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Se você não percebeu que vivemos uma crise 

aguda na educação odontológica, não está 

observando bem. Se acha que educação em 

Odontologia não diz respeito a você, acredito que 

esteja enganado. Educação não é apenas o cami-

nho formal que nos habilita a sermos dentistas, 

durante a graduação universitária ou em cursos 

que frequentamos após graduados. Envolve toda 

atividade propositalmente voltada à transmissão 

de conhecimento, crescimento de pessoas, de-

senvolvimento de habilidades e competências, 

além de traços de compreensão, racionalidade, 

espírito crítico e caráter em seus participantes. 

A educação ajuda a construir a imagem da profis-

são em que você atua. Sim, você faz parte desse 

todo, consciente ou inconscientemente, porque 

é uma das partes interessadas.

A crise é algo recente, originado pela pandemia? 

Não! A Covid-19 agravou a crise, mas o cenário de 

hoje vem se construindo há muito tempo. E, grada-

tivamente, parece estar afetando a qualidade do 

ensino na Odontologia. Porém, parece que a inércia 

de esperar “alguém fazer alguma coisa” ainda im-

pera. Diversos aspectos aceleram e influenciam o 

processo de crise. A seguir, comento alguns.

As novas referências profissionais não estão 

mais na Academia

Isso se estabeleceu aos poucos, mas a verdade é 

que professores perderam espaço e não são mais 

as principais referências para as novas gerações 

de estudantes. Se você perguntar a dentistas com 

cinco a dez anos de formados, dificilmente citarão 

como suas referências os professores que gera-

ções anteriores se acostumaram a ler. Há uma 

desvalorização geral da docência no cenário em 

que as mídias sociais influenciam exageradamente 

a construção da carreira profissional. As novas 

gerações de dentistas nasceram com o celular 

na mão, e usam muito os meios digitais, ao passo 

que na Academia ainda parece haver resistência 

e preconceito. Enquanto não entendermos que 

nosso público está lá e vê tais ambientes como 

relevantes, perderemos chances de melhorar 

nossa conexão e comunicação com os discentes. 

Os meios digitais podem, também, ampliar a voz 

dos professores na busca por melhorias.

Até hoje, não houve atuação efetiva na abertura 

de cursos

É lugar-comum dizer que o Brasil é o país com 

mais dentistas no mundo. Um estudo apontou 

que a expansão desordenada de cursos de gra-

duação no país contribuiu para piorar assime-

trias regionais na disponibilidade de dentistas e 

aumentou os custos da educação, apontando a 

necessidade de cessar a oferta de novos cur-

sos1. Ter menos cursos e com melhor qualidade 

é uma medida urgente no país, mas a sensação 

é de que as principais partes interessadas, que 

poderiam ser protagonistas da mudança, não 

estão fazendo muita coisa. Sem falar do enorme 

mercado de cursos de educação continuada que 
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se criou, incluindo cursos online, cursos de fim de semana 

e cursos VIP em consultórios. O mercado de ensino odon-

tológico brasileiro me parece muito bagunçado, precisa 

de organização e aproximação entre entidades impor-

tantes. Temos ‘a melhor Odontologia do mundo’, mas 

também uma educação desigual e baseada no mercado, 

enquanto a população que mais precisa tem problemas 

no acesso a cuidados odontológicos.

A Odontologia está mais complexa

Temas complexos são aqueles que não estão claramente 

definidos. Acompanhando o mundo, a Odontologia também 

se tornou mais complexa. A pergunta “o que faz um bom 

dentista?” é complexa, e poderia ser respondida de deze-

nas de formas diferentes. Há cada vez mais conhecimento 

gerado, artigos e livros para serem lidos, especialidades 

surgindo, muitos produtos, muitas empresas, muitas e 

variadas técnicas para fazer, talvez, as mesmas coisas. 

E, sobretudo, muito ruído na comunicação. Visar a forma-

ção de dentistas realmente generalistas é uma utopia ainda 

em curso. Achar que todos sairão da faculdade sabendo as 

mesmas coisas beira a ingenuidade. Um cenário complexo 

sempre vai conter variados interesses. Costumo dizer que 

há pelo menos quatro realidades na Odontologia: a acadê-

mica, a do dia a dia clínico, a dos pacientes e a do mercado. 

Quanto mais você entender do todo, você vai descobrir 

mais interesses que estão em jogo. Os interesses comer-

ciais na educação estão muito fortes, influenciando todo 

um cenário já complicado.

O aprendizado mudou, mas os professores não parecem 

querer mudar

“Não se fazem mais alunos como antigamente”, “Alunos não 

querem nada com nada”, “No meu tempo era diferente”. 

É muito mais fácil defendermos que a crise educacional 

ocorre mais por erros dos outros do que por razões asso-

ciadas a nós mesmos. O mundo muda constantemente, as 

pessoas mudam, o aprendizado mudou, mas o professor 

parece não querer mudar. Estou exagerando o cenário, eu 

sei, mas essa reflexão merece ser revista pelos docentes. 

O que eu faço para desenvolver e aprimorar a educação 

odontológica? Parece haver ainda uma ideia de querer que 

os alunos sejam ‘como um dia já foram’. Isso não vai acon-

tecer, mas dá para buscar um meio termo. Novas gerações 

de professores precisarão ter a cabeça aberta. Precisarão, 

também, praticar sua comunicação e didática de uma forma 

que cursos de mestrado e doutorado não conseguem fazer. 

Aprendemos a ser alunos e docentes praticando, mas será 

que não precisamos de engajamento maior na educação 

formal dos mestres de amanhã? O futuro da educação 

odontológica dependerá do que a gente fizer agora. 

Ainda haverá esperança se mais “alguéns” fizerem alguma 

coisa.

 

REFERÊNCIAS

1. Morita MC, Uriarte Neto M, Fontanella VRC, Haddad AE. The un-

planned and unequal expansion of Dentistry courses in Brazil from 

1856 to 2020. Braz Oral Res. 2020 Nov;35:e009. 

“A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a própria vida em si.” 

(John Dewey)


