
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5.1. 2 - Perfil dos sujeitos. 

 
A média de idade dos sujeitos que responderam o questionário foi de 50,8 

anos, variando de 38 a 68 anos. 

Quanto ao gênero, 69 % são do sexo masculino (M) e 31 % são do sexo 

feminino (F), conforme descreve o Gráfico 5.4. 

 

69%

31%

M F
 

Gráfico 5.5 - População do estudo dividido por gênero, em porcentagem. 
 

Quanto à formação acadêmica dos pesquisados: 

- Todos são graduados em Odontologia, entre os anos de 1962 e 1989. 

- A maioria (65,7 %) graduou-se em escolas públicas, e 34,3 % graduaram-se 

em escolas privadas. Dos graduados em escolas privadas, 50% formaram-se nas 

escolas em que hoje são coordenadores.  

- Quanto aos cursos de especialização, 80% dos sujeitos têm essa formação. 

Desses cursos de especialização 10,7% foram em área de ensino e/ou 

administração universitária. 89,3% são especialistas em áreas da odontologia, sendo 

10,7% nas áreas básicas, 75,0% nas áreas clínicas e 3,6 % em saúde coletiva, 

como demonstra o Gráfico 5.6. Alguns possuem dois cursos de especialização. O 

período que esses cursos foram realizados é de 1969 a 2005. 
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Gráfico 5.6 - Cursos de especialização divididos em áreas de concentração. Destacado a área de 

Ensino e Administração 
 

 
- Os cursos de mestrados foram realizados no período de 1970 a 2005, sendo 

que 82,9 % dos sujeitos têm curso de mestrado. Todos em áreas específicas da 

odontologia, sendo 65,5% nas áreas clínicas, 31,1% nas áreas básicas e 3,4% em 

saúde pública bucal.  

- Todos os cursos de doutorado foram em área de saúde, sendo que 91,4 % 

dos sujeitos têm essa titulação. Desses, 93,8% em áreas de concentração em 

odontologia, a maioria em áreas clínicas e 6,3 % em outros cursos. Como descreve 

o Gráfico 5.7. Todos se titularam entre 1970 e 2005. 
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Gráfico 5.7 - Cursos de doutorado divididos por áreas de concentração, em porcentagem. 
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Quando perguntados se possuíam outro curso de graduação, 8,6% 

responderam que tinham outro curso, um graduado em Estudos Sociais e dois em 

Ciências Biológicas. 

 Na pergunta sobre cursos na área educacional, 22,9% responderam que não 

possuíam cursos na área de educação; 77,1% afirmaram possuir cursos na área de 

educação, desses a maioria em cursos de treinamento de ensino superior ou 

disciplinas isoladas de métodos de ensino superior desenvolvidas nos cursos de 

mestrados e doutorados; e 5,6% têm curso de especialização na área de educação. 

As respostas estão ilustradas no Gráfico 5.8. 
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Gráfico 5.8 - Cursos na área de educação em porcentagem. 

 

Em relação ao tempo de docência dos pesquisados, 97,1% responderam ter 

mais de 10 anos.  

Já em relação ao tempo em que exercem a direção ou coordenação de curso 

de graduação obtiveram-se os resultados demonstrados no Gráfico 5.9.  
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Gráfico 5.9 - Resultados para tempo que exerce direção ou coordenação, em porcentagem. 

 
 

Quanto ao regime de trabalho que esses sujeitos exercem em suas 

instituições, os resultados variaram de 50% em tempo integral a 8,3% em tempo 

parcial e horista, com 33,4% para dedicação exclusiva, conforme o Gráfico 5.9. 
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Gráfico 5.10 - Regime de trabalho dos diretores ou coordenadores. 
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5.1.3 Mudanças curriculares  

 
Sobre a ocorrência de mudanças curriculares no curso de graduação em 

odontologia nas Instituições nos últimos anos, 88,6% responderam que ocorreram.  

Os motivos citados para estas mudanças e a quantidade de vezes que foram 

citadas, foram agrupados na Tabela 5.1.  

 
Tabela 5.1 - Motivos para as mudanças curriculares, divididos por temas, subtemas e categorias.  

TEMAS SUBTEMAS CATEGORIAS No.

Promover a interdisciplinaridade  13 

Perfil profissional generalista  4 

 
Mudanças  
Político-
educacionais 

 
Adequação  
às  
Diretrizes Curriculares Adaptação ao projeto político-

pedagógico 
8 

Mercado de trabalho 
do aluno 

Demandas sociais do país 6  
Mudanças 
Sócio-
econômicas 

Área de atuação 
da Instituição 

Mudanças para adaptar o curso às 
necessidades dos alunos. 

1 

Estruturais Redução do curso para quatro 
anos  

10  
Mudanças 
Institucionais Administrativas Mudança de coordenador 1 

Mudança 
Técnico-científicas 

Evolução científica e tecnológica 
da odontologia 

2 

Obs. Dados coletados dos questionários referem-se ao número total das citações e não ao número de 
questionários. 

 

5.1.4. Práticas Interdisciplinares  

 
Quando perguntados sobre a presença da abordagem interdisciplinar nas 

suas instituições, 88,6% afirmaram que a utilizam, e 11,4 % não utilizam.  
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O Gráfico 5.11 ilustra a distribuição das disciplinas que utilizam a 

interdisciplinaridade. 

16,1%

83,9%

disciplinas profissionalizantes
disciplinas básicas e profissionalizantes

 
Gráfico 5.11 - Disciplinas que utilizam a interdisciplinaridade. 

 
 

Quanto à operacionalização da interdisciplinaridade nas suas instituições, 

5,7% afirmaram ter dificuldades que impediam o desenvolvimento dessa abordagem; 

5,7% apresentaram mais desvantagens que possíveis vantagens, devendo a sua 

manutenção no currículo ser reavaliada; 77,1% acreditaram ser viáveis e que 

deveriam ser mantidas; e 11,4 % não tinham opinião formada. Gráfico 5.12.  
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Gráfico 5.12 - Operacionalização da interdisciplinaridade nas instituições. 
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5.2 Resultados das Entrevistas  

 

A entrevista foi aplicada a uma parte da população da pesquisa; foram 10 

entrevistados que exercem cargo de direção ou coordenação em escolas de 

odontologia na cidade de São Paulo sendo uma pública e nove privadas. Todas as 

escolas de graduação da cidade de São Paulo responderam à pesquisa.  

As entrevistas foram gravadas, mediante autorização dos entrevistados e 

posteriormente transcritas, com o cuidado de manter a transcrição o mais fiel 

possível, sendo realizada a correção do português e removidos dados que 

pudessem identificar os pesquisados.  

Quanto ao perfil dos entrevistados: dois são do sexo feminino e oito do sexo 

masculino, com a média de idade de 50,6 anos; têm, em média, 25,6 anos de 

docência e 6,4 anos em média de coordenação ou direção. 

As respostas às perguntas da entrevista foram agrupadas em quadros e 

depois selecionadas categorias temáticas para o estudo de acordo com Bardin 

(1976) e Franco (2003). Depois disso foi feita tabulação das categorias. 

Para melhor entendimento dos resultados da entrevistas, esses dados 

também foram organizados em tópicos orientadores: Mudanças curriculares, 

Práticas Interdisciplinares e Concepções de Interdisciplinaridade. 

Os resultados serão apresentados neste capítulo, na forma de tabelas e 

descritos mais detalhadamente, com falas e comentários das categorias no capítulo 

de discussão. 

 

 



Resultados 
 
 

 
 

68

5.2.1 Mudanças curriculares 

 
Quando perguntados se as mudanças curriculares no curso de graduação em 

odontologia na instituição estavam relacionadas com as novas diretrizes curriculares, 

seis entrevistados responderam que sim e quatro responderam que não. 

As várias mudanças curriculares citadas pelos entrevistados foram agrupadas 

na Tabela 5.2: 

 
Tabela 5.2 - Distribuição dos Motivos para mudanças curriculares citados pelos entrevistados, 
divididos em temas, subtemas e categorias.  

TEMAS SUBTEMAS CATEGORIAS  No. 

Promover interdisciplinaridade  8 

Aumentar o conteúdo de 
humanística  

7 

Adaptação ao projeto político- 
pedagógico da escola  

6 

 
Mudanças 
Político-
Educacionais 

 
 Adaptação  
as  
Diretrizes 
Curriculares 

Perfil profissional generalista 2 

Mercado de trabalho 
do aluno 

Demandas sociais do país, Saúde 
Coletiva e SUS 

4  
Mudanças 
Sócio-econômicas Área de atuação 

da Instituição 
Mudanças para adaptar o curso às 
necessidades dos alunos. 

1 

Redução do curso para 4 anos 5 

Nomenclatura de disciplina 3 

Garantir a qualidade do ensino 3 

Implantação do curso noturno 1 

 
 
Estruturais 

Mudança para Regime semestral 1 

 
Mudanças 
Institucionais 

Administrativas Mudança de coordenador 1 

Mudanças 
Técnico-científicas 

Mudanças devido à evolução 
científica e tecnológica da 
odontologia 

1 

Obs. Dados coletados das entrevistas referem-se ao número total das citações e não ao número de 
entrevistas. 
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5.2.2 Práticas Interdisciplinares na visão dos diretores ou 

coordenadores de curso 

Quando os sujeitos foram indagados sobre o que consideravam atividades 

interdisciplinares, quase todos consideraram a clínica integrada como a principal 

dessas atividades. A Tabela 5.3 mostra todas essas atividades. 

 
Tabela 5.3 - Distribuições das atividades consideradas como interdisciplinares citadas pelos sujeitos. 

TEMA CATEGORIAS No.

Clínica Integrada 9 

Integração entre as Básicas e as Clínicas 5 

Atendimento à população extra universidade ou 
projetos extra-muros 

4 

Disciplinas Básicas 4 

Centro de atendimento a pacientes especiais 2 

Cariologia 2 

Módulos interdisciplinares 1 

 
 
 
Atividades 
consideradas 
como  
Interdisciplinares

Disciplinas Pré-clínicas 1 

Obs. Dados coletados das entrevistas referem-se ao número total das citações e não ao número de 
entrevistas. 
 
 
 As respostas quanto a quais professores participavam do planejamento 

dessas atividades interdisciplinares, está demonstrada na Tabela 5.4. 

 
Tabela 5.4 - Professores que participam do planejamento das atividades interdisciplinares. 

PROFESSORES No. 

Todos os professores 4 

Alguns professores escolhidos pela coordenação 3 

Só os professores de clínicas 3 
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• Interdisciplinaridade: Dificuldades e Vantagens 

Nove dos entrevistados acreditam que a interdisciplinaridade tem mais pontos 

positivos que negativos. Esses pontos negativos foram identificados nas perguntas 

sobre as dificuldades da implantação da interdisciplinaridade, separadas por temas e 

depois agrupadas em categorias, como mostra a tabela 5.5. 

Tabela 5.5 - Distribuições das dificuldades da implantação da interdisciplinaridade, separadas por 
temas, agrupadas em categorias e subcategorias 

TEMAS CATEGORIAS SUBCATEGORIAS No. 

Condições de trabalho 2 Dificuldades 
com a 
Instituição 

 
Poderia ser melhor Não compreende a proposta de 

mudança 

1 

Muito trabalho 2 

Autoritarismo do coordenador 2 

 
Dificuldades 
com   
Coordenador Dificuldade é a metodologia 1 

Aluno não tem opinião 5 Dificuldades 
com Corpo 
Discente 

Sem problemas 

Aluno deve ser esclarecido 2 

Formação dos professores 6 

Autoritarismo do professor  3 

 Medo do novo  3 Desconhecimento sobre 
o assunto Não entendem  3 

Resistência 3 

Não acreditam na interdisciplinaridade 1 

 
 
Dificuldades 
com Corpo 
Docente 

Contrato de trabalho parcial 1 

Obs. Dados coletados das entrevistas referem-se ao número total das citações e não ao número de 
entrevistas. 
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 Já em relação às vantagens da utilização da interdisciplinaridade em seus 

cursos, as respostas foram agrupadas em categorias na tabela 5.6. 

Tabela 5.6 - Distribuições das vantagens da interdisciplinaridade citadas pelos sujeitos 
TEMAS CATEGORIAS No.

Maior controle do corpo docente (corpo docente menor) 4 Vantagens 
Administrativas Autonomia do diretor 1 

Atendimento global do paciente 2 

Aprender a conviver em grupo - alunos e professores 2 

 
Vantagens 
Educacionais Avaliação do curso 1 

Vantagens de 
Mercado 

Atender o mercado de trabalho dos alunos e da entidade 2 

Obs. Dados coletados das entrevistas referem-se ao número total das citações e não ao número de 

entrevistas. 

