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RESUMO 
 

 
 Os Estágios Supervisionados em Serviços do Sistema Único de Saúde I, II e III são 
disciplinas que integram a matriz curricular do curso de Graduação Odontologia da Faculdade 
de Farmácia, Odontologia e Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC) instituída 
em 2005. Acontecem no 9º e 10º semestres do curso, seguem as orientações das Diretrizes 
Curriculares Nacionais e têm como objetivo fazer com que o aluno conheça as políticas 
públicas de saúde, as formas de organização dos serviços e suas ações práticas em todos os 
níveis de atenção à saúde. Considerando o tempo transcorrido desde a implantação da atual 
grade curricular e a necessidade de acompanhamento permanente desta, foi idealizada uma 
pesquisa para avaliar os estágios curriculares com suporte na percepção dos egressos do 
citado curso de Odontologia da UFC. Para tanto, foi realizado um estudo descritivo e 
investigativo com abordagem qualitativa por meio de entrevista semiestruturada, aplicada 
junto aos ex-alunos da UFC, formados em 2010. Os aspectos investigados relacionaram-se a 
duração dos estágios, infraestrutura dos locais de estágio, atuação dos orientadores, correlação 
entre as experiências vivenciadas e os conteúdos estudados durante o curso, a contribuição 
dos estágios para a formação do egresso e as sugestões para o seu aperfeiçoamento. O método 
preconizado para a análise de dados foi aquele descrito por Bardin – Análise de Conteúdo. Os 
resultados foram agrupados em quatro categorias de análise que nortearam as discussões: 
Categoria 1 – O conhecimento acadêmico e a realidade; Categoria 2 – Avaliação dos 
orientadores; Categoria 3 – Infraestrutura e Categoria 4 – Influência do Estágio na escolha 
profissional. Concluiu-se que, apesar das deficiências relatadas sobre a infra-estrutura dos 
locais de estágio, eles contribuíram para a formação do egresso, por propiciarem uma 
aproximação com a realidade social e dos serviços de saúde. A atuação dos orientadores foi 
avaliada de forma positiva, porque eles auxiliaram na obtenção de novos conhecimentos e 
práticas, que não haviam sido privilegiados durante as disciplinas intramuros. Os estágios 
funcionaram como uma oportunidade de aprofundamento da vivência em algumas 
especialidades, fazendo com que o aluno escolhesse essa área para sua atuação profissional, 
sendo observado, ainda, o fato de que a maioria dos entrevistados relatou interesse em atuar 
em Saúde Pública futuramente. As sugestões expressas durante o estudo poderão apoiar a 
realização dos ajustes que forem necessários para o aprimoramento da matriz curricular, 
sendo imprescindíveis outros estudos que avaliem os estágios ao longo do tempo e que 
busquem investigar a opinião dos outros agentes envolvidos: usuários, orientadores de estágio 
e gestores dos serviços de saúde. 
 
Palavras-chave: Estágio. Currículo. Odontologia. 



ABSTRACT 

 
The Supervised Internship in Services of the Health System I, II and III are disciplines that 
integrate the curriculum of the course of Dentistry, Faculty of Pharmacy, Dentistry and 
Nursing on Federal University of Ceará (UFC) established in 2005. Occur in the 9th and 10th 
semesters of the course and follow the guidelines of the National Curriculum Guidelines, they 
aim to make students learn about the public health policies, forms of organization of services 
and practical actions at all levels of health care. Considering the time passed since the 
implementation of new curriculum and the need for continuous monitoring of this, a study 
was idealized to evaluate the internships from the perception of students who graduated from 
Dentistry at the UFC. Therefore, it was a descriptive and investigative study with qualitative 
approach through semi-structured interviews with former students of the UFC, formed in 
2010. The aspects investigated were related to duration of stages, the infrastructure of local 
stage, the performance of supervisors, the correlation between the experiences and content 
studied during the course, the contribution of the stages for the formation of egress and their 
suggestions for improvement of them. The method recommended for data analysis was that 
described by Bardin - Content Analysis. The results were grouped into four categories as 
follows: Category 1 - The academic knowledge and reality, Category 2 - Performance of 
advisors, Category 3 - Infrastructure  and Category 4 - Stage helped their career choice - 
which guided the discussions. It was concluded that despite the deficiencies reported on the 
infrastructure of the local stage, they contributed to the training of graduates, for they 
promoted a rapprochement with the social reality and the reality of health services. The role 
of the advisors was evaluated as positive, because assisted in the construction of new 
knowledge and practices, which were not contemplated during the disciplines intra-mural. 
The stages functioned as an opportunity to deepen the experience in some specialties, making 
the student chose this area for their professional practice, and also observed that the majority 
of respondents reported interest in future work in Public Health. Suggestions scored during 
the study will support the achievement of adjustments that are necessary to improve the 
curriculum, it is indispensable that other studies to avaluate the stages over time and who seek 
to investigate the opinions of others involved in the process: users,  guiding stage and 
managers of health services. 
 
Keywords: Stage. Curriculum. Dentistry. 
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1 INTRODUÇÃO 

  
Ao concluir o curso de graduação na área da saúde, é comum que o recém-egresso  

se ache inseguro sobre a prática profissional e isso, de certo modo, pode ser considerado como 

resultado da imaturidade e da falta de vivência. Em alguns casos, isso pode ocorrer com 

origem em falhas no currículo do curso ou no processo de ensino-aprendizagem de algumas 

disciplinas, podendo resultar ainda no mau aproveitamento dos conteúdos pelo aluno. Muito 

frequentemente, o recém-formado sente-se despreparado quanto a alguns procedimentos 

clínicos, ao mercado de trabalho e à realidade dos serviços de Saúde Pública.  

A matriz curricular dos cursos de Odontologia vem passando por discussões e 

conseqüentes modificações, necessitando ser constantemente avaliada para se encontrar 

mecanismos que promovam  melhor preparação para o recém-egresso desses cursos. Assim, 

foram investigados os currículos dos cursos de graduação em Odontologia, iniciando os 

estudos pelas teorias sobre currículo, passando pela evolução do ensino na área da saúde e 

pela integração docência com serviços de saúde, o que apontou para a importância de avaliar 

a influência dos estágios curriculares supervisionados no amadurecimento dos conteúdos 

sobre Saúde Coletiva e a prática clínica. 

Sobre o currículo acadêmico, Gonçalves e Borba (2009), assim como Hornburg e 

Silva (2007), ressaltam que ele é uma criação humana nascida no seio de uma sociedade e 

envolve questões de poder, tanto nas relações professor/aluno e administrador/professor, 

quanto em todas as vinculações que permeiam o cotidiano da Universidade, não se 

restringindo a uma questão de conteúdos. Para os autores, muito se debate sobre currículo e 

sua influência direta nos sujeitos que fazem parte do processo formativo e da sociedade em 

geral, determinando a visão de mundo dessa sociedade e das atitudes e decisões de cada qual 

neste meio. 

Os estudos sobre currículo acadêmico percorreram vários caminhos, desde a  

massificação da escolarização na década de 1920, passando pelos movimentos sociais e 

culturais que caracterizaram os anos de 1960 em todo o mundo e que fizeram surgir as teorias 

críticas, tendo sido questionados o pensamento e a estrutura educacional tradicionais com 

base em uma análise marxista. Mais recentemente, se pôde observar as teorias denominadas 

pós-críticas, nas quais se enaltece o indeterminismo semântico, quando não há verdades 

absolutas e sim múltiplas possibilidades de significação para o currículo e a educação 

(HORNBURG; SILVA, 2007).
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Na perspectiva de Albuquerque et al. (2009), a formação superior dos 

profissionais de saúde foi, de modo geral, historicamente constituída sobre a fragmentação de 

conteúdos e organizada em torno de relações de poder, as quais conferiram ao professor 

especialista uma posição de centralidade no ensino-aprendizagem. Essa elaboração vinculou-

se à excessiva especialização e ao distanciamento dos conteúdos curriculares necessários à 

formação de um profissional de saúde com perfil capaz de responder às necessidades da 

população. 

As novas maneiras de organizar a prestação de serviços e formação em saúde 

precisam levar em conta as necessidades dos usuários. Assim, Albuquerque et al. (2009) 

defendem a ideia de que a compreensão do ser humano e do processo saúde-doença passa 

necessariamente por uma abordagem interdisciplinar - e, mesmo, transdisciplinar - na 

formulação dos conhecimentos. Essa abordagem interdisciplinar implica a ultrapassagem das 

fronteiras entre as disciplinas - espaços de confinamento por excelência - e a articulação dos 

processos de ensino-aprendizagem ao trabalho e à pesquisa. 

Segundo a Resolução nº 3, do Conselho Nacional de Educação - CNE, de 19 de 

fevereiro de 2002, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Odontologia (DCN), o profissional deve ter formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, e o exercício de suas atividades 

referentes à saúde bucal da população deve ser pautado na realidade social, cultural e 

econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em benefício 

da sociedade (BRASIL, 2002).  

Ainda de acordo com as DCN, a formação do cirurgião-dentista deve garantir o 

desenvolvimento de estágios curriculares, sob supervisão docente. Este estágio deverá ser 

desenvolvido de forma articulada e com a complexidade crescente ao longo da formação. A 

carga horária mínima dos Estágios Curriculares Supervisionados deverá atingir 20% da carga 

horária total do Curso de Odontologia (BRASIL, 2002). 

Com efeito, apesar de a clínica por especialidades odontológicas ter seu lugar, é 

necessário que seja dada ênfase ao ensino em clínica integral, em que todos os conhecimentos 

se conjugam por intermédio da vivência de experiências bem próximas de situações reais. 

Além disso, os estágios supervisionados em serviço também devem ser destacados por se 

apresentarem como instrumentos de integração entre teoria e prática, promovendo o contato 

do aluno com a realidade social e com os serviços de saúde, além de propiciar a avaliação do 

trabalho acadêmico desenvolvido (CARVALHO, 2008). 
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Seguindo esta concepção, o curso de graduação em Odontologia da Faculdade de 

Farmácia, Odontologia e Enfermagem - FFOE da Universidade Federal do Ceará (UFC) 

implantou, no ano de 2005, uma  matriz curricular considerando as orientações das Diretrizes 

Curriculares Nacionais, havendo o aumento da carga horária do curso, o que possibilitou a 

ampliação dos estágios curriculares supervisionados, que se distribuem em três disciplinas 

denominadas Estágios em Serviços do Sistema Único de Saúde - SUS I, II e III (UFC, 2004). 

 A disciplina Estágio em Serviços do SUS I (ESSUS I) acontece no 9º semestre do 

curso e objetiva que o aluno conheça as políticas públicas de saúde, as formas de organização 

dos serviços e suas ações práticas segundo os princípios e diretrizes dos SUS, em especial na 

atenção primária (UFC, 2009a). 

As disciplinas Estágio em Serviços do SUS II e III (ESSUS II e ESSUS III) 

acontecem no 10º semestre do curso. O Estágio Supervisionado SUS II é desenvolvido nos 

Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) de Fortaleza, na atenção secundária, 

oferecendo aos alunos a oportunidade de exercício profissional e treinamento nos 

procedimentos de média complexidade no serviço público. A disciplina Estágio em Serviços 

do SUS III tem como objetivo que o aluno conheça as políticas públicas de saúde, as formas 

de organização dos serviços de saúde e suas ações na atenção terciária (UFC, 2009b,c). 

Os estágios realizados por estudantes de Odontologia são regidos pela Lei Nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União - DOU de 

26/9/2008. Dessa forma, é notório ressaltar que o estágio curricular, como procedimento 

didático-pedagógico, é de responsabilidade das instituições de ensino, apesar da parceria com 

os serviços de saúde públicos ou privados que funcionam como campos de treinamento. 

(BRASIL, 2008). 

Por meio de observação na literatura, verificou-se que os autores descrevem a 

importância que os estágios curriculares têm para a formação do cirurgião-dentista, 

considerando-se a sua potencialidade de contribuir para a transformação dos processos 

formativos, das práticas pedagógicas e de saúde e para a reorganização dos serviços, por meio 

da articulação entre ensino e serviço (FAGUNDES et al., 2007; WERNECK et al., 2010; 

CAIRES; ALMEIDA, 2000).  

Assim buscou-se investigar se os estágios instituídos no curso de graduação em 

Odontologia da UFC cumprem esses objetivos, pois considera-se que é preciso estabelecer 

constantes verificação e análise dos seus resultados, tanto junto aos discentes quanto aos 

serviços de saúde onde se desenvolvem, para que esses estágios se mantenham efetivos 

quanto ao seu papel. Além disso, os estágios curriculares não tem se constituído em objeto 
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privilegiado de análise, tampouco de avaliação, discussão ou explicitação sistemática, nem 

mesmo ocupam parte importante da agenda política de gestores das áreas de saúde e 

educação. 

Este estudo teve como objetivo geral avaliar os estágios supervisionados 

curriculares do Curso de Graduação em Odontologia da UFC por meio da perspectiva do 

egresso. E por objetivos específicos: averiguar se os estágios curriculares contribuem para a 

formação do egresso do Curso de Odontologia da UFC; analisar se os estágios curriculares 

desse curso promovem a integração dos seus conteúdos à realidade da prática profissional; e 

verificar se a participação nos estágios curriculares influencia no interesse do profissional em 

atuar nos serviços de saúde pública. 

Algumas perguntas direcionaram os objetivos, tais como: qual a avaliação que os 

egressos do Curso de Odontologia da UFC fazem a respeito dos estágios supervisionados 

curriculares? Qual a contribuição desses estágios para a formação do egresso do Curso de 

Odontologia da UFC? A prática clínica desenvolvida nos estágios tem relação com os 

conteúdos das disciplinas teóricas? A participação nos estágios é um estímulo para que o 

profissional atue nos serviços de Saúde Pública? 

No Capítulo 1, os procedimentos metodológicos serão especificados, inclusive 

quanto à natureza e ao tipo de estudo, sujeitos da pesquisa, instrumentos utilizados na coleta 

dos dados, método preconizado para a análise dos dados – Análise de Conteúdo de Bardin, e 

os aspectos éticos envolvidos. 

O Capítulo 2 – “Nas trilhas da literatura”- expressa um panorama geral dos 

seguintes temas: as teorias sobre currículo e suas características; o ensino na área da saúde; o 

ensino odontológico e a integração docência e serviços; o que significa Estágio Curricular 

Supervisionado; a avaliação da qualidade da formação acadêmica e a evolução do projeto 

político-pedagógico do Curso de Odontologia da UFC. 

No Capítulo 3 – “Resultados e Discussão”-, as categorias de análise encontradas 

serão analisadas, assim como a fala dos entrevistados.  

E, finalmente, no módulo 4, são tecidas as considerações finais sobre o estudo e 

também exibidas propostas que poderão nortear a realização dos ajustes que se fizerem 

necessários para o aprimoramento da matriz curricular. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 Natureza e tipo de estudo 

 
Tratou-se de um estudo descritivo, analítico e exploratório com abordagem 

qualitativa, realizado por meio de entrevista semiestruturada, aplicada junto ao egresso do 

curso de graduação em Odontologia da UFC. Como lecionou Minayo (2002, 2010), o método 

qualitativo possibilita conhecer o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, processos e 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  

Na pesquisa qualitativa, a finalidade é a crítica e a transformação, compreensão e 

reconstituição da realidade. O critério para o avanço ao longo do tempo é a capacidade de 

formular novas interpretações e elaborações teóricas, com base em melhores informações. O 

conhecimento consiste em formulações teóricas acerca das quais se pode ter um relativo 

consenso. Há, no entanto, mais de uma verdade e pontos de vista acerca de uma mesma 

realidade, relativos aos múltiplos modos de ver o mundo do pesquisador, cuja interpretação é 

condicionada a fatores sociais, políticos, econômicos, culturais, étnicos e de gênero (FLICK, 

2009; STRAUSS; CORBIN, 2008; TURATO, 2003). 

 Günther (2006) argumenta a favor da pesquisa qualitativa como um caminho 

para superar as limitações impostas pelo modelo hegemônico do paradigma quantitativo, por 

dar ênfase ao caráter processual e à reflexão. Com suporte em um levantamento em bases de 

dados, Miguel et al. (2007) verificaram que o número de pesquisas qualitativas na 

Odontologia ainda é muito pequeno, embora sejam ricas em diversidade. Apontam a 

importância de uma reformulação no modelo de produção do conhecimento em Odontologia, 

até mesmo para dar atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais que requerem novos 

enfoques metodológicos e estruturas conceituais. Além disso, destacam o fato de que é 

requerido aos profissionais da área da saúde produzir conhecimento e não simplesmente 

incorporá-lo e consumi-lo. 

Essa abordagem, portanto, se adequou ao propósito de se trabalhar diretamente 

com os sujeitos da pesquisa, procurando compreender quais são suas percepções sobre o 

objeto de investigação, os quais não poderiam ser aprofundados com base em um trabalho de 

abordagem unicamente quantitativa. 
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2.2 Sujeitos da pesquisa 

 

Os sujeitos do estudo foram ex-alunos do Curso de Graduação em Odontologia da 

UFC, formados em 2010. A escolha desse grupo foi motivada pelo interesse em obter as 

impressões dos primeiros egressos do curso após a nova conformação da matriz curricular 

estabelecida em 2005. Além disso, o fato de serem ex-alunos decorreu da necessidade de 

isenção destes quanto a qualquer relação entre as opiniões fornecidas e a avaliação nas 

disciplinas em foco. Havia ainda a necessidade de que o tempo decorrido desde a finalização 

das disciplinas de Estágios em Serviços do SUS I, II e III e o momento da entrevista não fosse 

muito prolongado, de forma que as lembranças sobre as experiências vivenciadas ainda 

permanecessem íntegras.  

Como a pesquisa tinha como um dos objetivos investigar se a participação nos 

estágios curriculares contribuiu para o interesse do profissional em atuar nos serviços de 

saúde pública, era necessário que o tempo transcorrido desde a formatura até o momento da 

participação no estudo fosse suficiente para que o entrevistado pudesse ter ingressado no 

mercado de trabalho. 

Os critérios de inclusão foram que os voluntários tivessem sido graduados em 

2010 e aceitassem participar da pesquisa. Como forma de evitar a identificação dos 

participantes foram usados nomes-fantasia de flores – ACÁCIA (mulher, 26 anos), COPO-

DE-LEITE (mulher, 25 anos), CRAVO (homem, 24 anos), CRISÂNTEMO (homem, 25 

anos), DÁLIA (mulher, 25 anos), FLOR-DE-LIS (mulher, 25 anos), GERÂNIO (homem, 

anos), GIRASSOL (homem, anos), LÍRIO (mulher, 24 anos), MARGARIDA (mulher, 27 

anos), ORQUÍDEA (mulher, 24 anos) e ROSA (mulher, 25 anos).  

A representatividade da amostra não foi uma preocupação, porquanto se trata de 

uma pesquisa qualitativa, importando a qualidade das informações coletadas, tendo sido 

utilizado o critério de saturação. Desta forma, os 12 entrevistados foram suficientes para se 

alcançar o objetivo da pesquisa, uma vez que as informações se tornaram repetitivas.  

 

2.3 Ética em pesquisa 

 

Como se tratou de uma investigação com seres humanos, o presente estudo foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFC e aprovado sob o Parecer Nº 136/ 2011 

(ANEXO A), respeitando os termos da Portaria 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, a qual 

indica os referenciais básicos da Bioética. 
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Os princípios da Bioética, preconizados para as entrevistas com seres humanos, 

quer a pesquisa seja das áreas técnicas ou humanas, foram seguidos: autonomia – o 

pesquisado tem a liberdade de abandonar a pesquisa na hora que assim o quiser; não–

maleficência – a pesquisa não poderá trazer malefícios para o participante; beneficência – o 

estudo só poderá proporcionar benefícios para aqueles que dele participarem; e justiça e 

equidade – todas as pessoas pesquisadas deverão ser tratadas de maneira igual. 

Para a participação na pesquisa, os voluntários assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). A privacidade e o sigilo das informações 

das pessoas envolvidas foram rigorosamente respeitados por todos os envolvidos nas etapas 

da pesquisa. Em resumo, alguns preceitos devem acompanhar a pesquisa realizada, inclusive 

seguir as normas preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 

(VIEIRA; HOSSE, 1998; UFC, 2003, 2012; SANTOS; BRASIL, 2007). 

 

2.4 Coleta dos dados 

 

As entrevistas aconteceram entre março e junho de 2012, sendo aplicadas junto 

aos egressos do curso de graduação em Odontologia da UFC, em local indicado pelo 

voluntário. Esse estudo contou com a participação de apenas uma pesquisadora. As 

entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas para que fossem devidamente 

analisadas. Como forma de obter uma caracterização dos participantes, lhes foi 

disponibilizado um questionário contendo informações como sexo, idade, ano e semestre de 

conclusão do curso, área e tempo de atuação profissional (Apêndice B). 

No mês de março de 2012, foram realizadas entrevistas que funcionaram como  

pré-testes com alguns sujeitos do estudo, objetivando avaliar o questionário e o roteiro da 

entrevista (Apêndice C). Como as três entrevistas utilizadas no pré-teste se adequaram aos 

objetivos da pesquisa, foram incluídas no estudo. 

Decidiu-se contatar diretamente os entrevistados - Cravo, Copo-de-Leite, Lírio, 

Margarida e Rosa - por serem alunos do Programa de Pós-Graduação do Curso de 

Odontologia da Universidade Federal do Ceará. Após agendamento dos dias e horários das 

entrevistas, estas foram realizadas no interior dos prédios onde funciona o curso de 

Odontologia da UFC, que fazem parte do Campus do Porangabuçu. 

Após contato telefônico, os sujeitos Crisântemo, Dália, Flor-de-Lis e Orquídea 

mostraram interesse em participar da pesquisa e, após agendamento dos dias e horários das 

entrevistas, as mesmas se efetivaram no local indicado pelos voluntários: dependências do 
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curso de Graduação em Odontologia da UFC e Clínica Odontológica do Serviço Social do 

Comércio (SESC), em Fortaleza – CE.  

A participante Acácia foi entrevistada no pátio da Universidade Estadual do Ceará 

(UECE). A entrevista com o participante Gerânio ocorreu em seu consultório particular e a 

entrevista com o participante Girassol sucedeu em sua residência. 

 

2.5 Análise dos dados 

 

Para o exame dos dados foi utilizada a metodologia da Análise de Conteúdo 

criada por Bardin (2009), que pode ser definida como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicativos que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção destas mensagens. 

 Seguindo as orientações de Franco (2007), as entrevistas foram transcritas e, após 

leitura exaustiva, foram definidas as unidades de análise (unidades de registro e unidades de 

contexto). A unidade de registro é a menor parte do conteúdo, cuja ocorrência é registrada de 

acordo com as categorias levantadas, enquanto as unidades de contexto podem ser 

consideradas como o “pano de fundo” que imprime significado às unidades de análise. 

No Quadro 1 serão especificados as disciplinas avaliadas - Estágio em Serviços do 

SUS I, Estágio em Serviços do SUS II e Estágio em Serviços do SUS  III, assim como os 

locais de estágio, a duração dos estágios e o semestre em que ocorrem. O tempo de realização 

dos estágios é padronizado para todos os alunos, no entanto, os locais de estágios são 

variáveis, pois as ofertas das Unidades de Saúde e os orientadores de estágio podem mudar a 

cada semestre.  

Os entrevistados realizaram as atividades da disciplina Estágio em Serviços do 

SUS I nos Centros de Saúde da Família Ivana Paes, Anastácio Magalhães e César Cals. A 

parte prática da disciplina Estágio em Serviços do SUS II aconteceu no CEO Joaquim Távora 

e no CEO Centro; já as atividades da disciplina Estágio em Serviços do SUS III aconteceram 

no Hospital Albert Sabin, Instituto Dr. José Frota e Hospital São José (Anexo B).  
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Quadro 1 – Locais de estágio, duração e semestre em que foram realizados os Estágios 

em Serviços do SUS I, II e III. Fortaleza – CE, 2012. 

 

DISCIPLINA LOCAL DE ESTÁGIO DURAÇÃO SEMESTRE 
Estágio em Serviços do SUS I CSF Anastácio Magalhães 

CSF César Cals 
CSF Ivana Paes 

 
1 semestre 

 
9º 

Estágio em Serviços do SUS II CEO Centro 
CEO Joaquim Távora 

1 mês 10º 

Estágio em Serviços do SUS III Hospital Albert Sabin 
Instituto Dr. José Frota 
Hospital São José 

 
1 mês 

 
10º 

  Fonte: elaboração própria 

 

Apesar de apresentarem durações de tempo diferentes, optou-se por agregar e 

avaliar o Estágio em Serviços do SUS I com a duração de um semestre e os Estágios em 

Serviços do SUS II e III, que têm a duração de um mês, de forma integrada, passando, 

entretanto, a examinar os três estágios de forma diferenciada somente nos resultados e 

discussão. 

Definidas as unidades de análise, chegou o momento da definição das categorias. 

A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, 

por diferenciação, seguida de um reagrupamento baseado em analogias, com arrimo em 

critérios definidos (FRANCO, 2007). No presente estudo, as categorias não foram definidas a 

priori, mas emergiram do discurso, do conteúdo das respostas. 

As categorias encontradas no estudo foram as seguintes: 

 Categoria 1 – O conhecimento acadêmico e a realidade 

 Categoria 2 – Avaliação dos orientadores 

 Categoria 3 –Infraestrutura  

 Categoria 4 – Influência do Estágio na escolha profissional. 

Essas categorias serão analisadas no Capítulo 4 – Resultados e Discussão. 
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3 NAS TRILHAS DA LITERATURA 

 

3.1 Teorias sobre Currículo  

 

Segundo Moreira et al. (1987, p. 11), o currículo constitui significativo 

instrumento utilizado por diferentes sociedades tanto para desenvolver os processos de 

conservação, transformação e renovação dos conhecimentos historicamente acumulados 

para socializar as crianças e jovens segundo valores tidos como desejáveis. Ainda segundo 

os mesmos, não há consenso em relação ao que se deve entender pela palavra currículo, 

fundamentalmente por se tratar de um conceito que é uma elaboração cultural, histórica e 

socialmente determinada, e que também se refere sempre a uma prática condicionadora dele e 

de sua teorização.   

O currículo significando o conjunto de experiências a serem vividas pelo 

estudante sob a orientação da escola, provavelmente, apareceu pela primeira vez como objeto 

de estudo e pesquisa nos Estados Unidos dos anos 1920. Unido com a industrialização e os 

processos imigratórios, que intensificaram a massificação da escolarização, houve um 

impulso, por parte das pessoas ligadas, sobretudo, à administração da educação, para 

racionalizar a elaboração, desenvolvimento e testagem de currículos. A questão central que 

serve de pano de fundo para qualquer teoria do currículo é a de saber qual conhecimento deve 

ser estudado. Para responder a essa pergunta, as diferentes teorias podem recorrer a discussões 

sobre a natureza humana, acerca da qualidade da aprendizagem ou no tocante à espécie do 

conhecimento, da cultura e da sociedade. As diferentes teorias se diferenciam, inclusive, pela 

diferente ênfase que conferem a esses elementos (SILVA, 2004). 

Kaiser e Serbim (2009) explicam que o currículo se mostra como algo em 

movimento, que influencia e é influenciado pelos atores que o colocam em prática 

diariamente em uma determinada realidade social, em um determinado mundo de apegos e 

significados e que investem o melhor de si em busca de seus desejos, metas e valores. O 

currículo é sempre o resultado de uma seleção: de um universo mais amplo de conhecimentos 

e saberes, seleciona-se aquela parte que vai constituir, precisamente, o currículo. O currículo é 

também uma questão de poder, na qual se selecionam as múltiplas possibilidades, uma 

identidade ou subjetividade como sendo a ideal. 

Sacristán (1995, p. 89-90) assinala um importante aspecto conceitual sobre o que 

se entende sobre currículo. O autor esclarece que o aluno já possui alguns conhecimentos 

prévios, mesmo antes de ingressar na escola. A família e a sociedade em que o indivíduo está 
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inserido lhe transmitem uma bagagem prévia de crenças, significados, valores, atitudes e 

comportamentos. Este princípio de caráter geral pode ser denominado como conhecimento 

social.  

As funções que o currículo cumpre, como expressão do projeto de cultura e 

socialização, realizam-se por meio de seus conteúdos, de seu formato e das práticas que cria 

em torno de si. Tudo isso se produz ao mesmo tempo: conteúdos (culturais ou intelectuais e 

formativos), códigos pedagógicos e ações práticas mediante os quais se expressam e modelam 

conteúdos e formas (SACRISTÁN, 2000).  

As teorias sobre currículo, de forma simplificada, podem ser classificadas em: 

tradicionais, críticas e pós-críticas. Silva (2004) relata que as teorias tradicionais pretendem 

ser neutras, científicas, desinteressadas e se preocupam com questões de organização. Por 

aceitarem mais facilmente o status quo, os conhecimentos e os saberes dominantes, acabam 

por se concentrar em questões técnicas, como ensino, aprendizagem, metodologia e avaliação. 

As teorias críticas e pós-críticas que surgiram em seguida argumentam o contrário - que toda 

teoria está implicada em relações de poder. 