 

5.2.3 Concepção de interdisciplinaridade na visão dos diretores ou 
coordenadores de curso. 

 
Esse tema emergiu dos dados, pois não foi feita uma pergunta direta sobre 

concepções. Após várias leituras e releituras, foi feito um trabalho de selecionar 

parte das falas que indicassem algum conceito teórico, psicológico ou de atitude, 

que foram separados em categorias como descreve a Tabela 5.7.  

 
Tabela 5.7 - Distribuições dos conceitos de interdisciplinaridade citadas pelos sujeitos da entrevista 

TEMA CATEGORIAS No.

Como integração de conteúdos  6 

Como mudança de atitude  5 

Como trabalho multidisciplinar ou multiprofissional  5 

Como trabalho em equipe 1 

Conceitos de 
Interdisciplinaridade 

Sem negar as disciplinas  3 

Obs. Dados coletados das entrevistas referem-se ao número total das citações e não ao número de 
entrevistas. 
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Os objetivos da interdisciplinaridade para os entrevistados, também foram 

separados das falas e agrupados em categorias, descritas na Tabela 5.8: 

 
 

Tabela 5.8 - Distribuições dos objetivos da interdisciplinaridade citadas pelos entrevistados. 
TEMA CATEGORIAS No.

Integração das diversas áreas  8 

Formar um profissional generalista  6 

Dar uma visão mais humanística e atendimento a 
população carente 

6 

Atender o mercado de trabalho e SUS (PSF) 3 

 
Objetivos 
da 
Interdisciplinaridade 

Abaixar os custos com professores 3 

Obs. Dados coletados das entrevistas referem-se ao número total das citações e não ao 
número de entrevistas. 
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Foi expressivo o índice de retorno à pesquisa5, pois em média os 

questionários expedidos pelo pesquisador alcançam 25% de devolução para 

pesquisa qualitativa (LAKATOS; MARCONI, 1998) e 70% para pesquisa quantitativa 

(GIL, 1999). 

Isso poderia ser explicado pelo momento de mudanças curriculares, nas 

instituições pesquisadas, para adequação das Diretrizes Curriculares para os Cursos 

de graduação em Odontologia; pelo grande número de publicações, congressos e 

discussões, promovidos pela ABENO nos últimos anos e talvez pela pesquisadora 

ser da própria área (professora de odontologia). Em outras pesquisas do próprio 

Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS), da 

Universidade Federal de São Paulo, onde os pesquisadores não eram “nativos” da 

área pesquisada, esse retorno foi mais baixo (PORTILHO, 2006; RAMALHÃO, 

2006). 

 
 

6.1 Perfil dos sujeitos 

 
 

A maioria dos diretores/coordenadores de curso que responderam a pesquisa 

era do sexo masculino; apesar da odontologia estar se tornando uma profissão 

feminina (MOYZÉS, 2004), os cargos de lideranças ainda são ocupados em sua 

maioria por homens. 

A média de idade dos sujeitos que responderam os dois instrumentos foi 

praticamente a mesma, dos questionários foi 50,8 anos e das entrevistas foi 50,6 

anos.  

                                                 
5 Ver página 58 e página 67, capítulo de resultados. 
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• Tempo de docência e coordenação 

 
Em relação ao tempo de docência, os dados das entrevistas; onde a média foi 

de 25,6 anos; confirmaram os dados do questionário; onde 97,1% dos pesquisados 

responderam ter mais de 10 anos de formados. Para entender o momento do 

professor em relação à carreira, considerou-se o estudo de Huberman (2000)6. 

Neste estudo, os sujeitos da pesquisa estariam numa fase de desinteresse pela 

profissão, mas como esses sujeitos não exercem só a função de professor, 

analisou-se também o tempo de coordenação e a maioria estava na faixa entre 

menos de um ano e até cinco anos. Voltando ao estudo de Huberman, esses 

profissionais estariam em início de carreira, passando para a estabilização. Na 

função de coordenação, a maioria desses pesquisados estava em tempo integral ou 

dedicação exclusiva em relação ao tipo de contrato de trabalho. 

 
• Formação dos pesquisados 

 
Na LDB de 1996, artigo 66, ficou instituído que a preparação para o exercício 

do magistério superior seria feita em nível de pós-graduação, prioritariamente em 

programas de mestrado e doutorado (BRASIL, 1996). 

Os entrevistados possuem, em sua grande maioria, o título de Doutor, 

indicando uma preocupação com a carreira universitária. A maioria dessas titulações 

foi em cursos de área clínica, demonstrando uma grande valorização da parte clínica 

dentro da odontologia. Embora o número de coordenadores com titulação 

                                                 
6 O estudo de Huberman (2000) sobre o ciclo de vida dos professores compreende a relação da carreira do professor 
com o seu perfil profissional e o autor classifica o perfil profissional do professor pelo tempo de trabalho: a entrada na 
carreira (1 a 3 anos); a estabilização (4 a 6 anos); a diversificação (7 a 25 anos); a serenidade – distanciamento afetivo 
(25 a 35 anos) e o desinvestimento (35 a 40 anos). 
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acadêmica seja elevado, o mesmo não acontece com cursos na área de educação. 

Nas entrevistas quase todos afirmaram que esses cursos aconteceram nas 

disciplinas de metodologia da pesquisa durante os cursos de doutorado e mestrado. 

 
   6.2. Mudanças Curriculares  
 
 

A maioria dos sujeitos que responderam a pesquisa afirmaram ter ocorrido (e 

ainda estarem ocorrendo) mudanças curriculares nas suas instituições nos últimos 

anos. Dos entrevistados que responderam que não fizeram mudanças curriculares a 

partir das Diretrizes Curriculares, três afirmaram que seus projetos político-

pedagógicos de cursos foram planejados já considerando as novas leis 

educacionais. Um deles disse que mesmo antes das novas leis educacionais, sua 

entidade já se preocupava com alguns itens discutidos nas diretrizes: perfil 

generalista, saúde coletiva, formação para o SUS. Isso pode ser observado nas 

seguintes falas: 

 
Em função do projeto pedagógico ter sido aprovado com conceito B nos 
períodos avaliados pelo MEC, não houve necessidade de reestruturação. 

     
A gente começou a fazer essas mudanças antes mesmo das Diretrizes... Não 
mais dar o curso voltado como antigamente para o aluno abrir o seu 
consultório particular... abrir o curso para que o nosso aluno vá atender ao 
seu público. E compreender o funcionamento do serviço público. Então as 
mudanças começaram em 1997. 

     
Na realidade não houve mudanças... Desde o começo nosso projeto tem uma 
visão multidisciplinar generalista. Fomos avaliados pelo MEC e nas duas 
vezes nós conseguimos um conceito muito bom. E em função disso a gente 
não viu necessidade de modificar isso. Até porque o projeto pedagógico pela 
avaliação do MEC e aos nossos olhos contempla a interdisciplinaridade. 
 
Não houve mudanças para adequação às Diretrizes Curriculares. Foram para 
recuperação interna do curso, mesmo. 
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As mudanças curriculares dependem, segundo Maia (2004), do apoio de 

todos os segmentos institucionais: gestores, docentes, funcionários e alunos, 

parcerias devem ser construídas entre os gestores acadêmicos e do poder público 

para se obter resultados positivos para todos os participantes do processo. 

Essas mudanças foram agrupadas e serão discutidas a seguir: 

• Mudanças Político-educacionais  

Esse tema foi apoiado teoricamente pelo subtema “Adequação dos cursos 

às Diretrizes Curriculares”. 

A preocupação com essa adequação é percebida na fala de um entrevistado: 

As mudanças foram basicamente em função das diretrizes.  Todas as escolas 
trabalham de acordo com o que o Ministério (da Educação) exige afim de que 
elas possam manter o seu reconhecimento. Então como nós temos, 
normalmente, a cada dois a três anos uma comissão que faz renovação do 
reconhecimento é necessário que tenhamos que nos adequar às Diretrizes 
Curriculares. 
 

Uma das mudanças indicada pelos sujeitos foi a de promover a 

interdisciplinaridade. 

Implementamos mudanças, visando um melhor aproveitamento de carga 
horária, buscou-se a integração de disciplinas e conteúdos, privilegiou-se a 
clínica integrada no último ano do curso. 
 
A adequação nada mais é do que colocar o projeto em prática. Lutando pela 
interdisciplinaridade. 
 
Nos estágios supervisionados eles têm essa formação interdisciplinar. 
 

Já alguns não acreditavam na abordagem interdisciplinar como único modelo 

de aprendizagem para a formação do perfil proposto pelas diretrizes: 

 
 
A interdisciplinaridade tem momentos, ela não deve ser encarada como o 
único modo de atingir a formação do dentista. Ela pode ser explorada de 
forma positiva em alguns momentos do curso. Mas, não como um modelo 
único de aprendizado, como único modelo vantajoso... 
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Outra mudança curricular era Aumentar o conteúdo de humanística, 

previsto também nas Diretrizes Curriculares. 

Para Maia (2005), a formação humanística poderia ser entendida como a 

preparação do futuro profissional para estabelecer relações essencialmente 

humanas com seus pares e, especialmente com seus pacientes, não devendo se 

contrapor à formação científica. Essas duas formações deveriam ser vistas como 

dois eixos de um mesmo processo, com o objetivo de mobilizar o interesse do aluno 

e capacitá-lo, não apenas no conhecimento científico das doenças, mas para o 

cuidado integral do ser humano.  

 
O humanismo requer tratar o paciente de uma forma conectada, relacional, 
como qualquer ser humano desejaria ser tratado - com consideração, 
gentileza e respeito. Este paradigma insiste na profunda humanidade dos 
indivíduos envolvidos e reforça a importância da relação paciente-profissional 
no processo de cura (DAVIS-FLOYD apud MAIA, 2005, p. 45). 
 
 

Um planejamento curricular voltado para conteúdos fragmentados (modelo 

flexneriano/giesiano) e não para o desenvolvimento de um determinado perfil 

profissional tornaria improvável a aquisição de uma visão integral do ser humano. 

Tal realidade, aliada à dificuldade de “operacionalização” da formação humanística 

faria com que essa dimensão do desenvolvimento profissional ocorresse não de 

forma planejada, mas em decorrência de casualidades das relações entre 

professores, alunos e pacientes, através do “currículo oculto” 7 (MAIA, 2005). 

Esse mesmo autor alertou para algumas iniciativas de colocação, na grade 

curricular, de disciplinas das ciências sociais, humanas e comportamentais para 

                                                 
7 Currículo oculto pode ser definido como o conjunto de atitudes, valores e comportamentos que não estão explícitos no 
currículo formal, mas que são passados para os alunos através das relações sociais, dos rituais, das práticas e da configuração 
espacial e temporal da escola (SILVA Apud MAIA, 2005).  
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simples cumprimento das diretrizes curriculares, e que não atingem a proposta de 

humanização das profissões em saúde.   

A formação humanística no ensino superior em saúde configura mais do que 
um campo de planejamento de práticas de desenvolvimento profissional, um 
exercício intencional e constante de sensibilidade, um compromisso tanto 
institucional como de todos os indivíduos que participam do processo 
educativo (MAIA, 2005, p.52). 
 
 

Discutindo formação humanística em odontologia, Moysés (2003) afirmou que 

haveria um esgotamento dos modelos de formação baseados na racionalidade 

técnica, e da necessidade urgente de abordagens pedagógicas que valorizem o 

homem em suas relações, comprometendo-se com um conceito ampliado de Saúde, 

entendendo-a como um direito dialeticamente individual e coletivo.  

Em relação a este assunto, a educação superior em saúde, tem buscado 

desenvolver propostas curriculares mais integradas, como as metodologias 

problematizadoras, com currículos orientados para a comunidade, possibilitando 

contato com diversos conteúdos eletivos e investindo em espaços coletivos de 

planejamento e avaliação (ABDALLA et al, 2005; IOCHIDA, 2004). 

Nas falas dos entrevistados podemos perceber que nem todos têm esse 

conceito da formação humanística. 

 
Acho que o perfil profissional também mudou. Antigamente éramos formados 
para atuar entre quatro paredes, no consultório. E hoje a gente sabe que isso 
não dá mais.... na verdade é pra dar uma formação mais global, mais 
integrada, para o aluno... Favorecendo o raciocínio lógico, favorecendo o 
equacionamento dos problemas, a resolução dos problemas, que é o que as 
diretrizes preconizam. 

 
Nós temos uma preocupação com a comunidade e nós prestamos serviços. 
Intra e extra-muros com uma série de entidades que participam aí com a 
interdisciplinaridade com outros cursos da universidade. Fisioterapia, 
enfermagem, nutrição, psicologia, e internamente até a própria universidade. 
Então, mudou bastante a parte social da escola. 
 
Então a escola está preocupada com a parte social da região. 
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Nós tínhamos tantas horas de curso e eles, o MEC, por determinações 
curriculares, pediu para dar mais uma visão humanística e menos tecnicista. 
 
Não teve mudanças, porque o curso já contempla essas matérias. 
 
Transformando o aluno em um profissional de saúde. Que ele saiba identificar 
os doentes, as doenças, em cada lugar da sociedade, no meio em que ele 
está contido. Então ele é um cidadão da área da saúde. 
 
...diminuímos as disciplinas de humanística, a primeira grade foi formulada 
com grandes cargas horárias em disciplinas sociais, Políticas de Saúde, 
Marketing em odontologia, Deontologia, Orientação profissional, Antropologia, 
Bioética. Na nova grade foram removidas estas disciplinas passando a ser 
conteúdo programático em Odontologia social e coletiva I e II. 
 

 
O Perfil profissional generalista é outra categoria citada pelos 

entrevistados, e é descrito nas Diretrizes Curriculares para os cursos de Odontologia 

da seguinte forma: 

O Curso de Graduação em Odontologia tem como perfil do formando 
egresso/profissional o Cirurgião Dentista, com formação generalista, 
humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à 
saúde, com base no rigor técnico e científico. Capacitado ao exercício de 
atividades referentes à saúde bucal da população, pautado em princípios 
éticos, legais e na compreensão da realidade social, cultural e econômica do 
seu meio, dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em 
benefício da sociedade (BRASIL, 2001, p.8). 
 
 

Isso é percebido nas seguintes falas dos entrevistados: 

 
...o perfil profissional do aluno graduado, formado, tem que ser ético, social e 
generalista. 
 
As necessidades, não são de hoje, do país, de formar um profissional 
generalista como estávamos falando. 
 
Você pega o aluno que vai para a clínica integrada, para o dia-a-dia mesmo... 
ele sai com aquela visão de que o paciente é um todo e não apenas a boca. 
Porque ele tem a prática da clínica integrada com a intervenção, seja ela 
preventiva ou curativa. 
 

 
Deve-se tomar o cuidado de aproximar essas práticas das clínicas das 

escolas ao mundo do profissional generalista. 

Em relação a este assunto, Solomon et al (2006), comparando dados de 

procedimentos odontológicos específicos de cirurgiões-dentistas generalistas e de 
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aluno de graduação do Texas, encontraram resultados discrepantes para alguns 

desses procedimentos e recomendaram que as escolas de odontologia devessem 

utilizar esses dados fornecidos pelo escopo da análise das práticas para ajudar a 

determinar uma tolerância e profundidade para seus respectivos programas 

educacionais, aproximando-os mais a realidade dos profissionais generalistas. 

Os entrevistados têm uma visão bem definida em relação à importância do 

PPP e outra categoria das mudanças curriculares foi definida: a adaptação ao 

projeto político-pedagógico, já existentes ou novos. Esta conscientização pode ser 

pelos vários trabalhos que a ABENO tem publicado e congressos específicos sobre 

o assunto. 

 
Nós assumimos a coordenação da escola com o projeto já existente, que é o 
projeto (PPP) original daqui da faculdade. 
 
Os projetos pedagógicos precisavam estar de acordo com a Lei de Diretrizes 
e Bases. 
 
Nós precisávamos adequar o projeto pedagógico para atender às 
necessidades da lei. Então, eu presidia uma comissão de revisão do projeto 
pedagógico que precisava ser melhor adequado à LDB. 
 
... porque o projeto pedagógico pela avaliação do MEC e aos nossos olhos 
contempla a interdisciplinaridade. 
 

 
Perri de Carvalho (2004) enfatizou a importância da construção do PPP com o 

objetivo de adequação às Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação em Odontologia, e que este projeto deveria ser claro na definição do 

perfil do graduando e coerente no trabalho das competências, habilidades e 

conteúdo. Para esse autor, a instituição formadora deveria estar aberta às 

demandas sociais, capaz de produzir conhecimento relevante e útil, devendo 

priorizar a atenção à saúde universal e com qualidade, com ênfase na promoção da 

saúde e prevenção das doenças. 
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Esse mesmo autor fez algumas recomendações para a elaboração das 

etapas do Projeto Pedagógico (PERRI DE CARVALHO, 2004, p.9):  

 

▫ Diagnóstico do perfil, das expectativas e necessidades dos alunos, das 
necessidades da população quanto à saúde bucal.  

▫ Definição de metas e objetivos que se pretendem alcançar e 
estabelecimento de diretrizes gerais que nortearão os vários semestres e 
as várias disciplinas do curso.  

▫ Planejar ações que permitam atingir as metas desejadas. Este 
planejamento terá como ponto de convergência os objetivos e metas 
concretas para o curso como um todo, respeitando as especificidades das 
disciplinas e atividades a serem planejadas.  

▫ Organizar o processo de acompanhamento e avaliação do projeto para 
seguir o desencadeamento das ações, perceber seus resultados e 
redirecionar os rumos do projeto em andamento, quando necessário. Ao 
término de cada ação do projeto, realiza-se a avaliação para se verificar 
até que ponto os objetivos foram atingidos. Ao longo do caminho, o 
emprego do tempo, o calendário, a divisão de tarefas ou as próprias 
ações e suas metas podem se mostrar inadequadas, exigindo 
redefinição, reorientações e replanejamento. 

 
 
Para Melo (2004), um projeto educacional deveria ser um instrumento de 

ação, e se definiria em termos dos valores que se deseja transmitir em termos 

políticos, sociais e científicos. O entendimento da real intenção do projeto seria 

facilmente descoberto, assim, um projeto pedagógico seria sempre um projeto 

político pedagógico na medida em que realiza opções diante da realidade existente 

e diz qual sua verdadeira intenção de maneira transparente.  

As Diretrizes Curriculares para os cursos de Odontologia deixam claro como 

deve ser esse projeto: 

 
O Curso de Graduação em Odontologia deve ter um projeto 
pedagógico, construído coletivamente, centrado no aluno como 
sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e 
mediador do processo ensino-aprendizagem. Este projeto pedagógico 
deverá buscar a formação integral e adequada do estudante através 
de uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a 
extensão/assistência (BRASIL, 2001, p.10). 
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Moysés (2004) e Araújo (2004), concordando com as Diretrizes, 

acrescentaram que esses projetos deveriam privilegiar as metodologias 

construtivistas e serem orientados para a comunidade. 

• Mudanças Sócio-econômicas 

 Para discutir Mudanças Sócio-econômicas faz-se necessário um 

entendimento sobre mercado de trabalho na odontologia. Essa profissão é uma das 

poucas da área de saúde que discute o assunto há algum tempo, talvez pelo fato de 

que até pouco tempo a profissão ter sido exclusivamente da esfera privada.  

Narvai (2002) afirmou que o mercado passou a influenciar a prática e a 

educação odontológica desde a metade do século XX, e que essa odontologia de 

mercado foi caracterizada pela produção-consumo privada de bens e serviços sob 

regulação do mercado.  

Araújo (2004) apresentou, em sua tese de Livre-docência, dados do Ministério 

da Saúde de 2003, no qual o Brasil tinha 183.078 cirurgiões-dentistas numa relação 

de 966 habitantes para cada profissional. Destes, 52.551 eram vinculados ao 

Sistema Único de Saúde - SUS, representando 32,68% do total de cirurgiões-

dentistas do Brasil; portanto, o maior empregador de profissionais da Odontologia no 

momento seria o Estado. 

 O mercado de serviços curativos na forma que foi originalmente concebido 

para o exercício clínico liberal tradicional (esfera privada), vem passando por um 

processo de mudanças estruturais e esgotando-se. As tendências profissionais 

atuais apontam para uma dinâmica diferenciada de mercado, mais articulada com as 

novas dinâmicas da esfera pública (ZANETTI, 2005). 
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No subtema “Mercado de trabalho do aluno”, surgiram as categorias: 

Demandas sociais do país, Saúde Coletiva, SUS. Essas categorias também estão 

relacionadas com as Diretrizes Curriculares, visto que estão previstas neste 

documento, porém, esses assuntos são vistos pelos entrevistados mais como uma 

porta de trabalho para o egresso do que um atendimento para a população no 

âmbito da saúde coletiva. Trazido aqui nas falas dos entrevistados: 

 
O SUS está aí e veio para ficar e a escola que não usar o SUS está perdida. 
As diretrizes são bem claras nesse aspecto. 
 
Na verdade é que a profissão mudou, a gente tem visto através de pesquisa 
do pessoal da saúde coletiva, da Odontologia Social e outros... que a área do 
empregador da Odontologia hoje é o serviço público. O SUS e o próprio 
Governo Federal principalmente, têm aberto possibilidades para a 
Odontologia. Não mais dar o curso voltado como antigamente para o aluno 
abrir o seu consultório particular... abrir o curso para que o nosso aluno vá 
atender ao seu público. E compreender o funcionamento do serviço público. 
 
E temos um ônibus que sai com o aluno para ele conhecer a realidade com 
que ele vai trabalhar. Esse ônibus é completo: tem odontologia, farmácia, 
veterinária, enfermagem. Para que ele vá realmente como um ônibus da 
saúde. 
 
... e nós estamos vendo isso no aluno que está saindo. É o aluno egresso. 
Todos os nossos ex-alunos estão empregados. 
 
Você tem de formar o aluno com uma visão mais global, formá-lo com um a 
visão em saúde pública, trabalhar no coletivo. 
 
 

Araújo (2004) afirmou que a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

estabelecido pela Constituição de 1988, é baseada e regida por três princípios 

fundamentais: a universalidade, a eqüidade e a integralidade e tem por objetivos 

oferecer à todas as pessoas um atendimento eficiente, democrático e igualitário, 

sem distinções ou impedimentos de qualquer natureza. Assim, o cidadão deixaria de 

ser apenas um usuário e simples receptor do serviço de saúde, para participar 

ativamente no processo de formulação das políticas de saúde e no controle da sua 

execução.  
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Em 1994, a família passa a ser o centro do cuidado profissional em saúde 

para a atenção básica, através do Programa de Saúde da Família (PSF). Esse 

programa é uma estratégia de reorientação do SUS e da municipalização da saúde, 

estruturada em unidades básicas de saúde com equipes multiprofissionais que 

assumem a responsabilidade por uma determinada população, em área geográfica 

delimitada, atuando com prevenção, promoção e recuperação da saúde de forma 

integral e contínua (BRASIL, 1997c). 

A Odontologia foi inserida no PSF pelo Ministério da Saúde, em 2000, através 

de contratação de cirurgião-dentista, atendente de consultório dentário e técnico de 

higiene dentária, possibilitando ampliar e reorientar a atenção de saúde bucal no 

Brasil (BRASIL, 2005). 

Para Matos e Tomita (2004) a articulação entre educação superior e os 

serviços públicos de saúde repercutiria na formação dos profissionais da saúde na 

perspectiva do SUS e que esse movimento estaria no começo. Essas autoras 

também destacaram que, assim como os demais profissionais do PSF, o cirurgião-

dentista necessitaria de um processo de qualificação profissional, para poder 

integrar uma equipe e desenvolver ações programáticas, com vistas à efetivação do 

SUS. 

Melo (2004) afirmou que o conceito ampliado de saúde e do SUS, são 

assuntos muito discutidos nos ambientes da saúde bucal coletiva e que as outras 

áreas pouco entendiam ou desconheciam esses processos. Alertou também, que se 

não houver o entendimento desses conceitos, pelas outras áreas, correria-se o risco 

de continuar com erros quanto às mudanças necessárias para a educação. Esses 

processos de mudanças precisariam ultrapassar o campo destas disciplinas e haver 
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mudanças nas atitudes de ensinar por parte do professores de todas as disciplinas, 

reconhecendo o SUS como ordenador do sistema formador e empregador potencial 

dos profissionais recém formados. 