Ainda segundo o mesmo autor, a década de 1960 foi um período de grandes 

transformações e, não por coincidência, foi nela que surgiram livros, ensaios e teorizações que 

colocavam em xeque o pensamento e a estrutura educacional tradicionais em vários locais do 

mundo ao mesmo tempo. Surgiram, então, as teorias críticas de currículo, que têm como 

características a desconfiança, o questionamento e a transformação radical. A análise marxista 

de educação, que embasou as teorias críticas, busca estabelecer qual é a ligação entre a escola 

e a economia, entre a educação e a produção. A escola espelharia, no seu funcionamento, as 

relações sociais de trabalho e aquelas dirigidas aos trabalhadores tenderiam a privilegiar 

relações nas quais os estudantes aprenderiam a praticar papéis subordinados, ao passo que nas 

escolas dirigidas aos trabalhadores dos escalões superiores, seriam praticadas atitudes de 

comando e autonomia.  

Na visão de Santomé (1998), tanto trabalhadores como estudantes viam negadas 

suas possibilidades de poderem intervir nos processos produtivos e educacionais de que 

participavam, havendo o que ele denominou de taylorização no âmbito educacional. A 

taylorização (expressão derivada de F. W. Taylor, criador desse processo de gestão da 

produção industrial) tinha como estratégias o barateamento da mão-de-obra e a 

“desapropriação” dos conhecimentos que, com o decorrer do tempo, foram acumulados por 

trabalhadores e trabalhadoras. Esta filosofia organizativa, que acentuava a divisão social e 

técnica do trabalho, aumentaria ainda mais a separação entre trabalho manual e trabalho 
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intelectual. Assim, algumas pessoas passavam então a ser as que pensavam e decidiam, 

enquanto as outras obedeciam. No campo educacional, essa estratégia fez com que os profes-

sores e tampouco os alunos pudessem participar das reflexões críticas sobre a realidade. 

Ainda segundo o mesmo autor, a educação institucionalizada parece ter se 

reduzido exclusivamente a tarefas de custódia das gerações mais jovens. As análises dos 

currículos ocultos evidenciaram que, realmente se aprendiam nas salas de aula eram 

habilidades relacionadas com a obediência e a submisão à autoridade. A discussão a respeito 

do currículo oculto nos faz perceber o significado de práticas e rotinas que, até pouco tempo, 

passavam despercebidas. São destrezas desenvolvidas nos alunos para que aprendam e 

interiorizem formas acríticas e irreflexivas de viver no atual modelo de sociedade. Para 

Santomé (1998), o desenvolvimento do currículo oculto funciona de maneira implícita através 

dos conteúdos culturais, das rotinas, interações e tarefas escolares; não é fruto de um 

planejamento do coletivo docente.  

Autores como Bourdieu e Passeron (2005) entendem que a escola não atuava pela 

inculcação da cultura dominante aos alunos das classes dominadas, mas por um mecanismo 

de exclusão. A partir desse entendimento, o currículo da escola é transmitido por meio do 

código cultural dominante, mais facilmente compreendido pelos alunos desse espectro social, 

sendo quase indecifrável para aqueles da camada sob domínio. O resultado é que os alunos da 

classe dominante são bem-sucedidos, o que lhes permite acesso aos graus superiores do 

sistema educacional, o que não ocorre com os demais. 

No Brasil, Paulo Freire desenvolveu uma teoria pedagógica que definiu o diálogo 

como dado fundamental das relações de todas as coisas no mundo. O diálogo é o sentimento 

do amor tornado ação. As trocas entre as pessoas e a natureza são originalmente regidas pelo 

diálogo, do mesmo modo como o ser humano depende da natureza para sobreviver e a 

natureza depende dele para ter sentido, os homens dependem uns dos outros para 

sobreviverem e darem sentido ao mundo e a si mesmos. Para ele, as relações sociais de 

trabalho, ao reproduzirem os bens de que o homem sobrevive, reproduziram condições 

concretas em que alguns poucos sobrevivem do trabalho de outros. Subsistem de deter modos 

de poder que surgem onde o diálogo acaba e onde o trabalho, afinal, separa e opõe categorias 

de pessoas opostas, de grupos e classes sociais antagônicos. Na sociedade desigual, também o 

saber parece dividido entre os homens, pois o poder também determina ideologicamente o 

saber, o pensamento, os valores e os símbolos com que se apresenta legítimo. Ele cria e recria 

os instrumentos para que as pessoas oprimidas por ele pensem como ele, pensando que 

pensam por si próprias (BRANDÃO, 1985). 
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Na percepção de Silva (2004), as análises de Freire devem muito mais à Filosofia 

do que à Sociologia e à Economia Política, antagonizando assim com as outras teorizações 

que iriam constituir as bases de uma teoria educacional crítica - Althusser, Bourdieu e 

Passeron, Bowles e Gintis. A crítica de Freire ao currículo está sintetizada no conceito de 

“educação bancária”, que concebe o conhecimento como sendo constituído de informações e 

de fatos a serem simplesmente transferidos do professor para o aluno.  Mediante o conceito de 

“educação problematizadora”, o autor busca desenvolver uma alternativa à concepção 

bancária, numa perspectiva claramente fenomenológica, o conhecimento é sempre 

conhecimento de alguma coisa, isto é, não existe separação entre o ato de conhecer e aquilo 

que se conhece. O conhecimento, para Freire, é sempre intencionado, constantemente 

direcionado para alguma coisa, envolvendo intercomunicação e intersubjetividade. 

Paulo Freire (1996), no seu livro Pedagogia da Autonomia, explicita como deve 

ser a atitude do professor para diminuir as distâncias entre o saber teórico e o saber teórico-

prático da realidade concreta em que os professores trabalham. Segundo ele, não há dúvida de 

que as condições materiais em que vivem os educandos lhes condicionam a compreensão do 

próprio mundo, sua capacidade de aprender, de responder aos desafios. Assim, os professores 

devem se abrir à realidade desses alunos com que compartilham a atividade pedagógica, 

precisam ser, no mínimo, menos estranhos e distantes dela. Essa aproximação de ambos os 

lados permite que a aprendizagem se estabeleça de forma efetiva, sem a submissão a somente 

uma visão de mundo.  

Com origem na década de 90, intensificaram-se as ideias de que a Teoria Crítica 

estava em crise, fundamentada em duas razões principais: ausência de sugestões para uma 

prática docente crítica e utilização de discurso altamente abstrato e complexo, cujos princípios 

dificilmente poderiam ser entendidos e operacionalizados pelos professores. Somado a isso, 

surgiu o movimento do multiculturalismo, em que os grupos culturais dominados (mulheres, 

negros, homossexuais, entre outros) lutam para terem suas formas culturais reconhecidas e 

representadas na cultural nacional. O multiculturalismo mostra que o gradiente de 

desigualdade em matéria de educação e currículo é função de outras dinâmicas, como as de 

gênero, raça e sexualidade, por exemplo, que não podem ser reduzidas à dinâmica de classe 

(COSTA, 2005). 

Como informa Lopes (2010, p. 28), o pós-modernismo, iniciado na metade do 

século XX, é um movimento intelectual a proclamar que estamos vivendo uma nova época 

histórica, radicalmente diferente da anterior, a Modernidade.  
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O pós-modernismo inclina-se para a incerteza e a dúvida, desconfiando 
profundamente da certeza e das afirmações categóricas, ele assinala o fim da 
pedagogia crítica e o começo da pedagogia pós-crítica.  Para os defensores das 
teorias pós-críticas, o passado é o território do determinismo semântico, das 
identidades fixas e, por isso mesmo, opressoras das diferenças e dos localismos, 
estabelecendo projetos universais capazes de oprimir projetos particulares que não 
sejam marcados por padrões eurocêntricos, científicos, economicamente 
dominantes, brancos, heterossexuais e masculinos. 

 

Moraes e Santos Filho (2000) descrevem diferenças significativas entre o currículo 

moderno e o pós-moderno, dentre as quais destacam: no currículo moderno, a aprendizagem é 

acumulativa e linear, o conhecimento é transmitido do professor para o aluno, que exprime 

uma postura passiva; além disso, existe fragmentação entre as disciplinas, especialização, o  

currículo apresenta objetivos preestabelecidos. No currículo pós-moderno, a aprendizagem é 

errática e não linear, ocorre interação do professor com o aluno, que participa da 

aprendizagem; preconiza-se a interdisciplinaridade e o currículo é integrado, como contrato 

negociável entre as partes interessadas com fins em aberto que favorecem o inesperado, o 

criativo. 

Já no capítulo “Currículo e Interdisciplinaridade” do livro Currículo: questões 

atuais, Veiga-Neto (1997) traz a discussão sobre o movimento pela interdisciplinaridade, que 

segundo ele, é apontado como solução para inúmeros males que assolam o ensino e até 

mesmo o mundo moderno, tornando-se um modismo e uma moeda forte no campo 

pedagógico. Para o autor, a interdisciplinaridade indica em seu horizonte imediato a 

integração entre os saberes, a qual se espera acontecer graças a novos arranjos curriculares e, 

principalmente, graças a novas maneiras de se trabalhar os conteúdos disciplinares. Procura 

alcançar a unidade do saber, isto é, pela fusão disciplinar, fazer desaparecer a própria 

disciplinaridade, tentando recuperar uma totalidade do pensamento. 

Corroborando esse pensamento, Campos et al. (2007) ressaltam que, da 

concepção de formação fragmentada decorreu uma prática pedagógica que tomou o acesso à 

informação como sinônimo de elaboração do conhecimento, embasada numa visão de corpo, 

saúde, doença e terapêutica reduzida, partida e, sobretudo, estática. Essa constatação é 

perceptível por meio dos currículos organizados por conteúdos e estágios, onde os fatores de 

aprendizagem são o contato com o professor em sala de aula, com os manuais de diagnóstico 

e de terapêutica, com o estudo programado e com os profissionais de serviço em campo de 

treinamento supervisionado. 
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3.2 O ensino na saúde 

 

Para entender o ensino na Odontologia, é preciso acompanhar o processo que se 

desenvolveu na área da saúde, da formação e da prática médica, pois a Odontologia, em 

muitos aspectos, acompanhou-lhes os passos. Foi nos últimos anos do Império que emergiu 

oficialmente o ensino da Odontologia no Brasil, mediante a publicação do Decreto Lei Nº 

7.247, de 19 de abril de 1879, propondo o ensino da Cirurgia Dentária na forma de curso 

anexo da Faculdade de Medicina (PINHEIRO, 2006). 

Marsiglia (1998, p. 175) discorre sobre a prática médica no século XIX e seu 

percurso  com base nas mudanças sociais advindas da industrialização da produção. 

Até o século XIX, as teorias e a prática da polícia médica foram adequadas para 
atender as demandas da sociedade e do Estado absolutista. Com a Revolução 
Industrial, na Europa, passou-se a exigir outro modelo de prática médica, informada 
pelo paradigma da ciência moderna e por novas teorias sobre o processo saúde-
doença. Durante o século XIX, estudiosos da Europa chamaram a atenção para os 
efeitos da situação social sobre a saúde da população. Esses trabalhos tiveram 
influências sobre o desenvolvimento da saúde pública, ao mesmo tempo em que 
incentivaram o uso de instrumentos de investigação para o conhecimento dos 
problemas sociais e de saúde. Nos Estados Unidos, estes estudos de percepção e 
preocupação com o caráter social da saúde só aconteceram no fim do século XIX e 
no início do século XX.  

 
No final do século XIX, ocorreram avanços tecnológicos na área da saúde, como 

as descobertas de Koch e Pasteur, que trouxeram consigo o promissor campo da 

Microbiologia e, com ele, o entendimento de que várias patologias possuíam determinantes 

específicos passíveis de prevenção. Somando-se a isso, descobertas anteriores como os 

procedimentos anestésicos na primeira metade daquele século e a descoberta da imunização 

contra a varíola ao final do século XVIII, fizeram o homem adquirir confiança na sua 

capacidade de melhorar suas condições de vida (CAMPOS; AGUIAR, 2002). 

 Neste período, imperava a ideia de incerteza quanto à efetividade da prática 

médica regular em relação à prática empírica, o que ocasionou a falta de regulamentação 

científica para a formação médica. Estando unicamente ao sabor do interesse mercantilista, 

houve o aumento do número de entidades de ensino, sendo observada uma heterogeneidade 

das normas e práticas pedagógicas empregadas, o que prejudicava ainda mais a consolidação 

do ideário da Medicina Científica (COELHO, 1995). 

Diante desse panorama, a Fundação Carnegie encomendou ao educador Abraham 

Flexner um estudo sobre o ensino médico nos Estados Unidos e Canadá, que foi concluído em 

1910 e cujos resultados levaram à elaboração de uma proposta de reformulação desse ensino 
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nos dois países. Mais tarde, nos anos 1940 e 1950, surgiu a proposta de Bertrand Dawson, que 

influiu na reforma do ensino das escolas da Inglaterra e da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas. Dawson considerava que a formação médica não deveria ocorrer apenas nos hospitais 

de ensino especializado, pois o médico generalista deveria exercer suas funções junto ao indivíduo 

e à comunidade (MARSIGLIA, 1998). 

Ainda segundo este autor, o esforço de modificar a tendência liberal do Estado 

brasileiro em relação à educação superior nas profissões da saúde, regulamentar a educação 

formal e tornar científicas as formações superiores deu lugar, nos anos 1940, à introdução das 

recomendações do Relatório Flexner, naquela época, comemorado como uma educação 

científica da saúde. Uma educação científica das profissões de saúde, segundo o Relatório 

Flexner, teria base biológica, seria orientada pela especialização e pela pesquisa experimental 

e estaria centrada no hospital. Essa educação científica em saúde foi adquirindo um caráter 

instrumental e recortada passou a determinar conteúdos e uma forma de disponibilizá- los. Os 

conteúdos foram cristalizados em disciplinas fragmentadas, subdivididas em ciências básicas 

e ciências clínicas, área biológica e área profissional, conhecimentos aplicados e 

conhecimentos reflexivos. 

Kemp e Edler (2004, p. 577) relatam que a situação no Brasil não era menos 

complexa do que aquela em que Flexner trabalhava nos EUA.  

O ensino médico brasileiro mudava, no começo do século XX, para um padrão 
indiscutivelmente mais próximo daquele da universidade e do laboratório. Não é 
difícil, portanto, encontrar aqui personagens que, tal como Flexner nos EUA, 
lutavam por ideias semelhantes. Na década de 1910, Silva Mello depois de ter 
completado sua formação no Rio de Janeiro aprofundou seus estudos na Alemanha. 
Voltou dessa experiência com grande entusiasmo pelo significado e pela 
importância daquela medicina, preocupada com uma educação dirigida para os 
'problemas concretos', 'uma prática real'. Para ele, a formação do médico brasileiro 
estava "desconectada da realidade e centrada na memorização de minúcias".  

Com origem na segunda metade do século XX, começaram a surgir tensões e 

questionamentos sobre este modelo de ensino até então adotado, deixando evidente o fato de 

que esse paradigma voltado em demasia para as especialidades não mais estava satisfazendo, 

e outro paradigma precisava surgir. Marsiglia (1998) ressalta que ao contrário de Flexner, 

Dawson considerava que a formação médica não deveria ocorrer apenas nos hospitais de 

ensino especializado, os currículos escolares deveriam dar ênfase à integração entre ações 

curativas e preventivas, entre ações destinadas a indivíduos e a coletividade, como também, 

deveriam concentrar seus esforços na formação de um profissional mais generalista. 
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A Odontologia no Brasil também absorveu o paradigma flexneriano, passando a 

defender a natureza exclusivamente biológica da doença, a atenção centrada sobre o 

indivíduo e práticas curativas, bem como o desinteresse em relação às ações de promoção e 

prevenção das doenças. Na perspectiva de Péret e Lima (2003), a formação do profissional de 

Odontologia baseia-se na racionalidade técnica, fundada na filosofia positivista, no 

afastamento das questões sociais e na fragmentação do conhecimento por especialidades. 

Até a década de 1970, a Saúde Pública no Brasil estava organizada de forma 

centralizada e seguia esse modelo de atenção à saúde. A assistência médica estava vinculada 

a um sistema de seguro social que visava a garantir a assistência à saúde do trabalhador que 

contribuísse para a Previdência Social, excluindo aqueles que não tinham a carteira assinada 

(CARVALHO, 2001). 

Noronha et al. (2009, p. 500) expressam a ideia de que 
 

as transformações contemporâneas da sociedade, subseqüentes ao regime militar 
pós-1964, exigiram tanto a crítica sistemática do saber hegemônico-dominante que 
direcionou as políticas públicas no país, inclusive no setor saúde, quanto à 
construção de um saber contra-hegemônico e politicamente efetivo. Nesse contexto, 
ocorreram as discussões decorrentes da grave crise no setor saúde que fortaleceram 
os movimentos sociais e populares deste período. 

 

No âmbito das lutas por políticas mais universalistas e de abertura política, 

ampliou-se o movimento dos profissionais de saúde e de intelectuais da área da saúde coletiva 

por mudanças no então atual modelo. Com o crescimento da insatisfação popular, esse 

movimento, conhecido como Movimento pela Reforma Sanitária, ampliou-se mais ainda com 

a incorporação de lideranças sindicais e populares e também de parlamentares que buscavam 

a criação de políticas públicas de saúde de caráter universal e descentralizado (VIANA; POZ, 

2005).  

O ponto alto desse movimento foi a VIII Conferência Nacional de Saúde, em 

1986, em Brasília, de onde saíram as bases das propostas que integrariam o texto de criação 

do Sistema Único de Saúde (SUS) na Constituição de 1998. Dentre as propostas constantes no 

relatório da Conferência, foi apresentado o conceito ampliado de saúde, em que esta é 

entendida como resultante das condições de vida, alimentação, lazer, acesso e posse da terra, 

transporte, emprego e moradia. 

Outro aspecto importante suscitado por Narvai (2001) é que, neste período, 

predominava a Odontologia de mercado, caracterizada pela produção-consumo privada de 

bens e serviços sob regulação do mercado. Na opinião do autor, a economia de mercado foi o 
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modelo responsável pelo quadro calamitoso da saúde bucal do brasileiro e, dentre os discursos 

odontológicos que se impuseram ou tentaram se impor a este modelo, no seu percurso 

histórico evolutivo, a saúde bucal coletiva passou a ser entendida como o modelo de eleição 

para a atualidade, a nova forma de pensar a prática odontológica. 

É importante salientar que o ensino das profissões da área da saúde recebeu 

influência de todo o processo de transformação do entendimento do currículo e das mudanças 

ocorridas no arcabouço social e político do Brasil ao longo do século XX, que culminaram na 

elaboração das políticas de Educação e Saúde. 

Na reflexão de Garbin et al. (2006), o que se observou no ensino superior das 

profissões de saúde, ao longo dos anos, foi uma profunda dissociação da sua dinâmica em 

relação às necessidades da maioria da população, um verdadeiro divórcio entre o que se 

ensina e o que a comunidade necessita. Para esses autores, as profissões de saúde devem ser 

medidas primeiro pelo nível de saúde da população, que depende de seus serviços, e não pela 

complexidade da preparação científica e tecnológica dos seus profissionais. 

 

3.3 A integração docência-serviços odontológicos 

Buscando-se articular os dois contextos aparentemente desconectados – 

universidade e serviços – foram surgindo ao longo do tempo iniciativas de reforma 

comprometidas com a relevância social da escola e dos processos de formação no campo da 

saúde. Para Werneck et al. (2010), na década de 1950, foram criados os departamentos de 

Medicina Preventiva nas escolas, com perspectiva de aliar saúde pública com medicina 

liberal.  Nesse período, começaram a ser ofertados nos cursos da área de saúde, experiências 

que visavam à integração docência-serviços, inicialmente em serviços próprios, mediante a 

proposta de campi avançados. Nas décadas de 1960/70, inúmeras experiências e eventos 

internacionais marcaram a trajetória da integração ensino-serviço no Brasil, dentre elas, 

merece destaque a Medicina Comunitária, cuja principal contribuição foi adotar, como 

princípio pedagógico, o trabalho dos alunos nos serviços de saúde da comunidade. 

Em meados da década de 1980, como informa Lucas (1995) apud Werneck et al. 

(2010), foi constituída no Brasil a REDE IDA, que articulava os vários projetos de IDA 

(Integração Docente Assistencial) em curso nas universidades públicas brasileiras. Em 1982, 

o currículo mínimo do curso de Odontologia estabelecia que o ensino e treinamento dos 

alunos, em termos de necessidades globais dos pacientes, seriam realizados em clínica 

integrada e que as atividades extramurais seriam desenvolvidas sob a forma de estágio 
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supervisionado, preferencialmente em sistemas públicos de saúde . Verifica-se, com efeito, 

que a IDA se conformou ao longo do tempo como estratégia recorrente para as experiências 

ou propostas de mudanças da educação profissional na área de saúde. E, no ensino 

odontológico, essa estratégia foi incorporada pelas propostas oficiais. 

Na Odontologia, a evolução da trajetória da IDA resultou na migração das 

experiências extramuros para o serviço público, na busca de uma relevância social mais 

expressiva. No âmbito dos serviços públicos, o mundo do trabalho e a vivência de situações 

reais junto à população constituem os locais preferenciais de aprendizagem na consolidação 

de mudanças curriculares e formação de profissionais competentes e com espírito crítico 

(WERNECK et al., 2010). 

Ainda segundo esses autores, na década de noventa, surgiu outra experiência 

relevante de mudança na formação dos profissionais de saúde: o "Programa UNI - uma nova 

iniciativa na formação dos profissionais de saúde: união com a comunidade". O Programa 

UNI apoiou projetos de mudanças na formação de profissionais na área da saúde que se 

tornaram referência no campo, como  a implantação do Internato em Enfermagem, com o 

objetivo de criar oportunidades de ensino e aprendizagem que possibilitassem a vivência de 

situações profissionais e o aprofundamento dos conhecimentos nas áreas básicas de atuação 

do enfermeiro.  

Com a extinção do currículo mínimo dos cursos de graduação em 1996, por força 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que possibilitou a elaboração 

das Diretrizes Curriculares Nacionais, conjuntura que criou um ambiente favorável para 

capilarizar e experimentar projetos de mudança mais ousados, as instituições de ensino 

superior foram chamadas a participar do mundo que acontece fora de seus muros. 

Especificamente no setor da educação, a mudança na Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB), com o consequente processo de elaboração e implantação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais – DCN para o sistema de educação superior do País, reabriu uma importante 

interlocução das demandas do setor da saúde de natureza coletiva com aquelas da formação 

dos profissionais. O texto aprovado nas DCN para os cursos de Odontologia  trouxe, do ponto 

de visa de um arcabouço legal, o resgate dos pilares das discussões do ensino da Odontologia 

na década de sessenta, e da atualidade dos princípios do Sistema Único de Saúde, quais sejam: 

da integração curricular e da integralidade da atenção. 

 Em dezembro de 2001, foi lançado pelo Ministério da Saúde (MS), em parceria 

com o Ministério da Educação (MEC) e a Organização Panamericana de Saúde (OPS), o 

PROMED que é o Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares das Escolas Médicas. O 
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objetivo principal é incentivar as escolas médicas do País a adequarem seus currículos, sua 

produção de conhecimento e os programas de educação permanente à realidade social e de 

saúde da população brasileira e, desta forma, contribuírem na consolidação do SUS  

(OLIVEIRA et al., 2008). 

Na perspectiva desses autores, o PROMED tem ainda como objetivos: programar 

estágios nos hospitais universitários e em toda a rede de serviços e atividades extraclasse, 

contemplando os principais problemas de saúde da população e capacitar melhor os 

estudantes de Medicina para atendimento aos principais problemas de saúde da população, 

sendo necessário, para isso, que os cursos de medicina possibilitassem a formação de médicos 

com competência geral, essencial à ampliação de programas de atenção básica, como o 

Programa Saúde da Família. 

 Em 2003, o Ministério da Saúde elaborou e implementou uma política de 

educação permanente para os trabalhadores do SUS e, no âmbito do ensino de graduação, foi 

criado o AprenderSUS, cujo objetivo foi estabelecer a integralidade como eixo para a 

formação de saúde. Segundo o documento orientador, a formação para a área da saúde deveria 

ter como objetivo a transformação das práticas profissionais com procedência na própria 

organização do trabalho. Além disso, deveria estar estruturada a partir da problematização do 

processo de trabalho e de sua capacidade de dar acolhimento e cuidado às várias dimensões e 

necessidades em saúde das pessoas (BRASIL, 2004).  

A integralidade do cuidado foi definida como eixo central no AprenderSUS, e 

algumas das propostas executadas foram: curso de educação a distância para a formação de 

ativadores de processos de mudança na graduação, destinados a docentes e preceptores do 

serviço; trabalho articulado com Ministério da Educação na implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais e o financiamento dos Pólos de Educação Permanente, que agregam 

usuários, gestores, profissionais de saúde e as universidades em torno de projetos de 

qualificação da atenção à saúde (BRASIL, 2004). 

Outra iniciativa foi o “VerSUS – Vivência-estágio na realidade do SUS”, projeto 

proposto para acadêmicos de graduação dos cursos da saúde com objetivo de ensejar uma 

inserção não assistencial no interior do sistema público de saúde. Partiu do diagnóstico de que 

havia um despreparo dos recém-formados para atuarem na complexidade inerente ao sistema 

de saúde, compreender sua gestão e entender a ação de controle social sobre o setor. A partir 

de 2004, esse projeto tomou uma dimensão nacional após a realização do VerSUS/RS em 

2002 (BRASIL, 2006). 
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No VerSUS, alunos de diferentes carreiras estagiam em setores como o de 

financiamento, estratégias de controle e auditoria, formulação de políticas técnicas, 

ordenamento do trabalho e da rede assistencial, interpretação demográfica e epidemiológica, 

descentralização da gestão (compreensão das diferentes esferas da gestão) e exercício do 

controle social sobre o setor saúde em municípios de gestão plena da saúde (MORITA; 

KRIGER, 2004). 

Em 2005, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e 

da Educação na Saúde (SGTES), em parceria com a Secretaria de Educação Superior (SESU) 

e com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do 

Ministério da Educação (MEC), e com o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS), instituíram o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 

Saúde (Pró-Saúde). O objetivo do programa é a integração ensino-serviço, visando à 

reorientação da formação profissional, assegurando uma abordagem integral do processo 

saúde-doença com ênfase na Atenção Básica, promovendo transformações na prestação de 

serviços à população (BRASIL, 2005). 

 O Pró-Saúde visa à reorientação da formação dos profissionais de saúde 

favorecendo mudanças curriculares segundo três eixos – orientação teórica, cenários de 

prática e orientação pedagógica – com o objetivo de fortalecer a integração entre instituições 

de ensino e serviço público de saúde, com vistas à consolidação do SUS. Dessa forma, tem 

sido possível uma ampliação na concepção da formação profissional, a qual passa a incluir 

todos os níveis de atenção à saúde e a compor um processo sintonizado com as necessidades 

sociais, levando em conta as dimensões históricas, econômicas e culturais da população 

(BRASIL, 2005). 

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-Saúde é 

regulamentado pela Portaria Interministerial nº 421, de 03 de março de 2010, tem como 

pressuposto a educação pelo trabalho e disponibiliza bolsas para tutores, preceptores 

(profissionais dos serviços) e estudantes de graduação da área da saúde, sendo uma das 

estratégias do Pró-Saúde. O PET-Saúde tem como objetivos fomentar a formação de grupos 

de aprendizagem tutorial em áreas estratégicas para o SUS, caracterizando-se como 

instrumento para qualificação em serviço dos profissionais da saúde, bem como de iniciação 

ao trabalho e vivências dirigidos aos estudantes das graduações em saúde, de acordo com as 

necessidades do SUS. O programa visa facilitar o processo de integração ensino-serviço-

comunidade, além de estimular a inserção das necessidades do serviço como fonte de 

produção de conhecimento e pesquisa na universidade (BRASIL, 2013). 
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 Importante é destacar o fato de que todos os projetos/programas criados para dar 

direcionalidade à mudança - VerSUS, AprenderSUS, especialização em Ativação de 

Processos de Mudança, Polos de Educação Permanente, PROMED e o Pró-Saúde - são 

iniciativas  simultaneamente relacionadas com o reordenamento, tanto no âmbito das políticas 

de saúde como de educação, e que fundamentalmente mobilizaram diferentes agentes da 

sociedade brasileira, para a discussão, proposição e acompanhamento dos resultados 

(BRASIL, 2005). 

 

3.4 O Estágio Curricular Supervisionado  

 

Por estágios curriculares entendem-se aqueles estágios supervisionados que são 

componentes curriculares obrigatórios, cujo processo de ensino-aprendizagem fundamenta-se 

na experiência prática do exercício profissional, desenvolvidos em instituições públicas ou 

privadas, sob a responsabilidade e coordenação da instituição de ensino (FAGUNDES et al., 

2007). 

O estágio curricular supervisionado é uma etapa de aperfeiçoamento das 

habilidades numa situação real, que privilegia a competência, capacidade crítica e postura 

ético-moral, proporcionando a aplicação dos conhecimentos acadêmicos, a resolução de 

problemas e tomada de decisões. Também permite avaliar os possíveis resultados das medidas 

tomadas, compartilhar e refletir sobre as diferentes atividades desenvolvidas e proporcionar o 

relacionamento com outros profissionais. Os cenários desta aprendizagem procuram 

contemplar a realidade locorregional e institucional para elaboração do conhecimento sobre o 

processo saúde-doença, vivenciada cotidianamente (CAIRES; ALMEIDA, 2000). 