 Para Feuerwerker (2003), a educação profissional deveria ser orientada para 

os problemas mais relevantes da sociedade, e a seleção dos conteúdos 

programáticos deveria ser feita com base em critérios epidemiológicos e nas 

necessidades da saúde. Para a autora, as mudanças introduzidas pelos estágios 

supervisionados deverão representar transformações de concepções, de práticas e 

no trabalho das instituições formadoras, sugerindo a participação dessas instituições 

nos Pólos de Educação Permanente em Saúde, que seriam núcleos de articulação 

entre gestores municipais e estaduais do SUS, instituições formadoras e 

representantes do controle social. A autora também afirmou: 

 
Há necessidade de redefinir referenciais e relações com diferentes 
segmentos da sociedade, no sentido da universidade construir um novo lugar 
social, mais relevante e comprometido com a superação das desigualdades. 
No campo da Saúde, é indispensável que a produção de conhecimento, 
formação profissional e prestação de serviços sejam tomadas como 
indissociáveis de uma nova prática (FEUERWERKER, 2003, p. 25). 

 

No subtema “Área de atuação da Instituição” aponta a categoria Mudanças 

para adaptar o curso às necessidades dos alunos, onde os entrevistados vêem 

essas mudanças, como opção para as instituições continuarem no mercado da 

educação. 

 
Até porque os nossos alunos que vêm da rede pública, eles têm muitas 
dificuldades. Não só da língua portuguesa como de raciocínio lógico e tudo o 
mais. Então isso é trabalhado dentro do nosso programa para receber 
qualquer tipo de aluno. 
 
Então hoje tem cada vez menos gente querendo fazer odontologia. E cada 
vez mais, mais oferta de cursos. Mais faculdade abrindo, mais vagas 
disponíveis. Hoje sobram vagas. Se eu botar uma turma de 50 eu levanto as 
mãos para o céu porque eu fiz uma turma... E aí resolveram ( a instituição) 
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mudar. Eu vim com essa responsabilidade, de tentar resgatar alguns valores 
do curso, seriedade do curso, qualidade do curso, e é isso que eu estou 
tentando fazer. 
 
... existe uma tendência de mudanças, nossa acadêmica; e existe uma 
tendência mercadológica dos mantenedores: se não tem alunos, não tem 
curso! Você tem de ter uma coisa, extremamente palpável. Uma coisa que 
sirva de chamariz para os alunos. Hoje é custo e qualidade. Se você tiver 
preço e qualidade você vai ter alunos. Mas nunca mais nas mesmas 
proporções de alguns anos atrás. E nem é essa a necessidade. 
 
Se tivesse ainda, alunos saindo pelo ladrão, 100 alunos em cada turma de 
cada escola, esses currículos não seriam mexidos nunca! Porque não foram 
mexidos durante anos! As necessidades, não são de hoje, do país, de formar 
um generalista como estávamos falando. Antigamente se colocava no papel, 
formar um generalista e nunca foi feito isso. 
 

• Mudanças Institucionais 

Essas mudanças também estão relacionadas com a sobrevivência das 

instituições no mercado de ensino. Para redução de custos houve mudanças 

Estruturais como: Redução do curso de cinco para quatro anos e, Mudança de 

regime anual para Regime semestral. Para atender às necessidades do público-

alvo, foram implantados cursos noturnos. Também foram feitas mudanças no 

curso para garantir a qualidade do ensino e houve necessidade de uma nova 

nomenclatura de disciplinas para atender melhor à grade horária dos cursos.    

 
Em 2003 a gente tentou a partir desse modelo semi-integral, rediscutir essas 
questões e procuramos buscar um pouco mais de proximidade com as 
diretrizes curriculares.... houve uma pequena mudança porque a universidade 
passou para regime semestral e nós só adequamos nomenclatura de 
disciplina. 
 
Fora isso, a questão mercadológica também que é outra coisa importante. Se 
não fizer agora essa readequação basicamente, com algo em torno de uma 
carga horária plena entre 4.000 e 4.500 horas, embora o MEC fale só em 
4.000, criando a necessidade do generalismo basicamente voltada à área 
social no que diz respeito a SUS e PSF. Deixando de lado todo o lado 
tecnicista basicamente que a gente já estava acostumado, mas sem perder 
as características de uma boa formação nesse sentido. Não teria sentido 
nenhum. Então, a gente precisaria fazer de qualquer maneira essa alteração. 
 
Só o do MEC ter colocado como carga horária mínima 4.000 horas. E todas 
as (faculdades) particulares estão pondo os cursos em 4.000 horas. A gente 
tinha 5.000 horas e tivemos de cortar mil horas por causa dessa carga 
horária. . Apesar de que na lei está escrito que o mínimo é com quatro mil 
horas, só que todas as particulares estão partindo para quatro mil horas. 
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Inclusive algumas públicas também. O único jeito é conversando, fazendo... A 
gente faz o método de tentativa e erro. A gente faz e aplica e depois reavalia 
o que aconteceu e aí tenta consertar... 
 
 

As mudanças “Administrativas” foram explicitadas na categoria Mudança de 

coordenador, visto que o tempo como coordenador dos entrevistados é bem curto, 

pelo menos nas instituições privadas parece ser comum esse tipo de mudança nos 

últimos anos. 

• Mudanças Técnico-científicas 

As mudanças acima foram citadas para atender a Evolução científica e 

tecnológica da Odontologia, que apesar de toda crítica ao momento atual, a 

indústria de materiais odontológicos, continua seu desenvolvimento e essas técnicas 

são repassadas para os alunos. 

 
Esse currículo baseado em um modelo de 20 anos atrás evoluiu. Os 
conceitos programáticos são diferentes, as formas de se ensinar são 
diferentes! Quer dizer, o dinamismo neste tempo todo, nunca deixou de 
existir! Então dizer que o modelo é aquele mesmo de 1980 não é verdade. O 
modelo até pode ser, mas o curso não é o mesmo. Ele incorpora todas as 
evoluções tecnológicas, toda evolução científica, porque a universidade é de 
pesquisa e as pesquisas são incorporadas imediatamente no curso de 
graduação. 

 

 
6.3 Práticas Interdisciplinares 
 

Dentre as “Atividades consideradas como Interdisciplinares”, a mais citada foi 

a Clínica Integrada (Tabela 5.3)8, talvez por esta disciplina fazer parte dos 

currículos de odontologia desde 1970, por decreto de lei do CFE tornou-se 

obrigatória com a duração mínima de um semestre (BRASIL, 1982). 

                                                 
8 Página 69, capítulo de Resultados. 
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Milani (2003) afirmou que, naquele momento, não existiria definição e 

consenso sobre os objetivos, conteúdos programáticos e carga horária dessa 

disciplina nas diversas instituições de ensino. Em sua tese de mestrado, o autor 

observou que 98% dos pacientes fizeram tratamentos curativos e sugeriu uma 

mudança de abordagem na clínica integrada, para uma odontologia Integral com 

tratamentos preventivos. O autor concluiu que o desempenho dessas clínicas seria 

melhor se fosse utilizado pessoal auxiliar, que havia necessidade de melhorias no 

serviço de triagem, para um melhor atendimento as necessidades da população, que 

deveria haver uma conscientização dos direitos e deveres dos professores, assim 

como a implantação de um programa de manutenção dos pacientes atendidos, 

prolongando os resultados obtidos nos tratamentos.  

Quando os entrevistados da pesquisa foram questionados sobre que corpo 

docente fazia parte dessas clínicas integradas, se era oriundo das disciplinas de 

especialidades ou um corpo próprio, cinco responderam que Clínica Integrada era 

uma disciplina com corpo docente próprio, três tinham representantes das diversas 

disciplinas de especialidades e dois não possuíam clínicas de especialidades e só 

tinham clínicas integradas.  Demonstrando que a metade das instituições, não tinha 

integração entre o corpo docente; só tinham integração de conteúdo; percebido pela 

fala: 

 
...a integração de conhecimento, ela existe dentro da clínica integrada, mas 
não a interdisciplinaridade. Porque ela (a clínica integrada) é uma disciplina 
autônoma... com professores próprios. 
 
 

 Além da clínica integrada, outras atividades foram citadas como: Integração 

entre as Básicas e as Clínicas, Atendimento à população extra-universidade ou 
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Projetos extramuros, Disciplinas Básicas, Centro de atendimento a pacientes 

especiais, Cariologia, Módulos interdisciplinares e Disciplinas Pré-clínicas. 

 
Então nós fundimos a disciplina de Bioquímica Específica, Microbiologia 
Específica e Odontologia Preventiva na disciplina de Cariologia. 
 
a disciplina de Morfologia onde Anatomia e Histologia são dadas ao mesmo 
tempo, como integração da própria Fisiologia e Bioquímica. 
 
na própria disciplina de Morfologia e Bioquímica particularmente existe a 
atuação de professores da área de aplicação, para mostrar quais são as reais 
necessidades que eles precisam dessa área básica. Para não ficar perdendo 
muito tempo por isso que o currículo diminuiu a sua carga horária. 
 
Então a gente pode considerar nas Básicas Também. Também existe uma 
tentativa. Mas ela está evoluindo melhor nas Clínicas. Isso eu digo, nas 
Clínicas com as Básicas.  
 
Temos outros exemplos onde isso acontece. Tem uma disciplina 
interdepartamental que é Fisiologia. Outro exemplo, no departamento de 
Cirurgia tem com o departamento de Anatomia. Na Cariologia a gente tem 
uma troca de informações com a Radiologia... E outras de Materiais com 
outras de clínicas. Todas... mas estamos começando... 
 
Na Anatomia com a Escultura. A Anatomia dá todos os acidentes do dente e 
aí a Escultura entra junto. Da Cirurgia com a Anestesia, da pré-clínica, da 
Clínica como a Anatomia também. Aí a Clínica com as Básicas. 
 
...são atividades clínicas e de atendimento à população extra universidade, 
fora da universidade. 
 
E os Estágios Supervisionados e o Projeto(...) que é com todos os cursos da 
Universidade. É o projeto de extensão oficial da Universidade, tem vários 
locais onde eles atuam e aí tem asilos, creches, tem para adolescentes. 
Então a gente pega todas as idades para estar atuando em várias disciplinas, 
neste contexto. A maioria é feita fora do horário de aula. 
 
E na Clínica a mesma coisa, nós fizemos uma integração com a 
biossegurança também. Além de tudo isso nós temos uma integração com 
atendimento a pacientes especiais. Nós temos um centro de atendimento à 
pacientes especiais, principalmente Síndrome de Down e atendemos também 
portadores do vírus da Aids ou da hepatite. E temos um ônibus que sai com o 
aluno para ele conhecer a realidade com que ele vai trabalhar. Esse ônibus é 
completo: tem odontologia, farmácia, veterinária, enfermagem. Para que ele 
vá realmente como um ônibus da saúde. 
 
O centro de prevenção do câncer bucal, no atendimento comunitário, é um 
programa que dá certo... é recém instalado aqui. Para pacientes especiais. 
Nos estágios supervisionados eles têm essa formação interdisciplinar. Nas 
básicas também. Os professores hoje formam como um conselho. Tem 
professores que dá aulas em duas ou três matérias básicas. Então o aluno 
“tromba” com esse professor várias vezes. Então, ele dá continuidade de uma 
matéria para outra. 
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• Planejamento das atividades interdisciplinares  

Todos os entrevistados faziam reuniões com o corpo docente para realizarem 

o planejamento dessas atividades, a forma de convocação, a condução e quem 

participava (ver tabela 5.49) dessas reuniões é que foi diferente entre os 

entrevistados, como demonstrado nas suas falas:  

 
A participação dos professores foi imposta... Muitos foram contrários... Foi 
muito difícil e totalmente imposto Ainda hoje temos vários professores que 
têm horror a se readequar a essas mudanças. 
  
Os professores foram convidados a participarem das reuniões... 
 
São feitas reuniões formais ou informais com aqueles que estão no dia do 
problema. 
 
A cada momento da necessidade, você tem as reuniões onde se discute o 
planejamento entre as disciplinas, e aí se parte para o atendimento. 
 
Fazendo uma reunião de integração e ao mesmo tempo participando do 
conteúdo de um professor com outro, reuniões com professores e planejamos 
nossas grades curriculares. 
 
Reunimos os responsáveis por disciplina para eles poderem fazer esta 
integração e aí eles selecionam os professores que vão participar. 
 
Com reuniões entre os professores de disciplinas pontuais. 
 
Com reuniões, seguindo o cronograma e planejamento do curso. 
 
Todos os professores em tempo parcial... Então esse grupo de professores 
vinha cada um de uma disciplina, para compor esse grupo de atividades 
complementares. Tanto como atividades complementares, eles também dão 
oficina, fazem as suas reuniões. Então, eles têm carga horária para isso. 
 
Reunimos com professores e planejamos nossas grades curriculares. 
 
Planejamento prévio com alguns professores...  
 
Com reuniões semestrais com os responsáveis por disciplina. 
 
Estou me reunindo mensalmente com os professores para podermos chegar 
neste currículo novo. 
 
A participação do professor neste momento foi fundamental... Se o professor 
não participasse e não tivesse boa vontade para participar; se ele não 
diagnosticasse o problema; se ele não tivesse interesse seria impossível 
porque eu posso daqui, falar e colocar no papel e transmitir para o professor, 
só que ele não aceita e não executa. 

                                                 
9 Página 69, capítulo de Resultados. 
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O planejamento das atividades interdisciplinares será discutido no presente 

trabalho, como planejamento de aula, por se tratar de uma abordagem de integração 

de conteúdos ou disciplinas.  

Em relação a esse assunto, Sonzogno (2004) afirmou que a reflexão docente 

sobre como planejar, desenvolver e avaliar as aulas inclui pensar sobre as 

concepções de ensino e aprendizagem, os objetivos de aprendizagem, a natureza 

dos conteúdos a serem abordados, as características dos alunos, o domínio do 

professor sobre a estratégia metodológica, as situações favorecedoras da 

aprendizagem significativa, o clima de co-responsabilidade pela aprendizagem, o 

investimento em metodologias diversificadas e o contexto do processo de formação.  

Portanto, a responsabilidade desse planejamento deveria envolver todos os 

atores do processo ensino-aprendizagem, desde coordenadores, como docentes e 

discentes.   

Alguns trabalhos apresentados na XXXVI Reunião da ABENO de 2001 

demonstraram essa preocupação com o planejar e a avaliação do corpo docente e 

discente. Moraes et al. (2001), mostraram que os alunos identificaram barreiras no 

relacionamento com os professores, citando: linguagem inadequada, didática 

deficiente, falta de interesse na aprendizagem e ausência de diálogo. Já os 

professores relataram dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, entre as 

quais: a falta de interdisciplinaridade, conteúdos programáticos distantes das 

necessidades reais dos alunos e da desmotivação. Graça (2001), ao estudar a 

percepção do aluno sobre os atributos do professor de odontologia, escreveu que os 

alunos pesquisados atribuíram a maior responsabilidade do aprendizado à condução 

dos professores, havendo necessidade de revisão de conceitos para a percepção da 
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sua participação no processo ensino-aprendizagem e concluiu que seriam 

necessários para a formação do docente, cursos de pós-graduação que 

contribuíssem para seu desenvolvimento didático. 

 
• Interdisciplinaridade: Dificuldades e Vantagens 

 
o Dificuldades com a Instituição 

Sobre as dificuldades da implantação da interdisciplinaridade em relação à 

instituição (ver tabela 5.510), dois entrevistados não fizeram comentários, quatro 

tiveram total apoio, inclusive econômico, porque eram medidas pedidas pelo MEC, 

um afirmou que “a universidade inclusive incentiva essa flexibilização” e três 

acreditam que suas instituições poderiam apoiá-los melhor, demonstrado nas 

falas:  

 
Ela (a entidade) não entendeu bem até hoje, estou agora fazendo um 
trabalho de explicação para os meus superiores.  
 
A Clínica Integrada é um corpo docente separado, até porque é o que a 
universidade preconiza... Aí é um problema interno da Universidade...  
 
A integração correta, estaríamos com todos os professores em dedicação 
exclusiva...  
 

 
 

o Dificuldades com o Coordenador 

Em relação às dificuldades relacionadas com a coordenação: dois 

entrevistados não responderam; dois acham que a dificuldade é de articular tudo, 

estando sobrecarregados de trabalho, com muito trabalho, pois não é uma “tarefa 

fácil” de ser executada; três não têm problemas nesta área, pois foram contratados 

para essas mudanças; um acredita que o curso é do coordenador e ele faz a “lei” 
                                                 
10 Página 70, capítulo de Resultados. 
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(Autoritarismo do coordenador), um é diretor de vários coordenadores e diz ter 

problemas como vaidade, possessividade e que esta não é a filosofia da entidade. E 

um diz que o mais difícil é aplicar a metodologia interdisciplinar. 

o Dificuldades com o Corpo Discente 

Nenhum sujeito relatou problemas quanto ao corpo discente em relação à 

interdisciplinaridade. Dois acham que se o aluno ou responsável por ele, for 

esclarecido sobre o projeto, não haverá qualquer tipo de dificuldade.  

 
O corpo discente precisa ser esclarecido. Que é mais uma coisa que 
nós diagnosticamos que não vínhamos fazendo e que agora 
começamos a fazer. Porque a gente sentia que o aluno estava no 
quarto semestre e ainda não tinha entendido do que é a 
interdisciplinaridade. Então, agora nós estamos começando a falar 
com o aluno, na hora que ele entra. Esta explicação nós demos 
ontem em sala de aula. O aluno tem de ser esclarecido, porque se ele 
não for ele nem sabe como estudar. Como tirar suas dúvidas. A maior 
dificuldade foi o aluno não entender. Não entender, por não ser 
informado. 

 

Cinco acreditam que os alunos não têm condições de opinar, por 

desconhecimento, falta de interesse, acomodação e/ou imaturidade sobre essas 

atividades interdisciplinares. 

 
O que percebo do aluno hoje em dia, e isso não é um privilégio nosso, é de 
expectativa. O aluno hoje é mais espectador. Dificilmente ele interage com 
essas questões pedagógicas por falta de conhecimento, por falta de 
interesse. E não é falta de estímulo, diga-se de passagem. A nossa forma de 
administrar é bem próxima do aluno. E a gente, dentro do possível, tenta 
estimular a participação estudantil, liderança, discutindo as questões com a 
gente. Tem um representante dos alunos no Conselho da faculdade. Mas a 
gente vê que eles confiam no que está sendo feito e poucos questionam. O 
que a gente observa é a seguinte: a medida que o currículo, como tenho 
vários currículos em andamento, alguns dizem “pô, que legal, eu queria ter 
feito isso!”. 
 
O currículo de cinco anos está totalmente alheio a tudo isso. E 
diferentemente, entre outras histórias que a gente já ouve por aí, eu não tive 
problemas com alunos, de críticas uma ou outra do currículo. Eu tive um 
entendimento porque antes de implantar o de quatro (anos) nós tivemos que 
passar pelo do quinto ano. E não houve nenhum tipo de problema. E não 
houve também agora, com o de primeiro e segundo ano. Estamos em total 
harmonia, por incrível que pareça. Eu achei que teria mais problemas. 
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Entenderam o momento diferente da Odontologia e eles têm uma série de 
atividades que não dá tempo para eles ficarem se digladiando. Tanto é que o 
quarto e o quinto ano que a gente vai formar no final do ano vão fazer a 
formatura juntos, sem nenhum problema. Há uma harmonia bastante grande. 
 
E nem eles têm condições na verdade de opinar sobre isso. Como vamos 
discutir o tema de interdisciplinaridade com um aluno do primeiro ano? 
 
O corpo discente faz o que a gente manda. Se a gente fizer e aplicar, eles 
fazem. Mas eles é que sofrem. Se você deixa muito a coisa sem fazer a 
ligação entre as disciplinas e as áreas do conhecimento, você não consegue 
pôr na cabeça do aluno, não consegue fazer com que ele junte na 
“cabecinha” dele o que é a prática na Odontologia. 
 
O projeto já estava estabelecido assim e eles (os alunos) aceitaram. 
 
 

Observando as respostas acima, verificou-se o descaso em relação ao aluno, 

que muitas vezes é citado como o centro do ensino. Lembrando a discussão sobre 

PPP, é preciso envolver todos os interessados nesse planejamento e isso inclui o 

corpo discente. Essas declarações se contrapõem à fala seguinte, que atribuem aos 

alunos a capacidade da avaliação: 

 
... é que a partir do momento que alguns professores começam a adotar a 
interdisciplinaridade, os alunos começam a cobrar de todos. Por que tal 
disciplina faz isso e outra não faz? Então aí, os próprios alunos são o nosso 
melhor meio de cobrança desse tipo de situação. 

  
 Alguns trabalhos mostram a importância da visão do aluno frente aos 

problemas educacionais e como buscar solucioná-los, cabe lembrar que parte 

desses autores, citados abaixo, eram estudantes de graduação. 

Henzi et al (2005), identificaram a percepção dos estudantes e de sua 

experiência educacional, avaliando o meio ambiente de aprendizado, clima 

intelectual, e relações entre estudantes e professores em sete áreas: flexibilidade, 

interação estudante-estudante, clima emocional, suporte, experiência significante, 

organização, e abrangência de interesse. Através da identificação destas áreas de 
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interesse, os docentes poderiam aumentar o grau de satisfação dos estudantes em 

relação a sua educação odontológica. 

Victoroff e Hogan (2006), afirmaram que a visão dos estudantes e de sua 

experiência educacional poderiam ser uma fonte importante de informação para o 

controle curricular, e identificaram algumas peculiaridades em relação a experiências 

de aprendizagem na percepção dos alunos de odontologia como características do 

professor (qualidades pessoais, “checagem” com os estudantes); características do 

processo de aprendizado (focalizando-se no “assunto principal”, modelamento e 

demonstrações, oportunidades de aplicação de novo conhecimento, resposta de alta 

qualidade, foco, especificidade e relevância, e interação com colegas); e meio de 

aprendizado (cultura do meio de aprendizado, tecnologia). 

o Dificuldades com Corpo Docente 

Já em relação ao corpo docente, foram muitas as dificuldades encontradas 

em relação à implantação da interdisciplinaridade, que está dividida em grupos de 

categorias e subcategorias na Tabela 5.511.  

Essas dificuldades foram trabalhadas na sua grande maioria com reuniões, 

sem imposições, esclarecendo e convidando os professores a fazerem parte das 

mudanças e a trabalharem em grupo. 

 Só um entrevistado disse não ter problemas, pois seus docentes já foram 

escolhidos dentro de um determinado “perfil”. Três resolveram seus problemas com 

reuniões para esclarecimento a respeito do projeto, seus objetivos e como fazê-lo 

funcionar. 

                                                 
11 Página 70, capítulo de Resultados. 
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Algumas falas foram selecionadas para ilustrar melhor essas dificuldades em 

relação aos docentes, que incluem autoritarismo, formação, resistência, 

desconhecimento sobre o assunto e o professor não acredita na 

interdisciplinaridade: 

Tenho um professor (...) que ele não admite qualquer outro tipo de postura, a 
não ser... que ele resolve porque ele é o titular.  
 
O professor que apresentava dificuldade é porque ele também não entendia. 
 
O corpo docente é muito arraigado no que eles fizeram... quando eles fizeram 
o curso de graduação. 
 
Foi uma relutância do corpo docente neste sentido... e quando a gente propôs 
isso, a impressão que eles tinham  é que nós iríamos transformar isso numa 
clínica popular. Eles encaravam como finalidade, como formação generalista, 
fosse formar um dentista de “clínica popular”.  

 
O professor não teve essa formação interdisciplinar, mas fomos fazendo 
reuniões, explicando o espírito do projeto... e hoje não tem mais. 

 
 
 

Das falas sobre as dificuldades em relação aos professores separou-se uma 

categoria definida como Formação dos professores. 

A discussão a respeito da necessidade de formação didático-pedagógica é 

grande dentro da educação como um todo. Dentro da educação superior em 

saúde, essa formação se dá por diferentes formas: pela própria experiência 

docente, pela ação-reflexão-ação, bem como pela interação com outros docentes 

(PIMENTA e ANASTASIOU, 2002; BATISTA e BATISTA, 2005). 

Para Castanho (2002), os docentes da área da saúde eram ótimos 

profissionais em sua área de formação, contudo sem o preparo pedagógico 

necessário para o exercício da docência. A autora acrescentou que os professores 

usavam suas experiências pessoais, como ex-alunos, ao preparar as aulas e 

passavam a reproduzir o exemplo de seus antigos professores tentando aperfeiçoar 
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os modelos apreendidos anteriormente e que esses profissionais acabavam se 

ressentindo da falta de embasamento didático.  