Na opinião de Werneck et al. (2010), o impacto sobre a formação dos 

profissionais é inegavelmente maior quando o estágio ocorre no ambiente dos serviços, onde a 

urgência aparece cotidianamente, com toda a sua complexidade e riqueza, evidenciando a 

relação de sua ocorrência com as situações de vida dos pacientes e com a organização local 

dos serviços de saúde.   

Segundo as DCN, é necessário privilegiar a compreensão de que os problemas de 

saúde são sempre interdisciplinares. A formação do cirurgião-dentista deve garantir o 

desenvolvimento de estágios curriculares, sob supervisão docente. Este estágio deverá ser 

desenvolvido de forma articulada e com complexidade crescente ao longo do processo de 

formação. A carga horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá atingir 20% da 

carga horária total do Curso de Graduação em Odontologia proposto (BRASIL, 2002). 
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Tendo em vista as Diretrizes Curriculares para a área da saúde, os estágios 

ganham relevância, pois o processo de formação deve: 

 
Levar os alunos dos cursos de graduação em saúde a aprender, o que engloba 
aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a conhecer, 
garantindo a capacitação de profissionais com autonomia e discernimento para 
assegurar a integralidade e humanização do atendimento prestado aos indivíduos e 
comunidade. 
 

Na concepção de Fagundes et al. (2007), a formação adequada ao enfrentamento 

dos problemas no campo da saúde requer que se tome o contexto do trabalho como o grande 

eixo norteador dos currículos. Dessa forma, os estágios curriculares podem ser compreendidos 

como espaços para o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes que 

possibilitem ao estudante saber analisar, tomar iniciativa, comunicar, trabalhar conflitos e 

planejar ações inerentes a sua atuação profissional. 

.Werneck et al. (2010, p. 229) ressaltam que  a atuação do professor no estágio 

curricular supervisionado deve ocorrer de forma colaborativa. 

 O professor assume uma supervisão direta em momentos presenciais e indireta (à 
distância), orientando, subsidiando, analisando e intervindo sobre as decisões 
tomadas e as atividades desenvolvidas pelos alunos. O professor assume o papel de 
facilitador da aprendizagem e busca alcançar os objetivos da formação e os 
interesses da instituição que sedia o estágio e da população atendida. No estágio 
supervisionado, o processo de ensino-aprendizagem é realizado entre os diversos 
atores sociais que cercam a experiência desenvolvida: os alunos, os professores, a 
população, os gestores e demais profissionais de saúde.  

 

As DCN reforçam nitidamente a importância do trabalho em equipes 

multiprofissionais, entendendo que a equipe de saúde como um todo tem maior impacto do 

que a soma das contribuições dos membros de forma isolada. Com efeito, os estágios devem  

ocorrer com base na proposta de uma atuação multiprofissional, rompendo com o modelo 

centrado no trabalho individual, capacitando para o trabalho em equipe, onde se propõe 

compartilhar o planejamento, a divisão de tarefas, aprender a cooperar e colaborar.  

 

3.5 Avaliação da qualidade da formação acadêmica  

 

Masetto e Prado (2004) explicam que a avaliação pode ser considerada como algo 

que faz parte da vida cotidiana. Apesar de no dia a dia não serem necessários instrumentos 

formais, constantemente se atribuem juízos de valor a tudo o que circunda as pessoas. A 

avaliação educacional, no entanto, deve ter uma perspectiva crítica que promova o repensar da 
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práxis docente como ação-reflexão, em busca de uma transformação qualitativa de ensino-

aprendizagem, ensejando a emancipação mútua, daquele que ensina e do que aprende. 

A qualidade é uma categoria fundamental para conduzir a avaliação das instituições 

de educação superior no mundo, ainda que o conceito em si tenha um caráter quase indefinível.  

Hortale et al. (2004, p. 1000), porém, destacam, a partir de obras de outros autores, acordos 

possíveis sobre o referido conceito. 

1) a qualidade se inscreve em um quadro multidimensional e complexo, abarcando os 
processos educativo e social; 2) a qualidade é uma categoria socialmente 
determinada, referida a contextos socioeconômicos específicos na qual se inscreve; 
3) a qualidade está associada à transformação e adaptação contínua dos sistemas 
educativos; 4) a qualidade se integra ao processo de eficiência social das instituições 
de educação superior (um elemento político explícito); 5) o conceito de avaliação 
deve ser concebido no mundo do que é mensurável. Este mesmo autor indica 
algumas dimensões básicas para se mensurar a qualidade: relevância, efetividade, 
disponibilidade de recursos, eficiência, eficácia e processos. 

 
A discussão sobre a qualidade ocupa um espaço cada vez mais importante nas 

referências e práticas organizacionais das instituições de ensino superior. Assim, é necessária a 

criação de instrumentos de avaliação em todos os níveis da educação, reconhecendo-se o 

princípio de que avaliar é parte inerente à gestão das instituições de ensino e entidades 

reguladoras.  

Como em qualquer curso superior, a qualidade do ensino de Odontologia está 

relacionada a um adequado modelo pedagógico da universidade e do curso. Além disso, a 

qualificação e a atualização permanente (tanto técnica quanto didático-pedagógica) do corpo 

docente são essenciais para proporcionar uma formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva (LAZZARIN et al., 2007). Carvalho e Ceccim (2007) apontam como um dos 

motivos para a fragilidade da formação em saúde o privilégio corporativo das especialidades 

e o controle burocrático das instituições de ensino. Segundo os autores, aprisiona-se o 

conhecimento historicamente produzido em grades justificadas pelas reservas de mercado e 

atos privativos. 

No Brasil, durante a década de 1990, foram desenvolvidas algumas experiências 

de avaliação que abrangem diversas dimensões, ainda que pouco integradas: avaliação da 

aprendizagem na formação discente (Exame Nacional de Cursos), avaliação das condições de 

cursos do ensino superior, Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras 

(PAIUB) e as avaliações periódicas, realizadas pela CAPES, dos programas de pós-

graduação (HORTALE et al., 2004).  

 Lopes Neto et al. (2006) destacam o entendimento de que não basta definir as 

Diretrizes Curriculares Nacionais e o Projeto Pedagógico do Curso – PPC,  sendo necessário 
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implementá-los e avaliá-los; não satisfaz somente expandir a educação superior, pois é 

indispensável avaliá-la em busca da sua qualidade. 

Em sua proposta de reforma da avaliação do ensino superior, lançada em 2003, o 

MEC propôs criar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que teve 

por finalidades a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua 

oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, 

especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais 

das instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da 

promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da 

autonomia e da identidade institucional (HORTALE et al., 2004).  

Royero (2002) considera que a formulação de instrumentos de avaliação se faz 

necessária, pois eles são mecanismos objetivos de interpretação da realidade educacional em 

uma perspectiva de busca constante da qualidade do conhecimento, do planejamento e da 

gestão  institucional. 

Os trabalhos a respeito da qualificação dos cursos de Odontologia são escassos; 

os que existem apontam inadequações, como o alheamento dos cursos em relação aos 

problemas comunitários; a preocupação em elevar cada vez mais o nível de sofisticação dos 

procedimentos técnicos a serem incorporados à formação do profissional; o planejamento 

curricular feito desde os pontos de vista dominantes entre o corpo docente, sem preocupação 

com produto final; a crise do modelo pedagógico com programas desenvolvidos por 

disciplinas e aprendizagem predominantemente psicomotora, em virtude da determinação 

tecnicista; o isolamento profissional, impedindo as relações da Odontologia com as demais 

profissões de saúde; a prestação de serviços como instrumento de ensino; e a formação do 

cirurgião-dentista com caráter mercadológico (LAZZARIN et al., 2007). 

Como entedeu Garbin et al. (2006), é preocupação  das Diretrizes Curriculares a  

metodologia de ensino-aprendizagem, que deve sempre propiciar aos alunos uma ativa 

participação. Uma das metodologias que contempla essas características é o método PBL – 

Aprendizado Baseado em Problemas (Problem-Based Learning – PBL) – o qual destaca o uso 

de um contexto clínico para o aprendizado, promove o desenvolvimento da habilidade de 

trabalhar em grupo e também estimula o estudo individual, de acordo com os interesses e o 

ritmo de cada estudante. O aprendizado passa a ser centrado no aluno, que sai do papel de 

receptor passivo para o de agente e principal responsável pelo seu aprendizado. Os 

professores que atuam como tutores (ou facilitadores) nos grupos têm a oportunidade de 

conhecer bem os estudantes e de manter contato com eles durante todo o curso. 
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Considerar a avaliação reduzida a uma dimensão de procedimento terminal, 

dissociada da ação educativa, limita o aprofundamento necessário em relação ao significado 

das interferências constantes dos professores nas manifestações dos alunos, resumindo-se a 

avaliação à  aprovação ou reprovação. A avaliação concebida como julgamento de resultados 

predeterminados baseia-se na autoridade e respeito unilaterais do professor, e limitam o 

desenvolvimento da autonomia moral e intelectual do aluno, desconsiderando a importância 

da reciprocidade na ação educativa. Desse modo, a avaliação deixa de cumprir o seu papel, 

que é o de movimento de transformação, e, consequentemente, impede o crescimento para a 

liberdade e a autonomia e para o  conhecimento do aluno (LAZZARIN et al., 2007). 

 

3.6 Evolução do projeto político-pedagógico do Curso de Graduação em Odontologia da 

UFC 

 

A Faculdade de Farmácia e Odontologia do Ceará foi fundada em 12 de março de 

1916. O Curso de Odontologia era ministrado em dois anos, sendo organizado em “séries 

anualizadas”, incorporando em sua estrutura as seguintes disciplinas: 1ª Série: Anatomia 

Descritiva da Cabeça, Histologia, Fisiologia e Patologia Dentária; 2ª Série: Anatomia Médico-

Cirúrgica, Higiene da Boca, Clínica Odontológica e Prótese Dentária. 

No ano de 1919, o curso sofreu alterações com a ampliação do período de 

funcionamento para três anos permanecendo a mesma estrutura (seriada e anual) até 1962, 

quando a duração do curso foi ampliada para quatro anos (UFC, 2004). 

Em 1961, a Lei Nº 4.024 atribuiu competência ao Conselho Federal de Educação 

(CFE) para fixar o currículo mínimo e a duração dos cursos superiores. No ano seguinte, o 

Parecer 299/62 do CFE, atendendo as sugestões da ABENO, apresentou um currículo em dois 

ciclos, o básico e o profissional, com um elenco de matérias que permitia que as escolas 

acrescentassem matérias complementares, em caráter obrigatório ou facultativo (BRASIL, 

1962).  

No período de 1969 a 1972, ainda organizado em séries/anual, o curso teve a 

seguinte estrutura curricular: 1ª Série: Anatomia, Bioquímica, Microbiologia, Fisiologia, 

Histologia, Embriologia e Materiais Dentários; 2ª Série: Patologia Geral, Dentística 

Restauradora Laboratorial, Prótese Dental Total, Microbiologia e Prótese Removível; 3ª 

Série: Terapêutica, Diagnóstico Oral, Radiologia, Cirurgia Buco-Dentária, Dentística 

Operatória Clínica e Prótese Dental Parcial; 4ª Série: Cirurgia Maxilo-Facial, Endodontia, 
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Odontologia Preventiva e Social, Ortodontia, Odontopediatria, Periodontia, Odontologia 

Legal e Orientação Profissional (UFC, 2004). 

No ano de 1973, foi implantado o sistema semestral do Curso de Odontologia e 

graduou-se a última turma cumprindo regime anual. A matriz curricular passou a ser dividida 

em oito semestres, e a distribuição das disciplinas foi organizada conforme é observado a 

seguir. 

- 1º Semestre: Química Orgânica I, Biologia Geral, Introdução á Sociologia, 

Introdução à Psicologia; 

- 2º Semestre: Introdução á Bioquímica, Introdução á Antropologia, Fundamentos 

de Anatomia Humana, Fundamentos de Histologia e Embriologia Humana, Fisiologia 

Humana II; 

- 3º Semestre: Patologia Geral II, Microbiologia Oral, Introdução à Parasitologia 

Humana, Imunologia Aplicada à Odontologia, Anatomia Buco-Facial e Materiais Dentários; 

- 4º Semestre: Farmacologia, Patologia Bucodental, Radiologia, Diagnóstico Oral, 

Propedêutica Cirúrgica, Dentística Restauradora Laboratorial; 

- 5º Semestre: Cirurgia Bucodentária, Periodontia, Farmacologia Clínica Aplicada 

à Odontologia, Dentística Operatória Clínica I, Prótese Dental Total; 

- 6º Semestre: Endodontia, Ortodontia, Odontologia Preventiva e Social, 

Orientação Profissional (introduzida em 1985), Dentística Operatória Clínica II, Prótese 

Parcial I; 

- 7º Semestre: Odontopediatria, Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, Odontologia Legal, 

Estágio Extra-Mural (introduzida em 1985) e Prótese Parcial II; e 

- 8º Semestre: Clínica Integrada. 

Em 1982, pela Resolução nº 4, de 16 de setembro, o CFE fixou o currículo 

mínimo do Curso de Graduação em Odontologia, compreendendo as matérias básicas 

(Ciências Morfológicas; Ciências Fisiológicas; Ciências Patológicas e Ciências Sociais) e as 

matérias profissionalizantes (Propedêutica Clínica, Clínica Odontológica, Clínica 

Odontopediátrica, Odontologia Social e Clínica Integrada). A duração mínima foi fixada em 

3.600 horas, integralizadas em no mínimo quatro anos. Sua construção iniciava-se, embora 

nem sempre, pela definição do resultado do ensino, os conhecimentos, as atitudes e as 

habilidades que o futuro profissional deveria ter para ser considerado preparado para a prática 

odontológica (BRASIL, 1982). 

Esta matriz curricular permaneceu vigente até o ano de 2004, no entanto, em 

1999, se iniciaram as discussões para sua reformulação, haja vista a necessidade de mudança 
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do perfil do profissional formado por esta instituição ante as novas exigências surgidas, 

especialmente, depois que foram instituídas, em 2002, as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Odontologia (UFC, 2004). 

Morita e Kriger (2004) ressaltam que as Diretrizes Curriculares valorizam, além 

da excelência técnica, a relevância social das ações de saúde e do próprio ensino. Sem dúvida 

isso implica a formação de profissionais capazes de prestar atenção integral mais humanizada, 

trabalhar em equipe e compreender melhor a realidade em que vive a população. Assim, como 

forma de fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), seria necessário formar profissionais 

com capacidade para atender às necessidades da população, isto é, um profissional generalista 

tecnicamente competente e com sensibilidade social. 

Seguindo essas recomendações, em 1999, foi criado um colegiado da 

coordenação, com a finalidade de definir estratégias para elaboração do novo projeto 

pedagógico, organizado coletivamente, visando a tornar o ensino e o aprendizado mais 

socialmente consciente e real, ultrapassando limites disciplinares considerando o 

conhecimento como uma elaboração social. Como modificações propostas no novo projeto 

pedagógico do curso, destacaram-se: a adequação das disciplinas das ciências básicas – físico-

química e biológicas para o contexto disciplinar do curso, ou seja, inseridas nos conteúdos das 

disciplinas instrumentalizadoras; tempo e duração do curso – inserindo o caráter inter e 

transdisciplinar na integralização curricular, relida como vivência prática de caráter 

transversal (UFC, 2004). 

Na percepção de Veiga (1994, 2001), a elaboração de um Projeto Pedagógico de 

Curso é uma ação intencional de pessoas, instituição, de grupos, com um sentido explícito, 

com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo PPC é, também, um projeto 

político, por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico e com os interesses 

reais e coletivos da população majoritária, não podendo estar alijado do contexto social, uma 

vez que ele é histórico e socialmente determinado. Na dimensão pedagógica reside a 

possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, que é formar o cidadão 

participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo; pedagógico, no sentido de se 

definirem as ações educativas e as características necessárias às escolas de cumprirem seus 

propósitos e sua intencionalidade. 

Segundo o Projeto Pedagógico do Curso de Odontologia da UFC, elaborado de 

1999 a 2004, era necessário mudar também a filosofia e as estratégias educacionais que 

visassem à formação de um cirurgião-dentista que atendesse melhor às necessidades 

reivindicadas pela comunidade universitária e a sociedade, porque o modelo pedagógico 
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vigente na época remetia a um currículo com conhecimentos fragmentados, as disciplinas 

estavam vinculadas às clínicas de especialidades, com caráter focal de aprendizagem, levando 

a uma fragmentação dos objetivos do curso, fragilização do processo formativo, incutindo o 

individualismo e alienação às necessidades locais e ou regionais. A questão da prevenção da 

doença ainda se distanciava do tratamento, ou seja, pensava-se mais no tratamento do que na 

prevenção, pois não havia integralidade nas práticas clínicas (UFC, 2004). 

Segundo a proposta, o curso teria a duração mínima de cinco anos e máxima de 

dez anos, porém ainda com adoção de sistema semestralizado. Seriam 311 créditos, 

totalizando 4937 horas, assim distribuídos: 233 créditos com disciplinas obrigatórias, o que 

corresponde a 3.728 horas; 61 créditos em estágios supervisionados (Clínica Integrada, 

ESSUS I, ESSUS II, ESSUS III), correspondendo a 976 horas; dois créditos (32 horas) para o 

Trabalho de Conclusão de Curso e 237 horas para Atividades Complementares. Dentre as 

atividades complementares, situam-se os projetos de extensão, iniciação científica, de 

pesquisa, Programa Especial de Treinamento – PET, vivências em gestão na equipe do SUS, 

cursos e monitorias, participação em eventos, congressos, jornadas e estágios em disciplinas 

cursadas, e que são oferecidos aos alunos, durante todo o curso (PINHEIRO, 2006). 

As disciplinas Estágio em Serviços do SUS I, II e III instituídas após essa nova 

organização, objetivam que os alunos conheçam as políticas públicas de saúde, as formas de 

organização dos serviços e suas ações práticas, segundo os princípios e diretrizes do SUS, 

respectivamente, na atenção primária, secundária e terciária. A disciplina Estágio em Serviços 

do SUS I (ESSUS I) acontece no 9º semestre do curso e as suas atividades são desenvolvidas 

em unidades básicas de saúde do Município de Fortaleza. As disciplinas Estágio em Serviços 

do SUS II e III (ESSUS II e ESSUS III) acontecem no 10º semestre do curso, sendo que o 

ESSUS II é realizado nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e o ESSUS III 

ocorre em hospitais de Fortaleza (UFC, 2009a; UFC, 2009b; UFC, 2009c). 

Na concepção de Pinheiro (2006), esses estágios oferecidos no serviço público 

levam o aluno a conhecer todos os níveis de atenção à saúde, aproximando-o da realidade 

onde vai atuar, aprendendo com ela e nela se inserindo, atitude que segue as orientações das 

Diretrizes Curriculares do curso, visando à diminuição do distanciamento entre a formação 

dos recursos humanos e as necessidades do SUS. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram entrevistados 12 ex-alunos do Curso de Graduação em Odontologia da 

UFC, no período de março a junho de 2012. Dos participantes do estudo, quatro eram do sexo 

masculino e oito eram do sexo feminino, cujas idades variaram entre 24 e 27 anos. Nove 

participantes concluíram o curso de Odontologia no primeiro semestre de 2010 e três 

participantes se formaram no segundo semestre de 2010.  

Nove entrevistados estavam participando de cursos de pós-graduação e, destes, 

seis estavam cursado o Mestrado em Clínica Odontológica da UFC, um participante 

desenvolvia a Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial no Hospital 

Universitário Walter Cantídio. Uma entrevistada acompanhou o programa de Mestrado em 

Fisiologia na Universidade Estadual do Ceará e um participante era cursista da Especialização 

em Endodontia, na Associação Brasileira de Odontologia. 

Dos participantes, oito relataram estar trabalhando em serviço particular ou 

convênio e que o período de atuação no local de trabalho atual variava entre nove meses a 

dois anos.  Dos quatro participantes que não trabalhavam, três estavam cursando o Mestrado 

em Clínica Odontológica da UFC e um apenas cursava a Especialização em Endodontia. 

 

4.1 Caracterização dos participantes e diário de campo 

 

 Como forma de evitar a identificação dos participantes foram utilizados 

nomes-fantasia de flores - ACÁCIA (mulher, 26 anos), COPO-DE-LEITE (mulher, 25 

anos), CRAVO (homem, 24 anos), CRISÂNTEMO (homem, 25 anos), DÁLIA (mulher, 25 

anos), FLOR-DE-LIS (mulher, 25 anos), GERÂNIO (homem, 27 anos), GIRASSOL 

(homem, 26 anos), LÍRIO (mulher, 24 anos), MARGARIDA (mulher, 27 anos), 

ORQUÍDEA (mulher, 24 anos) e ROSA (mulher, 25 anos).  

· ACÁCIA (mulher, 26 anos) - formada no primeiro semestre de 2010, 

está participando do Mestrado em Fisiologia da Universidade Estadual do 

Ceará. Atua há um ano em serviço particular/ convênio, relatou interesse em 

continuar atuando em serviço particular e também em ingressar na área de 

docência. A entrevista ocorreu no pátio da UECE. Acácia evidenciou que, 

durante a disciplina ESSUS I, a orientadora propiciou a realização de várias 

ações de promoção da saúde e que, com base nos relatórios dessas atividades, 
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foram publicados trabalhados sobre os índices de cárie nas crianças e acerca 

dos relatos de experiência nos grupos de idosos e nas visitas aos pacientes com 

AIDS. Na sua opinião, essa proposta de aliar as vivências do estágio com 

produção de trabalhos científicos foi muito válida. 

· COPO-DE-LEITE (mulher, 25 anos) - formada no segundo semestre 

de 2010, está participando do Mestrado em Clínica Odontológica da UFC. 

Atua há um ano em serviço particular/ convênio, relatou interesse em atuar 

como profissional de serviço público de Atenção Secundária e na área de 

docência. A entrevista ocorreu no pátio do prédio do Curso de Odontologia da 

Universidade Federal do Ceará (FFOE). Copo-de-leite estava finalizando uma 

atividade em laboratório, mas concordou em participar com presteza. 

Expressou, na suas explanações, a importância dos estágios para o 

aprofundamento da sua formação acadêmica, e que apesar das falhas por ela 

apontadas, a vivência nos estágios proporcionou embasamento para que ela 

desenvolvesse de modo mais efetivo suas atividades profissionais 

posteriormente. 

· CRAVO (homem, 24 anos) – formado no primeiro semestre de 2010, 

não está desenvolvendo atividade profissional no momento, porque está se 

dedicando ao Mestrado em Clínica Odontológica da UFC, demonstrou 

interesse em atuar na área de Perícia Forense como odontolegista. A entrevista 

ocorreu  no pátio do prédio do Curso de Odontologia da Universidade Federal 

do Ceará (FFOE). A entrevista foi marcada para o final de uma aula do Curso 

de Mestrado. O entrevistado aparentava estar com certa pressa, mas reafirmou 

que gostaria de participar sem hesitação. Demonstrou muita objetividade e 

sinceridade nas suas respostas. Apesar de ter sido a entrevista mais sucinta, 

trouxe opiniões bem contundentes, como a de que os estágios não 

apresentaram novidades para a sua formação. 

· CRISÂNTEMO (homem, 25 anos) - formado no primeiro semestre de 

2010, atua há um ano e três meses na assistência em serviço particular/ 

convênio e está cursando a Residência em Cirurgia e Traumatologia 

Bucomaxilofacial no Hospital Universitário Walter Cantídio, referiu interesse 

em continuar atuando em serviço particular e em se dedicar na assistência em 

serviço público na Atenção Secundária e Terciária, além de pretender atuar 

como docente. A entrevista ocorreu no pátio do prédio do Curso de 
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Odontologia da Universidade Federal do Ceará (FFOE), com duração em torno 

de 30 minutos, a mais longa de todas as entrevistas. Demonstrou uma postura 

de muito comprometimento profissional e apresentou na sua fala várias 

sugestões valiosas para o aprimoramento dos estágios curriculares, entre elas, 

estava a sugestão de que fossem desenvolvidas atividades clínicas durante o 

ESSUS I. 

· DÁLIA (mulher, 25 anos) - formada no primeiro semestre de 2010, 

atua há um ano e onz\e meses na assistência em serviço particular/ convênio, 

relatou interesse em atuar na assistência em serviço público na Atenção 

Primária e na área da docência. A entrevista ocorreu no Consultório 

Odontológico do SESC. O encontro, apesar de ter sucedido no horário de 

trabalho da voluntária, foi bem proveitosa, ficando evidente a sua admiração 

pelo trabalho desenvolvido no Hospital Albert Sabin, onde são atendidas 

especialmente crianças fissuradas e sindrômicas. Relatou que seu interesse na 

Atenção Primária se iniciou durante a disciplina Saúde Coletiva e foi ratificado 

na sua participação no ESSUS I. 

· FLOR-DE-LIS (mulher, 25 anos) - formada no primeiro semestre de 

2010, atua há dois anos na assistência em serviço particular/ convênio, 

verbalizou interesse em atuar na assistência em serviço público na Atenção 

Secundária e na área da docência. A entrevista ocorreu no Consultório 

Odontológico do SESC, local de trabalho da participante. Flor-de-Lis relatou 

com decepção o fato de que não teve uma boa experiência no ESSUS II, pois o 

orientador não pôde se dedicar plenamente, já que também exercia funções 

administrativas no CEO. Ao final da entrevista, ressaltou a necessidade de uma 

boa escolha dos orientadores para o sucesso dos estágios. 

· GERÂNIO (homem, 27 anos) – formado no segundo semestre de 2010, 

atua há um ano e meio em serviço particular/ convênio e em assistência em 

serviço público na Atenção Secundária, referenciou interesse em atuar em 

serviço público na Atenção Terciária. A entrevista ocorreu em seu consultório 

particular.  Relatou que os estágios funcionaram como um “choque de 

realidade”, por propiciarem que ele conhecesse a realidade fora do ambiente 

acadêmico, onde faltavam materiais e alguns profissionais não eram tão 

comprometidos. Além disso, ele comentou que as técnicas operatórias 
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aprendidas durante o curso precisaram ser adaptadas, porque nem todos os 

passos podiam ser executados. 

· GIRASSOL (homem, 26 anos) – formado no primeiro semestre de 

2010, não está desenvolvendo nenhuma atividade profissional atualmente, por 

estar se dedicando ao Curso de Especialização em Endodontia. Assinalou 

como opções para sua atuação profissional futura as áreas da gestão de serviço 

particular, assistência em serviço público na Atenção Terciária, docência e 

perícia forense. A entrevista ocorreu em sua residência. Relatou que, na época 

do ESSUS II, estagiou na especialidade de Endodontia, o que considerou 

insuficiente, já que gostaria de ter vivenciado outras especialidades no CEO. 

Salientou que os instrumentais, especialmente as limas endodônticas, se 

apresentavam desgastados pelo uso, o que poderia comprometer a qualidade 

dos procedimentos. 

· LÍRIO (mulher, 24 anos) - formada no primeiro semestre de 2010, não 

está desenvolvendo atividade profissional no momento, porque está se 

dedicando ao Mestrado em Clínica Odontológica da UFC, relatou interesse em 

atuar na área de docência. A entrevista ocorreu no Laboratório de Patologia 

Oral localizado no prédio do Curso de Farmácia da Universidade Federal do 

Ceará. De personalidade retraída, aparentou maturidade apesar da pouca idade. 

Na sua opinião, os conhecimentos teóricos aprendidos no curso precisam ser 

complementados pelas vivências práticas dentro dos serviços de saúde, para 

que os alunos se tornem preparados para ingressarem no mercado de trabalho. 

· MARGARIDA (mulher, 27 anos) - formada no primeiro semestre de 

2010, está participando do Mestrado em Clínica Odontológica da UFC. Atua 

há um ano e sete meses em serviço particular/ convênio, referiu interesse em 

atuar na área de docência. A entrevista ocorreu no pátio do prédio do Curso de 

Odontologia da Universidade Federal do Ceará (FFOE). Margarida ressaltou a 

importância de que os alunos pudessem estagiar em várias especialidades para 

que facilitasse a escolha da área de atuação profissional, situação vivenciada 

por ela, que pode certificar o seu interesse em atuar na área de pacientes 

especiais. 

· ORQUÍDEA (mulher, 24 anos) - formada no segundo semestre de 

2010, está participando do Mestrado em Clínica Odontológica da UFC. Não 
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está trabalhando no momento e relatou interesse em atuar como profissional de 

serviço público de Atenção Secundária. A entrevista ocorreu no pátio do prédio 

do Curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará (FFOE). Orquídea 

entende que os estágios supervisionados contribuíram para a sua formação, 

mas sugeriu que houvesse maior organização das atividades por meio de um 

cronograma disponibilizado aos alunos. Além disso, ventilou a possibilidade 

de mudança na estrutura curricular para que houvesse melhor distribuição dos 

estágios.  