Vasconcelos (2000) destacou que alguns professores eram recrutados entre 

os profissionais de sucesso, despreparados para o magistério e por ela 

denominados de “profissional-liberal-professor”. Esse profissional possibilitaria uma 

articulação da teoria-prática por estar sempre atualizado no campo da prática 

profissional, mas como não recebeu uma formação voltada para o ensino, poderia 

acarretar dificuldades pedagógicas e administrativas. A autora sugeriu que as 

instituições de ensino possibilitassem a esses professores, programas de 

qualificação para a docência.  

Masetto (1992, p. 21) criticando essa postura, citou que para alguns 

profissionais, bastava dominar um conteúdo específico para poder ensinar, pois os 

alunos nada saberiam: 

 
O professor universitário, tradicionalmente e de modo geral, tem-se 
caracterizado por desempenhar um papel de transmitir, quase sempre 
oralmente, aos alunos, seus conhecimentos e suas experiências. Acredita-se 
que o domínio destes conhecimentos seja suficiente para um profissional 
trabalhar como docente em Ensino Superior, uma vez que cabe à Escola 
Superior a função de transmitir aos jovens adultos um conjunto de 
conhecimentos que comporão uma especialização profissional. 
 

Segundo Sonzogno (2005), em pesquisa com docentes de medicina que 

estavam cursando pós-graduação, os professores enfrentaram no cotidiano do 

ensino, o desafio de uma profissão para a qual não foram preparados, não 

encontrando uma valorização institucional que os incentivem a assumir o trabalho 

pedagógico como profissão. Esses professores estavam em busca de referenciais 

que articulassem saúde e educação; identificassem e percebessem a complexidade 

da docência no curso médico, e esperavam uma formação que rompesse com as 
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perspectivas tradicionais de treinar, reciclar e/ou atualizar. Esses professores 

reconheceram a necessidade da formação didático-pedagógica, porém, para que 

essa formação se realizasse, seria preciso considerá-los como produtores de 

conhecimento: “que as histórias de vida de cada um fizesse sentido; que o processo 

de formação contemplasse a relação teoria e prática e que ocorresse através de 

uma mediação reflexiva, possibilitando trocas de identidade e alteridade” 

(SONZOGNO, 2005, p.286) 

Nóvoa (2000) observou que o ensino deveria privilegiar o papel do professor, 

não tanto como transmissor do saber, mas como ser capaz de estimular o aluno no 

processo de reflexão, construção e reelaboração desse saber, assim o professor 

deixaria de ser visto apenas como distribuidor e os alunos como receptores do que 

foi ensinado.  

Libâneo (2005), corroborando com Nóvoa (2000), reiterou a necessidade de 

modificar o perfil do professor universitário envolvendo também as funções da 

universidade, não só de transmitir o saber, mas também de questionar esse saber e 

ser criadora de novos saberes. Esse autor ainda citou as funções do professor 

universitário que envolveriam tarefas que correspondem às funções da universidade:  

▫ Um profissional que domina o conhecimento e que sabe ensiná-lo de 
forma que os alunos aprendam, ou seja, domina o saber específico e o 
saber pedagógico; 

▫ Um bom crítico das relações socioculturais da sociedade que o cerca e 
do momento histórico que vive. Domina um saber político-social, 
assumindo o papel social do seu campo de conhecimentos e de sua 
profissão; 

▫ Um bom pesquisador que saiba produzir conhecimento novo e saiba 
preparar seu aluno para a investigação. Domina os processos 
investigativos do seu campo de conhecimentos, sabe pesquisar e ajuda 
os alunos a internalizarem esses processos; 

▫ Um profissional que tem domínio da prática profissional referente ao 
curso, isto é, tem domínio do saber da prática profissional (LIBÂNEO, 
2005, p. 8). 
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Perri de Carvalho (2001), concordando com os autores já citados acima, 

descreveu que, até o momento, os docentes dos cursos de odontologia “eram os 

profissionais bem sucedidos e disponíveis para ensinarem nas faculdades” e 

considerava que cursos de educação voltados para desenvolver processos 

pedagógicos poderiam colaborar para  a formação docente das diferentes áreas.  O 

autor também observou que com as exigências de titulação para a carreira 

universitária; no começo dos anos de 1970; obtidas nos cursos de pós-graduação e 

em concursos públicos, começou-se a questionar a formação docente nos cursos de 

odontologia.  

Pode-se observar pelas falas de alguns entrevistados a preocupação com a 

formação do professor, que também pode estar relacionada com o 

desconhecimento sobre o assunto, seja por medo do novo ou não entenderem 

essas mudanças propostas nas diretrizes: 

 
 
No começo tínhamos algumas dificuldades..., o nosso professor não teve 
essa formação interdisciplinar, mas fomos fazendo reuniões, explicando o 
espírito do projeto... e hoje não tem mais....o nosso professor não teve essa 
formação interdisciplinar.  
 
...e a maioria era docente da USP, então eles já tinham uma experiência ruim 
da interdisciplinaridade.  
 
Alguns professores não estavam ainda, digamos, preparados para um 
sistema desse estilo.  
 
E só preparar o professor que acredita e que goste (da interdisciplinaridade)... 
que tenha maturidade com esse tipo de estudo. 
 
Tanto é que agora eu tenho professores que vão começar um curso agora... 
de capacitação em docência e em PBL.  

 
 
 Também se encontrou críticas aos cursos de pós-graduação, que seriam os 

responsáveis pela a formação do docente do ensino superior: 
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O que precisaria mudar na verdade era cabeça dos mestrandos, para tentar 
formar o aluno na interdisciplinaridade, na parte didática e pedagógica. O 
pessoal chega para a gente sem nenhum treinamento didático, nenhum, 
nenhum. Ou um treinamento mínimo. Então, o erro está na base dos cursos 
de pós-graduação de strictu senso que a gente tem. 
 
 

  Algumas falas trazem o papel do professor jovem como motivador de 

mudanças, visto que eles tiveram mais informações pedagógicas nos cursos de pós-

graduação. 

Hoje a gente acaba se relacionando mais com esses professores de 
formação mais recente e com uma cabeça mais aberta. Então a gente está 
vendo que nesta geração de mestres e doutores mais recentes, esse 
“ranço”... vou chamar de “ranço” (a resistência às mudanças), isso já não 
existe mais. 

 

Secco e Pereira (2004a) apontaram que, ao se comparar os processos de 

mudança nas escolas públicas e particulares, esses processos tenderiam a se 

manifestar de modo mais rápido nas escolas particulares o que não significaria dizer 

que esse processo ocorreria da forma mais adequada. Na percepção dos 

coordenadores, haveria uma tendência das escolas particulares em enfrentar as 

mudanças com maior rapidez para corresponderem às orientações dos processos 

avaliativos feitos pelo MEC. 

Péret e Lima (2003) citaram que a formação do professor de Odontologia tem 

se baseado, na racionalidade técnica dentro da filosofia positivista, e enfatizaram 

que essa formação necessitaria ser repensada, pois estaria levando a ineficácia da 

profissão e à falta de ética. As autoras alertaram que a pesquisa deve ser 

desenvolvida dentro do princípio científico, sem perder o enfoque social e 

pedagógico, para propiciar a formação de profissionais críticos e reflexivos, que 

poderiam contribuir com o desenvolvimento social, democrático e igualitário para os 

cidadãos. 
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Masetto e Antoniazzi (2004) trouxeram a experiência de formação de 

docentes universitários no curso de pós-graduação da FOUSP das últimas décadas, 

mostrando preocupação em formar esses profissionais não só para a pesquisa, mas 

também dar-lhes competências pedagógicas para o ensino. Esse trabalho 

impulsionou a formalização da disciplina de metodologia de ensino, tornando-se 

obrigatória no início do curso. Os autores alertaram para a contínua avaliação e 

conseqüente reformulação desses cursos, para prover as demandas da formação 

profissional em constantes mudanças. 

Um dos entrevistados citou que essas dificuldades em relação aos docentes 

poderiam ser explicadas no contexto sócio-econômico atual do país, isto é, o 

professor não teria estímulo econômico e de tempo para fazer cursos de formação e 

se atualizar.  

 
Não é só a formação de mestres e doutores dos professores, não!!... Você 
acha que um juiz de futebol pode ganhar mais do que um professor de 
universidade? Isso aí desestimula todo e qualquer jovem que quer seguir a 
carreira universitária... Na minha época você ficava anos estagiando e 
estudando na disciplina, até se tornar professor. Hoje o jovem não pode mais 
trabalhar sem ganhar. As dificuldades da vida são inerentes. Acho que ele 
tem de lutar para ter a posição dele no contexto atual. 
 
 
 

Em relação à categoria sobre contrato de trabalho parcial, os entrevistados 

não definiram se os professores não queriam ser registrados com esse tipo de 

contrato de trabalho ou se seria somente responsabilidade administrativa da 

instituição (já discutido nas dificuldades com a instituição).  

 
Eu diria que é uma dificuldade: o corpo docente ser contratado por tempo 
parcial. Esse é um grande problema para a gente falar sobre 
interdisciplinaridade, porque seria muito fácil fazer um currículo integrado 
quando o corpo docente é integrado. Mas quando você tem uma 
porcentagem significativa e aqui são 70% dos docentes é tempo parcial, aí é 
uma complicação mesmo. 
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Boa vontade e disponibilidade dos professores, sem isso fica difícil! Quando 
você trata com docente com período parcial é complicado. Porque o docente 
em tempo parcial ele não é da instituição, ele passa pela instituição. 

 
 

As vantagens citadas pelos entrevistados foram agrupadas na Tabela 5.612, 

divididas pelos temas e depois as falas reunidas em cada categoria: 

o Vantagens Administrativas -  

Maior controle do corpo docente (corpo docente menor) 

Com um corpo clínico bem enxuto em torno de 50 professores para 430 
alunos. Então temos o mesmo professor desde o primeiro semestre até o 
último semestre atuando nas áreas clínicas e básicas simultaneamente. Tem 
mais, digamos assim, vínculo porque os professores estão praticamente 
todos os dias. 
 
Qual é a vantagem? Primeiro: é um grupo menor de professores. Mais 
qualificado do ponto de vista de um olhar para pesquisa como para clínica.  
Sendo um grupo menor, você tem um controle maior do grupo. 

 
Autonomia do diretor 

Um dos privilégios que a gente tem aqui no curso é a autonomia do diretor. 
Tem horas que eu me assusto com a autonomia que a gente tem, prevista no 
regimento. Diferente de algumas escolas onde você é apenas um interlocutor. 
Então, o nosso regimento prevê aqui essa autonomia do diretor do curso. E 
eu estou procurando usar esta autonomia dentro da hierarquia estabelecida. 
 
 

o Vantagens Educacionais  

Atendimento global do paciente e Aprender a conviver em grupo - alunos e 

professores 

Só tem vantagens... o aluno aprende a dar ao paciente um atendimento 
global, e a gente aprende a lidar em grupo.  
 
Formar um profissional generalista. Este é o nosso objetivo. 
 
 

Avaliação do curso 

 
O aspecto positivo... é que a partir do momento que alguns professores 
começam a adotar a interdisciplinaridade, os alunos começam a cobrar de 
todos. Por que tal disciplina faz isso e outra não faz? Então aí, os próprios 
alunos são o nosso melhor meio de cobrança desse tipo de situação. E de 

                                                 
12 Página 71, capítulo de Resultados. 
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auto-avaliação. A avaliação mostra para gente quais são os professores que 
estão fazendo e os quais que não estão fazendo. 
 
 

o Vantagens de Mercado - este tema já foi apresentado nas mudanças 

curriculares no início da discussão, onde os entrevistados colocam esses 

motivos para atender o mercado de trabalho dos alunos e da entidade. 

Hoje, quando o indivíduo sai, dificilmente ele vai tratar da elite e ele vai ter 
outra realidade aí fora. Então a gente precisa adequar também para preparar 
melhor o aluno para o mercado de trabalho. Você cria dentro de uma casca 
de ovo e quando ele sai lá fora, a coisa é diferente. 
 
Eu acho que a interdisciplinaridade no nosso curso está sendo excelente e 
nós estamos vendo isso no aluno que está saindo. É o aluno egresso. Todos 
os nossos ex-alunos estão empregados... Nós temos contato com todos os 
nossos ex-alunos e alguns têm voltado à faculdade e todos estão bem dentro 
do mercado de trabalho e todos estão empregados. 
 
 

Em relação aos exemplos de situação negativa, houve pouco retorno nas 

entrevistas, cinco não responderam, talvez pela pouca experiência na área, pois 

estão trabalhando essas mudanças há pouco tempo, ou por otimismo. 