· ROSA (mulher, 25 anos) - formada no primeiro semestre de 2010, está 

participando do Mestrado em Clínica Odontológica da UFC. Atua há nove 

meses em serviço particular/ convênio, relatou interesse em atuar na área de 

docência. A entrevista ocorreu em uma sala de aula do Programa de Pós-

Graduação do Curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará 

(FFOE). Rosa estava um pouco ansiosa e pediu para ler o roteiro previamente 

para que pudesse se preparar para a entrevista. Sua participação foi valiosa, 

podendo-se ressaltar o seu relato de que o estágio ocorrido no Hospital São 

José resultou numa quebra do tabu relacionado aos pacientes com doenças 

infecto-contagiosas. 

 

4.2 Descrição das categorias e seus significados 

 

Para criar as categorias, foi realizada uma leitura exaustiva e em profundidade das 

transcrições das entrevistas e, em seguida, foram identificadas as falas mais significativas de 

cada entrevistado. Ao lado dos relatos, escreveu-se sucintamente o significado de cada fala 

assinalada e, posteriormente, foram relacionadas todas as idéias, somando aquelas 

semelhantes entre si. Assim, as categorias foram definidas com base nas opiniões dadas, pela 

frequência com que apareciam nos relatos. O nome das categorias emergiu das próprias falas 

dos entrevistados. 
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Quadro 2 – Descrição das categorias e seus significados. Fortaleza – CE, 2012. 

CATEGORIAS SIGNIFICADO 

Categoria 1 – O conhecimento 
acadêmico e a realidade 

Distanciamento entre os conhecimentos 
acadêmicos e a realidade da prática 
profissional no SUS 

Categoria 2 – Avaliação  dos 
orientadores 

Os orientadores de estágio, preparados e 
comprometidos, ajudaram na imersão à 
realidade 

Categoria 3 – Infraestrutura 

Os locais de estágio apresentaram 
materiais e equipamentos de qualidade 
inferior, além de estrutura física 
inadequada 

Categoria 4 – Influência do Estágio na 
escolha profissional 

As experiências vivenciadas propiciaram 
uma aproximação e identificação com 
determinadas especialidades e serviços 

 Fonte: elaboração própria 

 

4.3 Categoria 1 - O conhecimento acadêmico e a realidade 

 

 Os conhecimentos acadêmicos obtidos no curso resultam em práticas distanciadas 

da realidade da prática profissional no SUS, cujos recursos ainda são insuficientes para 

fornecer materiais e equipamentos de tecnologia mais avançada, o que se reflete na 

necessidade de adaptação do profissional quanto às técnicas e materiais empregados. 

Evidencia-se, com efeito, que no curso de Odontologia são fornecidos conhecimentos mais 

utilizados na prática do setor privado. Os conteúdos repassados na teoria, muitas vezes, se 

mostram divergentes daqueles necessários para que o estudante possa exercer de maneira 

eficaz sua profissão no serviço público. 

O distanciamento entre as vivências experimentadas dentro da Faculdade e a 

realidade da atuação profissional no setor público são especificados em Sanchez et al (2008, 

p. 525),  
A convivência com cenários sociais chocantes causa nos estudantes um impacto que 
pode superar o aprendizado pelas vias tradicionais, aí incluídas a família, a religião e 
principalmente a formação acadêmica clássica. Esse achado parece demonstrar que 
incorporar o dado "realidade" à experiência acadêmica leva à formação de 
profissionais que respondem mais satisfatoriamente às necessidades da população. 
As falas dos estudantes evidenciam que o contato com tal realidade, muitas vezes 
desconhecida para eles, mas não menos assustadora, parece ter contribuído para a 
formação de um profissional que entende a força dos determinantes que estão no 
entorno do paciente em relação à sua própria saúde e suas condutas. 
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O contato com a realidade causa grande impacto nos estudantes, entretanto, a 

repercussão na vida profissional será positiva. A passagem dos bancos acadêmicos para os 

serviços de saúde e o contato do estudante com a população mais carente possibilitam a ele 

tomar conhecimento sobre a comunidade, não só no que se refere aos problemas bucais, mas, 

também, em relação aos cuidados de higiene corporal. 

[...] Há realmente a necessidade da gente ir nas escolas, às vezes a 
gente se surpreende com o grau de desinformação da população, você 
vê crianças totalmente descuidadas não só em relação à parte de 
higiene bucal, você vê na parte de higiene como um todo e, às vezes, é 
falta de informação dos pais. É muito importante pra nossa formação. 
(CRISÂNTEMO, homem, 25 anos).  

Os conteúdos repassados na teoria, muitas vezes, se mostram divergentes daqueles 

necessários para que o estudante possa exercer de maneira eficaz sua profissão. Como 

especifica Boufleuer (2006, p. 303), como resultado do processo educativo se espera uma 

capacitação instrumental mediante a aprendizagem das ciências e das técnicas para uma 

atuação racional junto à natureza e à sociedade.  

 

[...]Na verdade, o que eu acho é que esses estágios é que possibilitam 
esse jogo de cintura, assim, eu acho que a gente fica muito preso ao 
que tá no livro, aos ensinamentos aqui da faculdade e quando a gente 
vai pra realidade é outra história, os próprios estágios contribuem 
pra que a gente saiba como lidar  quando a gente se formar (COPO-
DE-LEITE, mulher, 25 anos). 

 
Já Cordioli e Batista (2007) evidenciam de forma veemente em seu artigo A 

graduação em Odontologia na visão de egressos: propostas de mudanças, a dificuldade de 

concretização do perfil de egresso preconizado pelas DCN, especialmente no tocante ao 

preparo para uma prática generalista da profissão no SUS, com o consequente despreparo para 

atuação no mercado de trabalho. Atualmente, há considerável mudança no mercado de 

trabalho, existindo uma migração para a atuação no setor público em detrimento da prática em 

consultórios privados. Essa constatação é corroborada pelos resultados obtidos pela pesquisa 

realizada por Pinheiro et al. (2011) junto aos egressos do curso de Odontologia da UFC do 

ano de 2007, em que a maioria dos entrevistados (46,5%) estava trabalhando no serviço 

público. 
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Com relação à possibilidade de aplicar alguns conhecimentos teóricos, os 

participantes perceberam que nos estágios, havia possibilidade de executar procedimentos e 

atividades que não foram contemplados nas disciplinas desenvolvidas intramuros, havendo, 

assim, uma complementação dos ensinamentos, sejam teóricos ou práticos. Estes resultados 

foram respaldados pelo estudo de Badan et al. (2010), no qual os alunos relataram grande 

valorização da atividade de estágios e que poderiam ter até aproveitado mais. 

 
[...] A orientadora mostrou mesmo tudo o que a gente aprendia na 
disciplina de Saúde Coletiva I e Saúde Coletiva II, ela permitiu que a 
gente realmente vivenciasse, eu achei até melhor a vivência do que 
durante a disciplina de Saúde Coletiva I e II. (ROSA, mulher, 25 
anos).  

   

Apesar da separação observada entre os conhecimentos trabalhados durante as 

disciplinas teóricas e a vivência nos serviços, a maioria dos entrevistados avaliou de forma 

positiva a atuação dos orientadores de estágio, como se verá na sequência. 

 

 4.4 Categoria 2 - Avaliação dos orientadores 

 

Os orientadores de estágio, por serem profissionais dos serviços de saúde que 

funcionam como locais de estágio, têm pleno domínio das características positivas e negativas 

destes, podendo, assim, direcionar o aprendizado, potencializando o que cada tipo de serviço 

traz de melhor para o aprimoramento da formação dos acadêmicos. Estes profissionais se 

dispõem a orientar os alunos, sem remuneração financeira, pois sua motivação principal, 

acredita-se, é a intenção de colaborarem de forma efetiva na formação dos futuros colegas. 

Relativamente à atuação dos orientadores de estágio, de maneira generalizada, a 

avaliação foi positiva, em especial quando relacionada àqueles da Atenção Primária, que 

foram bem avaliados, sem exceção. Os orientadores foram considerados bem atuantes, 

interessados em difundir suas experiências e conhecimentos adquiridos. 

No relacionamento do orientador, que atua como professor fora do curso, com o 

estagiário, a linguagem e comunicação ocupam parte importante para o desenvolvimento das 

atividades. Na realidade, segundo Lazzarin et al (2007, p. 96), este relacionamento tem papel 

preponderante na aprendizagem, sendo possível que as atitudes positivas ou negativas dos 

professores exerçam efeito motivador ou desmotivador sobre os alunos induzindo-os a alterar 
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os seus níveis de esforço e empenhamento, com repercussão no desempenho acadêmico. O 

entrosamento do orientador com o estagiário permite maior aprendizado. 

 

 [...] Em relação ao posto, eu me lembro que a orientadora era bem 
atuante em relação às atividades coletivas, tanto é que ela já tinha um 
acesso bem livre nos locais onde a gente foi, justamente porque ela 
estava bastante presente lá. Ela era bem atuante, orientava bem a 
gente, ajudava nas atividades, eu gostei muito da parte de orientação. 
(CRISÂNTEMO, homem, 25 anos). 

O papel do orientador/professor requer diversas características pessoais, pois,  

além de valorizar o conhecimento do sujeito como profissional, histórico e social, ele deve 

desenvolver habilidades para resolver problemas no cotidiano do estagiário, aliando o 

conhecimento e a técnica, o que Therrien e Carvalho (2009) denominam conhecimento 

prático. Somente aliando o conhecimento teórico com o prático, o aluno poderá se tornar um 

profissional eficiente e atuante na comunidade. 

 [...] A orientadora mostrou técnicas que a gente aqui só via no livro. 
Só via na aula, e lá viu como é que era botando a mão na massa, foi 
realmente bem melhor. (MARGARIDA, mulher, 27 anos). [...] Na 
verdade, assim, nos 3 estágios que eu fiz, eu achei que os orientadores 
foram bastante atuantes, eu me lembro que no posto de saúde, a 
dentista lá era muito presente, ela fazia algumas atividades com a 
gente, fazia reuniões antes com a gente, então eu achei que ela foi 
bastante atuante. (LÍRIO, mulher, 24 anos). 
 

O conhecimento não pode nunca prescindir da ética, da postura assumida pelos 

profissionais em contato com a comunidade, principalmente nas atividades extramuros por 

eles desenvolvidas, como é o caso dos estágios estudados neste ensaio.  Moimaz  et al. (2008) 

ressaltaram que, para o ensino odontológico,  assim como a qualidade técnica da equipe, 

também é fundamental a adoção de uma postura ética. 

[...] E no Estágio III, foi um dos que eu gostei mais mesmo, tanto é 
que eu achei um mês só um período curto dava pra eu ter aproveitado 
mais coisa, porque acaba um pouco com o preconceito do 
atendimento do paciente HIV, que lá eu realmente vi que AIDS não 
tem cara porque a gente atendia paciente de todo tipo, senhoras que 
você olhava, se você olhasse você não diria que ela tinha AIDS. 
Então, fez acabar um pouco esse preconceito, esse medo. (ROSA, 
mulher, 25 anos). 

Um dos aspectos apontados como dificultadores para a plena atuação, tanto de 

profissionais como dos graduandos, foi a infraestrutura dos locais de estágio, em virtude das 
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deficiências da estrutura física e dos equipamentos e materiais disponíveis, que apresentavam 

qualidade inferior em comparação àqueles de uso rotineiro no ambiente de formação 

acadêmica. Discutir-se-á, assim, de que forma essa inadequação interferiu na realização das 

atividades nos espaços extramuros. 

 

4.5 Categoria 3 - Infraestrutura 

 

Supõe-se existir uma grande deficiência na organização dos serviços públicos de 

saúde, trazida por dificuldade de financiamento ou de gerenciamento dos seus recursos, o que  

impacta diretamente na infraestrutura dos serviços que foram campos de estágio. Na Atenção 

Básica, o fato mais mencionado foi em relação às reformas frequentes e equipamentos 

quebrados. Já na Atenção Secundária e Terciária, ficou evidente a falta de alguns materiais e 

equipamentos necessários, bem como houve também a sugestão de que os equipamentos 

fossem modernizados. 

Moimaz et al. (2008) em estudo sobre o Serviço Extramuro Odontológico 

(SEMO) da Faculdade de Odontologia de Araçatuba (FOA-UNESP), relataram que o serviço 

tem um convênio firmado com a Prefeitura Municipal e muitos dos seus recursos dependem 

desta. A falta desses é a mesma observada nos serviços locais do Município de Araçatuba. Os 

autores esclarecem que as dificuldades relacionadas à infraestrutura são comuns nesse tipo de 

serviço, já que eles são realizados fora do ambiente da faculdade, onde os recursos são 

escassos. A aprendizagem pode se dar no desenvolvimento de habilidades para a adaptação 

dos recursos disponíveis, qualidade esta necessária quando se trabalha em  serviços de 

Administração Pública.  

  

[...] No IJF, a infra-estrutura do IJF todo mundo sabe que não é boa, 
porque é muita gente e pouco profissional, pouco espaço, gente no 
corredor, em maca, a infraestrutura de lá é péssima. (ORQUÍDEA, 
mulher, 24 anos). [...]Ali no CEO Joaquim Távora foi bem a infra-
estrutura geral, agora de material, as limas eram antigas, muita coisa 
antiga  que limitava o atendimento. (CRAVO, homem, 24 anos). 
[...]O Estágio I foi no Posto Ivana Paes, no período do nosso estágio, 
o posto lá não estava funcionando, o equipo odontológico não tava 
funcionando. (ROSA, mulher, 25 anos). 

 

Os resultados encontrados indicam falta de infraestrutura e de condições de 

trabalho, principalmente de material adequado para o atendimento. Esses achados são 
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corroborados pela pesquisa de Moimaz et al. (2010, p. 1439) sobre a satisfação e percepção do 

usuário do SUS sobre o serviço público de saúde, ao detectar que são necessários maiores 

investimentos na aquisição de materiais e recursos físicos nos serviços de saúde, pois a 

maioria deles encontra-se sucateada e em desuso. Os autores também evidenciaram que o 

serviço tem que agilizar o atendimento, que deve ser realizado de maneira mais rápida e 

efetiva. 

A deficiência na infraestrutura dos locais de estágio foi bastante evidenciada, 

ensejando discussões a respeito da necessidade de maiores investimentos no setor público, em 

especial, nos equipamentos de saúde, tão importantes para a massa de população carente que 

deles necessita. Em geral, a falta de materiais e equipamentos não trouxe maiores prejuízos no 

cumprimento do cronograma de atividades, mas geraram a necessidade de adaptação das 

técnicas e/ou materiais utilizados, acarretando resultados menos satisfatórios. 

Em virtude da confluência de todos esses aspectos estruturais, o atendimento à 

população torna-se ineficiente, gerando uma grande insatisfação dos usuários e diminuindo a 

possibilidade de atuação dos estagiários. 