  Não tenho experiência, o currículo novo está começando. 
 

   ... Eu não vejo nada de negativo. 

 
 

6.4 Concepção de interdisciplinaridade na visão dos     

diretores ou coordenadores de curso 

 
Para fins desta pesquisa, considerando as definições e abrangência de 

acordo com diferentes autores descritos no capítulo de referencial teórico13, colocou-

se a compreensão de interdisciplinaridade assumida nessa discussão, relacionada 

com cada categoria. Por sua importância optou-se pela transcrição de todas as falas 

junto com suas respectivas categorias: 

                                                 
13 Páginas 32 a 37, capítulo de Referencial Teórico. 
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Interdisciplinaridade como integração de conteúdos 

o A integração de disciplinas em módulos/unidades curriculares, permitindo 

uma explicação/compreensão mais complexa e mais abrangente do 

fenômeno em estudo. 

Então eu tinha uma integração de conteúdo, mas não tinha uma integração 
entre as disciplinas. Você pode fazer integração de conteúdo com pessoas 
diferentes.  
 
Cada professor tem de saber da atividade dos outros.... Então ele tem de 
saber o que cada professor pensa das outras áreas para tocar a clínica..... é 
difícil muito, muito, muito! Tem atividades teóricas, separadas, só que a 
aplicação prática é junta. 
 
... num currículo com integração de disciplinas só funciona com um número 
pequeno de professores titulados... com menos de 30 professores dar um 
curso inteiro, com qualidade e adesão... Aí, as reuniões são diárias.  
 
Uma integração!... Uma integração de modo que você sabe o que eu estou 
dando e eu sei o que você está dando. O aluno pode relacionar um assunto 
com outro. E não é fácil!  
 
... ele (o professor) vai relacionar a disciplina dele com outras disciplinas, e as 
básicas relacionadas com as clínicas ou mesmo só com as básicas e também 
pode estar relacionando com outras áreas... de humanas, por exemplo.  
 
... a gente não viu necessidade de modificar isso. Até porque o projeto 
pedagógico pela avaliação do MEC e aos nossos olhos já contempla a 
interdisciplinaridade. 

 

Interdisciplinaridade como trabalho multidisciplinar ou multiprofissional  

o Para alcançar esse nível de integração é preciso que currículo, projetos, 

planos e atividades sejam planejados e construídos coletivamente. 

... porque seria muito fácil fazer um currículo interdisciplinar quando o corpo 
docente é integrado.  
 
... a base do curso que são os professores, construam a interdisciplinaridade. 
Não pode vir de cima para baixo. Tem que partir deles para chegar a um 
consenso.  
 
...você pode trazer gente da área do Direito, da Medicina, e então faz aí 
aquele módulo interdisciplinar. E com isso a gente consegue dar uma 
interdisciplinaridade não só interdisciplinar... mas interprofissional e de uma 
forma... mais abrangente para dar uma cultura maior para o aluno. Dando... 
uma formação humanística também melhor.  
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Desde o começo do nosso projeto, a gente já fez o projeto com uma visão 
multidisciplinar generalista. 
 
Até porque os nossos alunos que vêm da rede pública, eles têm muitas 
dificuldades. .. Então, isso é trabalhado dentro do nosso programa para 
receber qualquer tipo de aluno. ... onde os professores trocam informações 
entre eles, para que o aluno consiga acompanhar e não informações 
fechadas e pobres, onde ele tenha dificuldades de estar associando 
informações... 

 
Para corroborar a importância de se relacionar com outros profissionais, 

Chaves e Lantz (2001), concluíram que devido ao grande desenvolvimento das 

ciências biomédicas e da medicina, haveria uma necessidade dos futuros cirurgiões-

dentistas em seguir esses desenvolvimentos, para melhorar a integração de 

abordagens odontológicas científicas e clínicas. Concordando com os autores 

citados, Cohen (2002) alertou deverá ocorrer uma aproximação entre a educação 

odontológica e a educação médica e que alguns problemas dos docentes da 

odontologia, como o isolamento e restrição financeira poderiam ser empecilhos para 

esse movimento. 

 
Interdisciplinaridade como trabalho em equipe 

o A interdisciplinaridade depende de um trabalho de equipe. Uma equipe 

consciente dos desafios, das dificuldades, mas, sobretudo dos seus objetivos 

de transformação social e de formação profissional. 

Costa (2002) enfatizou que trabalho em equipe às vezes seria confundido com o 

trabalho multiprofissional, devendo-se ter claro que um não sobrepõe ao outro. O 

trabalho multiprofissional poderia ocorrer de forma esfacelada, fragmentária e 

trabalho em equipe implicaria num trabalho coletivo, onde cada um coloca seus 

conhecimentos, sentimentos e expectativas em função de um objetivo partilhado.  

 
Aí, você pode sentar com um grupo de professores e desenvolver juntos e 
montar uma matriz curricular. 
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Interdisciplinaridade como mudança de atitude 

o   A interdisciplinaridade implica numa atitude de inclusão na relação           

“Eu-Outro”, isto é do aluno, do paciente, do colega e da instituição. Implica 

também, na capacidade de ouvir esse outro e compreender de que lugar ele 

fala. 

Então eu vejo a Interdisciplinaridade como um instrumento para você unir 
conhecimentos de diversas áreas... Privilegiando o atendimento global do seu 
paciente.... Agora a Interdisciplinaridade envolve pessoas, de coisas mais 
concretas, não só de conteúdos... uma inter-relação de pessoas não só da 
área do conhecimento.  
 
... a interdisciplinaridade, ela não pode ser imposta... todos os integrantes 
conversam entre si e o que eu acho mais importante é que depois do curso 
volta-se a discutir e criticar as eventuais falhas e corrigir. 
 
Porque no primeiro ano, os alunos achavam que a Odontologia era o “centro 
do mundo”. Então, eles não queriam aulas com enfermeiros, biólogo, 
fonoaudiólogo... Tem que ter aulas com todos os profissionais para discutir o 
que é a área de saúde!  
 
Eu acho ótimo esse curso em PBL que é interdisciplinar... tanto é que agora 
eu tenho professores que vão começar um curso... de capacitação em 
docência e em PBL.  Porque eu quero caminhar para isso. Eu acredito nesse 
sistema.  Mas acho que vão ter coisas ainda que a gente precisar observar 
mais em determinados pontos. Porque a Odontologia principalmente precisa 
mudar...  
 
Sempre transformando o aluno em um profissional de saúde... Então ele é um 
cidadão da área da saúde. 
 
 

Interdisciplinaridade sem negar as disciplinas 

o A ocorrência da interdisciplinaridade não exclui as disciplinas. 

 
... as disciplinas... eu sou a favor delas num primeiro momento, você 
ensinando ao aluno aquela área do conhecimento de uma forma mais 
específica, ... até pra que ele entenda, aprenda aquele segmento... Acho que 
ele ganha consistência, ele ganha estrutura na hora que ele estiver ligado 
com outros. Com outras áreas do conhecimento.  
 
... a interdisciplinaridade não deve ser em todos os momentos. Têm 
ambientes que ela vai ser efetivada. Porque têm outros que eu acho que você 
tem de priorizar o ensino da sua área...  
 
... eu não acredito que um professor possa ensinar todas as especialidades. 
Eu acho que cada um na sua especialidade, entrosado um com o outro, 
conversando entre eles e tendo como objetivo final um bom atendimento 
desse paciente e a excelência desse atendimento.  
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Em relação aos conceitos de interdisciplinaridade, encontrou-se alguns 

enganos teóricos, transcritos nas seguintes falas: 

 
Então temos o mesmo professor desde o primeiro semestre até o último 
semestre atuando nas áreas clínicas e básicas simultaneamente.. Ele é 
multidisciplinar. Sendo multidisciplinar ele vai ministrar aula de cirurgia, vai 
ministrar aula de periodontia, vai ministrar aula de endodontia. 
 
Nós tiramos essa idéia de ser especialista… Então não existe aquela 
distinção entre “eu sou professor de tal disciplina”. 

 
Nos primeiros estudos sobre interdisciplinaridade, já se discutia a 

importância da disciplina e como seria feita essa integração entre elas, respeitando 

seus limites, sem negá-las. Existindo também uma reciprocidade entre as duas, na 

qual a pesquisa disciplinar forneceria informações para a interdisciplinaridade e essa 

última poderia orientar novos caminhos para as disciplinas. (JAPIASSÚ, 1976; 

GADOTTI, 1999; UNESCO, 1997). 
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A pesquisa presente teve como propósito analisar o enfoque interdisciplinar a 

partir da visão dos diretores ou coordenadores de cursos das escolas de graduação 

em odontologia do Estado de São Paulo. Apesar do recorte feito para a confecção 

desse trabalho, no universo das escolas de odontologia do país, acredita-se que 

algumas reflexões aplicáveis a realidade brasileira em geral, foram feitas, acerca 

do “por quê”, “para quê”, “para quem” e “como” a interdisciplinaridade está sendo  

empregada nos curso de graduação em odontologia; porém, há muito ainda que 

se questionar e discutir a respeito dessa abordagem para que se possibilite a 

formação do perfil do profissional previsto nas Diretrizes Curriculares para o 

curso de graduação em Odontologia. 

A necessidade de mudanças nas escolas de odontologia, e na própria 

profissão, é motivo de discussão há muito tempo.  

Madeira e Perri de Carvalho, já em 1980, em pesquisa cujo tema abordava as 

necessidades e tendências da odontologia nas faculdades e no exercício da 

profissão relataram que, para propiciar saúde bucal à população, devia-se dar 

prioridade à orientação preventiva tanto no ensino quanto na prática odontológica e 

que a melhoria do atendimento à população depende dos cursos de educação 

continuada. Também concluíram que se deveria limitar o número de vagas e de 

escolas no Brasil e haver uma maior exigência e fiscalização da qualidade de ensino 

dos cursos existentes.  

López Cámara (1988), no México, na mesma época, também se preocupava 

com o rumo do ensino odontológico, e em seu artigo faz uma reflexão e discussão a 

respeito do ensino odontológico distanciado da maioria da população, e propôs uma 

orientação da estrutura curricular junto aos setores educacionais e assistenciais. 
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Esses trabalhos citados mostram que a intenção dessa pesquisa foi relevante 

para o momento atual da odontologia, reiterando que preocupações em relação a 

formação de um profissional previstos nas Diretrizes é uma necessidade dos cursos 

de odontologia para a sua manutenção no contexto atual.  

No início da coleta de dados, verificou-se que mudanças curriculares estavam 

sendo implementadas nas intuições pesquisadas. Praticamente todas essas 

mudanças curriculares eram para adequar os projetos às Diretrizes Curriculares para 

o curso de Odontologia recomendadas na Lei de Diretrizes Curriculares e Bases da 

Educação Nacional de 1996. Em quase todos os cursos de graduação em 

odontologia avaliados houve a intenção por uma busca por melhorias dos seus 

projetos pedagógicos.  

Recordando que esses projetos político-pedagógicos precisam ser 

trabalhados em conjunto, com todas as partes envolvidas no processo educacional: 

instituição, coordenador, professores e alunos. Esta participação coletiva e 

democrática não ficou clara para parte dos sujeitos, talvez acostumados com a 

hierarquia de suas instituições, onde as decisões são tomadas de cima para baixo. 

A prática da interdisciplinaridade como alternativa para a formação de um 

profissional generalista foi encontrada nas respostas dos pesquisados. A maioria 

privilegiou a Clínica Integrada como atividade principal interdisciplinar, embora os 

próprios investigados assumam que essa clínica é uma disciplina que só integra os 

conteúdos das outras especialidades, eles estão buscando alternativas para 

melhorar esse descompasso. 
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Algumas sugestões para essas mudanças foram eleitas pelos sujeitos da 

pesquisa: incluir a aprendizagem baseada em problemas, buscar a integração de 

conteúdos, trabalhar em parceria, grupo ou equipe.  

Apesar da implantação da abordagem interdisciplinar estar começando nos 

cursos de graduação, foram muitas as dificuldades encontradas. Isso talvez possa 

se explicado pelo fato de que a maioria desses cursos pesquisados, teve que 

adaptar seu curso tradicional a essa nova abordagem. Alguns cursos que já previam 

a interdisciplinaridade em seus projetos pedagógicos iniciais, encontraram menos 

dificuldades em relação a manutenção dela em seus currículos.   

O presente trabalho traz o pouco envolvimento da instituição na formação dos 

professores em geral e, especificamente sobre a abordagem interdisciplinar. A fala 

dos coordenadores chama atenção quanto à ausência da formação didático-

pedagógica, resistência e alienação de alguns docentes que, às vezes, por medo ou 

desconhecimento, não modificam seus procedimentos.  

Outro assunto discutido foi a necessidade de adequação dos projetos 

pedagógicos dos cursos para a formação de profissionais mais preparados para o 

trabalho no sistema público de saúde (SUS, e PSF em particular). Em relação a essa 

discussão, fica evidente a preocupação da grande maioria dos coordenadores de 

curso em participar desse movimento, muito embora estejam mais preocupados com 

o mercado de trabalho do seu egresso do que com a adequação do modelo 

formador à realidade da saúde bucal brasileira, comprometendo-se com as 

necessidades da população. 

Um argumento duvidoso para as mudanças curriculares foi a diminuição 

do curso de cinco para quatro anos. Alguns coordenadores demonstraram 
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preocupação com essa medida. Outros relataram que estariam seguindo a 

legislação de “currículo mínimo”. Contrapondo-se a isso, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Brasileira de 1996 extinguiu os Currículos Mínimos para os cursos de 

odontologia. Acredita-se que alguns coordenadores estejam confundindo essa lei 

extinta, com a recomendação proposta para a carga horária “minimo mimorum” de 

4.000 horas, defendida pela ABENO junto ao Conselho Nacional de Educação, e 

considerada como patamar mínimo para as discussões de carga horária plena dos 

cursos de graduação em odontologia. Os sujeitos que estavam mais informados 

sobre o assunto, se queixaram das instituições, por estarem reduzindo seus cursos 

ao mínimo proposto, com a alegação da competição no mercado de ensino. 

Foram identificadas várias concepções sobre interdisciplinaridade que os 

diretores ou coordenadores de cursos de odontologia possuíam. Embora poucos 

tivessem informações específicas sobre o assunto, não eram esperadas pela 

pesquisadora, tantas opiniões com embasamento teórico. A interdisciplinaridade foi 

abordada como integração de conteúdos, trabalho multidisciplinar ou 

multiprofissional, trabalho em equipe, como mudança de atitude e sem negar as 

disciplinas. O ideal era que todos esses conceitos pudessem se entrelaçar durante o 

curso de odontologia, porém já existem caminhos traçados e percorridos para se 

chegar a interdisciplinaridade e seus objetivos, visto que os movimentos de 

mudanças  só estão começando. 

Um comentário sobre alguns equívocos teóricos sobre a interdisciplinaridade, 

se faz necessário. Neste momento de mudanças curriculares na odontologia, negar 

as disciplinas de especialidades em nome da formação generalista, seria negar aos 

alunos e aos pacientes o acesso às informações e técnicas específicas de cada 
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especialidade. Caberia a esse professor especialista trazer esses conhecimentos 

para a visão de universalização da saúde bucal do paciente, junto com seus colegas 

de outras especialidades, numa abordagem interdisciplinar, formando assim um 

profissional generalista com capacidade técnica e científica, como a descrição do 

perfil do egresso, nas Diretrizes Curriculares para os cursos de Odontologia. 

A dissociação da teoria/prática, ciclo básico/ciclo profissionalizante, muito 

encontrada em trabalhos sobre educação em saúde (COSTA et al, 1992; SECCO; 

PERREIRA, 2004b; MELO, 2004; FIGUEIREDO et al, 2005; CORDIOLI, 2006; 

CASTRO, 2006), não foi citada pelos sujeitos da pesquisa como empecilho para o 

desenvolvimento dessas mudanças curriculares. Alguns, ao contrário, 

argumentaram que essa articulação já vem ocorrendo com certo sucesso.  

Ao salvaguardar o caráter preliminar dessas considerações, reitera-se a 

necessidade de estudos mais profundos sobre o tema no ensino odontológico e de 

outras áreas da saúde. Assumindo assim a importância da teoria interdisciplinar na 

formação tanto de docentes universitários, como dos profissionais em saúde.  

A finalização de um trabalho poderia ser simples, somente com um ponto 

final. Porém, neste momento cabe a pesquisadora sonhar e imaginar pesquisadores 

engajados com uma sociedade melhor e finalizar concordando com a frase de 

Moyses (2004, p.35), que utilizou o texto de Florestan Fernandes: Reforma 

Universitária e Mudanças Sociais de 1974 (grifado no texto). 

 
A questão colocada agora, no Brasil e no Ocidente, é ainda aquela já 
colocada anteriormente por pensadores como Paulo Freire ou Florestan 
Fernandes: a busca de uma educação libertadora, emancipatória, crítica e 
que nos leve a novos patamares de civilização. Estes pensadores advertiam 
que antes de decidirmos pelo tipo de universidade que queremos 
edificar é necessário refletir sobre o modelo de sociedade que 
desejamos desenvolver. (grifo da autora) 
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Anexo A - Questionário 
 
Instituição em que atua como coordenador/a ou diretor/a: 

__________________________________________________________________ 

Particular (  )                        Pública (  ) 

Ano de início do curso de graduação na instituição   ________   

nº de vagas ofertadas pela instituição __________ 

Período: (  ) matutino  (  ) noturno   (  ) integral 

Nome do participante ( facultativo): ______________________________________ 

Idade: ____anos 

Sexo: (  ) Feminino          (  ) Masculino 

Formação Acadêmica 

 Instituição Área Ano de 

conclusão

Graduação    

Especialização    

Mestrado    

Doutorado    
Outros (especificar)    

1- Quanto tempo você tem de Docência? 

a. (  ) menos de um ano 

b. (  ) entre 1 e 3 anos   

c.(  ) entre 3 e 5 anos 

d. (  ) entre 5 e 10 anos 

e. (  ) mais que dez anos 

2- Quanto tempo você têm de Coordenação?   

a. (  ) menos de um ano 

b. (  ) entre 1 e 3 anos   

c. (  ) entre 3 e 5 anos 

d. (  ) entre 5 e 10 anos 

e. (  ) mais que dez anos 
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3- Qual o seu regime de Trabalho?  

a.(  ) Horista b.(  )T. parcial (20h)    c.(  ) T. Integral  d.(  ) D. Exclusiva 

Quantas horas dedica à docência?________ 

Quantas horas dedica à coordenação?________ 

4- Possui outra graduação? 

sim (  ) em que área? ______________________     não (  ) 

5- Possui alguma capacitação na área educacional? 

Sim(  ): 

a.(  ) curso(s) de treinamento de ensino superior ou disciplinas isoladas de 

métodos de ensino superior; 

b.(  ) especialização na área de educação; 

c.(  ) mestrado na área de educação; 

d.(  ) doutorado na área de educação; 

e.(  ) outro __________________________________________________________ 

Não (  ). 

6- Houve alguma mudança curricular no curso de graduação em 

odontologia na sua instituição nos últimos anos?  

Sim (  )  Não (  ) Por quê? Qual?_________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7- Sua escola usa a interdisciplinaridade?   

Sim (  )  Não (  ) 

8- Em que espaços disciplinares a sua escola usa a interdisciplinaridade? 

a. (  )Nas disciplinas Básicas  

b. (  )Nas clínicas  

c. (  )Em ambas  

9- Quanto à sua operacionalização: 

a. (  ) apresentam dificuldades que impedem o seu desenvolvimento; 

b. (  ) apresentam mais desvantagens que possíveis vantagens, devendo a sua 

manutenção no currículo ser reavaliada; 

c. (  ) são viáveis e devem ser mantidas; 

d. (  ) você não tem opinião formada. 



Anexos 
 
 

 
 

129

 

Anexo B - Roteiro de Entrevista 
 

1- Que atividades vocês realizam e que consideram interdisciplinar? 

 

2- Nestas atividades que professores têm participado? 

 

3- Como é feito o planejamento dessas atividades? 

 

4- Quais as dificuldades e vantagens na implantação da interdisciplinaridade em 

relação a: instituição, coordenação, corpo docente e corpo discente? 

 

5- Como trabalhar com estas dificuldades? 

 

6- Dê exemplos positivos e negativos em relação à aplicação da 

interdisciplinaridade na sua Instituição. 

 

7- Comente outros aspectos referentes à interdisciplinaridade que você 

considera importantes. 
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Anexo C - Termo de Consentimento livre e Esclarecido 

PROJETO: “A Interdisciplinaridade e as Transformações curriculares nos cursos de 

graduação em Odontologia”. 

 As informações contidas neste termo estão sendo fornecidas para sua participação 
voluntária neste estudo, que visa analisar as concepções sobre interdisciplinaridade a partir 
da ótica dos coordenadores de cursos de odontologia, para isso aplicaremos um 
questionário com questões aberta e fechadas e após o retorno deste faremos uma 
entrevista para detalhamento das questões. Em qualquer etapa do estudo você terá acesso 
ao responsável pela pesquisa – Lis Sandra Rodrigues de Oliveira, que pode ser encontrada 
no endereço: Rua Saint Hilaire 118, apto 14 – Jardim Paulista. Telefone: (11) 3887-1627. Se 
você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com 
o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj. 14 Telefone: 
5571-1062 – E-mail: cepunifesp@epm.br. É garantida a liberdade da retirada de 
consentimento a qualquer momento, bem como deixar de participar do estudo, sem 
qualquer prejuízo à continuidade de seu trabalho na instituição. As informações obtidas 
serão analisadas em conjunto com outros participantes, não sendo divulgado em nenhum 
momento a identificação individual dos participantes. Os participantes terão o direito de 
saber dos resultados parciais da pesquisa. Não haverá despesas pessoais ou qualquer risco 
à integridade física dos participantes em qualquer fase do estudo. Também não haverá 
nenhuma compensação financeira relacionada à sua participação. Se houver qualquer 
despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. O pesquisador 
compromete-se a utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo sobre A Interdisciplinaridade e as 
transformações curriculares nos cursos de graduação em odontologia. Eu discuti sobre a 
minha decisão em participar desse estudo. Ficaram claros para mim os propósitos do 
estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido.  

Assinatura do participante  Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 
deste participante para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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Anexo D - Carta de Apresentação 
 

São Paulo, 15 de julho de 2005. 

 
           Prezado(a) Prof(a). Dr(a). __________________ 
 

Meu nome é Lis Sandra Rodrigues de Oliveira, sou periodontista e mestranda do 

Programa de Pós-graduação em Ensino em Ciências da Saúde, do Centro de 

Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde, da Universidade Federal de São Paulo - 

CEDESS/UNIFESP. 

A revisão da literatura referente ao ensino odontológico traz poucas informações a 

respeito das mudanças nos cursos de graduação em odontologia. Dessa forma, meu 

interesse sobre o tema é investigar, através da ótica dos diretores ou coordenadores de 

curso de graduação, como a interdisciplinaridade é utilizada na graduação dos cursos de 

odontologia e sua relação com as mudanças curriculares atuais. Este trabalho tem como 

orientadora a Profa. Dra. Lúcia Christina Iochida, médica - docente da UNIFESP e foi 

aprovado pelo Comitê de Ética da UNIFESP. 

 Para o alcance deste objetivo, peço a colaboração de V. Sa., no sentido de que a 

pesquisa seja viabilizada. 

Nesta etapa da pesquisa estou aplicando um questionário, anexo, com questões 

fechadas e abertas. Peço que o questionário após ser preenchido seja devolvido o mais 

breve possível, tendo em vista o curto espaço de tempo permitido pela CAPES para 

conclusão do mestrado. 

  Em uma segunda etapa, marcarei uma entrevista pessoal, com parte da população 

do estudo, sobre o mesmo tema, com duração estimada em trinta minutos, que será 

gravada em áudio. Na ocasião apresentarei o termo de consentimento livre e esclarecimento 

para assinatura e solicitando sua anuência para participação nessa pesquisa. 

Com a colaboração de V. Sa., no fornecimento dos dados necessários ao 

desenvolvimento da pesquisa, será possível a efetivação deste trabalho. 

Para outras informações, que considerar necessárias, coloco-me à disposição 

através dos telefones: Residencial 0XX11 3887-1627, Consultório 0XX11 3088-9201 ou 

pelo e-mail lsro@uol.com.br. 
Certa de contar com o acolhimento ao meu pedido, antecipadamente agradeço. 

Cordialmente 
Lis Sandra Rodrigues de Oliveira 

CRO – 30869
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Anexo E - Cópia da carta de aprovação do Projeto pela Comissão de Ética 
da UNIFESP 

 
 

 