 

[...] No CEO Centro, a gente fazia mais a parte de educação em 
saúde, a estrutura era um pouco a desejar porque a gente não tinha 
um local separado pra fazer as palestras, às vezes, era no meio do 
corredor, era um pouco desorganizado (DÁLIA, mulher, 25 anos). 
[...] Sobre o IJF, falta muita coisa em relação a tudo, porque um dia 
você tá lá e a tomografia não tá funcionando, outra hora a 
radiografia convencional não sai adequada, não sei se é por conta do 
aparelho, se é por conta do processamento da radiografia e em 
relação à nossa parte, da Odontologia, realmente deixa muito a 
desejar (CRISÂNTEMO, homem, 25 anos).  

 

Apesar da deficiência de infraestrutura dos locais de estágio, nos depoimentos de 

todos os entrevistados, foi mencionada a importância da participação nas atividades 

extramuros para o aumento da prática e melhoria do exercício profissional futuro, como será 

visto agora. 

 

4.6 Categoria 4 - Influência do Estágio na escolha profissional 

 

Para alguns entrevistados, os estágios curriculares funcionaram como  

oportunidade de aprofundamento da vivência em algumas especialidades, fazendo com que o 
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aluno escolhesse essa área para sua atuação profissional futura. Observou-se que alguns 

participantes, ao conhecerem a forma de atuação dos profissionais nos locais de estágio, 

demonstraram interesse em atuar posteriormente em serviços de saúde pública.  

Na percepção dos participantes, os estágios enriqueceram a formação acadêmica, 

trazendo novas vivências práticas e preparando para a vida profissional, inclusive facilitando 

na escolha do caminho a seguir (PINHEIRO et al., 2009). De acordo com Pinto (2008), o 

mercado de trabalho odontológico deve levar em consideração o modelo de prestação de 

serviço, os padrões epidemiológicos regionais e os fatores culturais e econômicos da 

população. 

[...] É justamente isso, eu acho que nos estágios é o contato com a 
realidade que a gente tem antes de se formar. É a possibilidade que a 
gente tem de tá vendo como realmente a coisa anda nos serviços 
públicos e qual a realidade que a gente vai encontrar até em relação 
à falta de equipamento, de material que por ventura a gente vá lidar 
com isso, como é que a gente vai lidar com essas situações? (LÍRIO, 
mulher, 24 anos). 

 

Deve existir integração entre a instituição de ensino e os locais de estágio, pois 

dessa maneira haverá melhor preparo para o exercício profissional. É lógico que os estágios 

devem ser avaliados de maneira sistemática, para que se possa ter maior aproveitamento dos 

alunos (FAGUNDES et al, 2007; GONÇALVES; BORBA, 2009). Esta integração é 

explicitada por Werneck et al. (2010, p. 229) em seu artigo Nem tudo é estágio: contribuições 

para o debate.  

 
A integração entre uma instituição de ensino superior e outra, de serviços de saúde, 
acontece de fato quando existe, para ambas, uma intencionalidade complementar e 
convergente, com objetivos comuns e peculiares, capazes de permitir a constituição 
de espaços pedagógicos com vivências e experimentações que possibilitem, para 
ambas, ganhos reais. A cada momento, a própria realidade deve ser o objeto do 
aprendizado, havendo lugar para o previsto e o imprevisto, o conhecido e o 
desconhecido, o já experimentado e o novo. O aprendizado ocorrerá por meio de 
novas práticas, também pedagógicas, a partir de vivências e experimentações com a 
garantia do lugar de sujeito para professores, profissionais dos serviços, alunos e 
usuários. A nosso ver, estes são, por excelência, os cenários (pedagógicos) ideais ao 
desenvolvimento dos estágios curriculares supervisionados.  

 

Na opinião de Gabriel e Tanaka (2011), para que o estágio ajude efetivamente na 

escolha profissional, é importante que se faça uma mudança nos currículos de Odontologia no 

Brasil, nos quais o ensino seja voltado para o mercado de trabalho e o estudante tenha a 
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excelência técnica associada a um pensamento crítico, e, no qual a teoria sempre venha 

associada à prática.  

De acordo com Pinheiro et al. (2011, p. 278), a criação da Estratégia Saúde da 

Família ampliou a oferta de empregos e proporcionou a oferta de cuidados individuais e 

coletivos à saúde das famílias residentes em um dado território, articulando promoção de 

saúde, prevenção de doenças e cuidado clínico. Por tal razão, é necessária uma formação 

direcionada para suprir as maiores necessidades da realidade local. 

[...] Foi muito bom o Estágio I porque assim que eu me formei, eu fui 
trabalhar no PSF e pude também colocar em prática tudo o que eu 
aprendi no Estágio I, na questão das atividades de Educação em 
Saúde, aproveitei bastante as ideias e a vivência que a gente teve lá. 
(FLOR-DE-LIS, mulher, 25 anos). [...] Foi muito bom pra mim ver 
realmente onde eu queria atuar e onde eu não queria atuar. Tipo PSF, 
eu vi que não, essa realmente não é a minha praia, apesar de ter visto 
que tem realmente outros caminhos que você pode atuar, mas foi bom 
até pra gente, pra mim[sic] me decidir, pra mim[sic]  me firmar ainda 
mais nos Pacientes Especiais. (MARGARIDA, mulher, 27 anos). 

 
  Na pesquisa, notou-se que apesar das dificuldades apontadas, os estágios 

curriculares foram considerados efetivos e também relevantes para a formação dos 

profissionais. Algumas observações por não terem sido tão freqüentes, não se constituíram em 

categorias de análise, no entanto, devido sua relevância, merecem ser apontadas. 

 Uma contribuição importante deve ser externada em relação ao tempo de 

realização dos estágios, considerando que a disciplina Estágio em Serviços do SUS I – 

ESSUS I tem duração de um semestre e as disciplinas ESSUS II e ESSUS III de um mês cada 

uma. Essa diferença foi enfatizada pelos respondentes que consideraram satisfatório o tempo 

de duração do ESSUS I e insuficiente a dos demais estágios. Foi solicitado que as disciplinas 

ESSUS II e III tivessem seu período ampliado como forma de propiciar melhor 

aproveitamento, devendo ter a duração de um semestre letivo.  

Encontrou-se outra característica nos relatos - pelo fato de a disciplina ESSUS I 

ter a duração de um semestre letivo, os ex-alunos lembravam o nome de seus orientadores, o 

que não foi verificado, de forma geral,  quanto aos orientadores das disciplinas ESSUS II e 

ESSUS III. Isso sugere que uma duração maior do estágio ensejou uma maior integração dos 

estagiários aos serviços e seus profissionais.  

Ao comentarem sobre as contribuições que os estágios promoveram na sua 

formação, os entrevistados relataram que eles acrescentaram outras vivências práticas e 

conhecimentos sobre as disciplinas, tendo sido considerados como um complemento da 



53 

 

formação. Em relação ao ESSUS I, que tem como um dos objetivos principais a realização de 

atividades educativas referentes à promoção da saúde e prevenção de doenças, houve 

reclamações de que deveria incluir, também, atividades clínicas.  

 Além disso, cogitou-se que a disciplina ESSUS I fosse antecipada na matriz 

curricular, para que sua realização estivesse mais próxima das disciplinas de Saúde Coletiva e 

que as disciplinas ESSUS II e III não acontecessem no mesmo semestre, para que o último 

período letivo não ficasse sobrecarregado. 

Considerando a ampliação da duração do ESSUS II, os ex-alunos sugeriram que 

fossem permitidas vivências em todos os setores dos Centros Especializados de Odontologia - 

CEO’s, para que os alunos pudessem atuar em mais especialidades odontológicas e a prática 

clínica fosse aumentada. E quanto à disciplina ESSUS III mencionaram o interesse de 

estagiarem em todos os hospitais conveniados, por considerarem que eles prestam serviços 

bem diferenciados entre si. Ademais, opinaram no sentido de que seria interessante 

estabelecer outros locais de estágio, em substituição de alguns onde os estágios não foram 

efetivos ou até mesmo para alargar as possibilidades de novas experimentações. 

Quanto à vivência no Hospital São José, notou-se que foi bem proveitosa para os 

participantes, porquanto estes relataram não ter tido tanta experiência com portadores de 

doenças infectocontagiosas e que estas vivências tinham promovido uma quebra de tabu 

quanto ao tipo de paciente que eles esperavam encontrar no serviço. Além disso, fixou a 

importância da manutenção dos cuidados de biossegurança, independentemente da condição 

de saúde aparente. 

Foi mencionada a necessidade de elaboração de um plano de trabalho e 

cronograma unificados que orientassem a realização das atividades, de forma que não 

dependesse somente do profissional responsável pela orientação de alunos a definição de que 

atividades seriam desenvolvidas, assim como a distribuição da carga horária. 

Como uma deficiência apontada na própria organização das atividades das 

disciplinas estava a falta de discussão sobre as vivências experimentadas entre os alunos, 

levando-se em consideração que eles estagiaram em locais diferentes, embora sendo da 

mesma turma, e que algumas situações vividas em um local poderiam não ter ocorrido em 

outro. 

As experiências vivenciadas nos estágios parecem ter motivado a escolha 

profissional, pois, apesar de os participantes já inseridos no mercado de trabalho atuarem em 

serviço particular ou convênio, oito entrevistados relataram interesse em atuar em serviço 
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público futuramente, havendo uma associação positiva entre a participação nos estágios e a 

intenção em atuar nos serviços de saúde pública.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os resultados e as discussões fomentadas apontaram fragilidades para o 

desenvolvimento das atividades extramuros, devido principalmente à deficiência na 

infraestrutura dos locais de estágio. 

Os entrevistados consideraram essas disciplinas muito proveitosas para a sua 

formação, uma vez que promoveram a integração dos conteúdos estudados à realidade da 

prática profissional no SUS. 

A participação nos estágios despertou o interesse dos egressos em atuarem nos 

serviços de Saúde Pública. 

Recomenda-se que a avaliação do processo de ensino e aprendizagem, sob a 

óptica dos alunos, ocorra de maneira formal, ao final de cada disciplina ou por meio de 

estudos sistemáticos, mediante escuta dos recém-egressos, de forma que seja estimulada uma 

análise crítica por parte do corpo docente, promovendo o repensar da práxis, em busca de um 

melhor aproveitamento.  

É importante que outras pesquisas sejam realizadas, no intuito de avaliar também 

a efetividade dos estágios junto ao corpo de orientadores de campo, docentes, gestores e 

usuários dos serviços de saúde, possibilitando a indicação de novos caminhos a serem 

seguidos. 
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APÊNDICE A 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa. Sua participação é 
importante, porém, você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as 
informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos 
desta pesquisa sejam esclarecidos. A pesquisa terá como tema os estágios curriculares sob a 
óptica dos egressos do Curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará. Se o senhor 
(a) consentir, na entrevista será utilizado gravador para melhor compreensão dos dados 
coletados. Informamos que: garantimos o segredo quanto às informações prestadas; não 
divulgaremos qualquer informação que esteja relacionada à sua intimidade. Caso aceite 
participar, não haverá qualquer prejuízo para você em face das informações fornecidas. 

Durante o andamento da pesquisa, se por qualquer motivo resolver desistir, tem toda liberdade 
para retirar seu consentimento. Em caso de dúvidas, favor contatar a pesquisadora Alessandra Évellin 
d’Almeida Lôbo por meio dos telefones 32728600 e 99943498. Ou no Comitê de Ética e Pesquisa da 
Universidade Federal do Ceará, Rua Coronel Nunes de Melo 1127, telefone – 33668338. 
 

 

 

 

 

Eu, abaixo assinado, ___________________________________________, _____ 
anos, RG:_____________________, declaro que é de livre e espontânea vontade que estou 
participando como voluntário da pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura tive a oportunidade de fazer 
perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a pesquisa e recebi explicações que 
responderam por completo minhas dúvidas. E declaro estar recebendo uma cópia assinada 
deste termo. 

 
Fortaleza, ____/____/____ 

 
Nome do(a) voluntário(a): 
 
 

 
____________________________________ 

Assinatura do(a) voluntário(a) 
 

 
Nome do(a) pesquisador(a):  

 
_________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 
 

 

 

Responsável pela pesquisa 
Nome: Alessandra Évellin d’Almeida Lôbo 
Instituição: Universidade Federal do Ceará – Faculdade de Farmácia, Odontologia e 
Enfermagem – Mestrado 
Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 949 – Rodolfo Teófilo – Telefone: 33668005 
 
Bairro: Benfica – CEP 60.020.110 – Fortaleza – Ceará 

Telefone: 33667680 

 

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua participação 
no estudo, dirija–se ao: Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará 
Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 – Rodolfo Teófilo – Telefone: 33668338 
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APÊNDICE B 
Questionário 

 
1. Idade:................................. 

  

2. Sexo: Masculino (   )  Feminino (   ) 

 

3. Ano/semestre da graduação: ___________________ 

 

4. Atualmente, qual a sua área de atuação? 

(    ) Assistência em serviço particular/convênio             (    ) Gestão de serviço particular                 

(    )  Assistência em serviço público (Atenção Primária)       (    ) Gestão de serviço público               

(    )  Assistência em serviço público (Atenção Secundária)   (    ) Docência         

(    )  Assistência em serviço público (Atenção Terciária)      (    ) Não trabalho atualmente                                 

(    ) Outro (especificar): _______________________________________ 

 

5. Se estiver trabalhando, há quanto tempo você está atuando nesta área? 

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 
Roteiro de Entrevista 

 

 

 Sobre as disciplinas Estágio em Serviços do SUS I, II e III, avalie os seguintes aspectos. 

1. O tempo de realização dos estágios. 

2. A infraestrutura dos locais de estágio (estrutura física, equipamentos e materiais). 

3. A atuação do(s) orientador(es) de estágio. 

4. A correlação entre as experiências vivenciadas e os conteúdos estudados durante o curso. 

5. De que forma a participação nos estágios contribuiu para a sua formação. 

6. Sugestões para o aperfeiçoamento dos estágios curriculares supervisionados. 
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ANEXO A 
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ANEXO B 
Fotos dos locais de estágio 

 

 
Figura 1 – CSF Anastácio Magalhães 

Fonte: Ney Madeira 
 

 

 

 

Figura 2 – CSF César Cals 
Fonte: Secretaria Executiva Regional III 
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Figura 3 – CSF Ivana Paes 

Fonte: jangadeiroonline.com.br 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 – CEO Centro 
Fonte: jangadeiroonline.com.br 
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Figura 5 – CEO Joaquim Távora 
Fonte: pesquisadora 

 
 
 
 

 
Figura 6 – Hospital Albert Sabin 

Fonte: pintonews.blogspot.com 
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Figura 7 – Instituto Dr. José Frota 

Fonte: jangadeiroonline.com.br 
 

 

 

 

 

 
Figura 8 – Hospital São José 

Fonte: saudeemfortaleza.blogspot.com 
 

 


