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INTRODUÇÃO

A educação em todos os seus níveis é, hoje, a 

maior atividade humana, quer pelos recursos que utiliza, 

quer pelo número de pessoas que com ela se envolvem. 

A abertura de um novo mercado para o saber, no mundo 

todo, coloca os que ensinam e os que aprendem como os 

profissionais mais bem cotados para o futuro. Sendo 

assim a educação é uma necessidade básica de todo o 

ser humano e estratégia econômica para todas as 

nações. 

Entretanto, esse mundo do saber, em grande 

parte, se deve a Universidade conforme relata Andrade e 

Silva (2001), sendo considerada por Alves et al. (1992) 

como um centro de produção de conhecimentos de 

vanguarda, do novo, da ciência e da tecnologia, através 

do qual se pode realizar a disseminação das atividades 

ali produzidas. 

Essa produção de conhecimentos, hoje em 

grande parte, se tornou responsabilidade da pós-

graduação que foi instituída em 1964, através da Lei nº 

5.540, homologada em 28 de novembro de 1968, 

estabelecendo a Reforma Universitária. Dentre as 

alterações realizadas pode-se sublinhar: a criação dos 

cursos de pós-graduação e a institucionalização da 

pesquisa; reestruturação da carreira docente, com a 

introdução do regime de tempo integral; participação de 

professores e alunos no governo da universidade; 

introdução do ciclo básico e criação dos departamentos. 

A partir deste momento, ficou estabelecido e garantido 

por lei, o que é fundamental à vida universitária: a 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão (SILVA, 2001).  

A Odontologia possui dentro da universidade e 

da pós-graduação brasileira, um destaque considerável. 

Durante o Estado Novo, no governo de Juscelino 

Kubistchek, foram agilizadas as atuações da CAPES e 

fundou-se a ABENO, que foi extremamente importante 

para as Faculdades de Odontologia. Ao evoluir para um 

curso próprio, a Odontologia passou a comportar várias 

especialidades e em razão dessa grande complexidade, 

atualmente o ensino precisa ser desenvolvido didática e 

cientificamente (RODE; JUNQUEIRA, 2005).

Segundo Rode e Junqueira (2005), para que 

ocorra avanço fazem-se necessárias pesquisas na área 

de Odontologia, e para a regulamentação das mesmas é 

necessário o reconhecimento de uma comunidade 

científica, como a SBPqO (Sociedade Brasileira de 

Pesquisa Odontológica), onde, em sua reunião de 2004 

foram apresentadas cerca de duas mil pesquisas. 

As pesquisas odontológicas desenvolveram-se 

quase que exclusivamente nas faculdades de 

Odontologia e nos institutos das disciplinas básicas do 

curso. Ao analisar o que é desenvolvido como ciência, 

percebe-se que existe uma carência de pesquisas 

voltadas para os problemas de saúde bucal da 

população mais carente (CARVALHO, 1995).

Dentre as especialidades que hoje a 

Odontologia possui, pode-se destacar a Odontopediatria 

que visa o atendimento em pacientes infantis e suas 

peculiaridades. Durante anos, os que se dedicavam ao 

atendimento infantil eram vistos como os que consertam 

orifícios de pequenos dentes, sendo esta visão estreita e 

mecanicista.As crianças não são pequenos adultos, e 

como a cada dia mais crianças são atendidas em 

grandes centros pediátricos com doenças crônicas, é de 

grande importância que os dentistas estejam 

preparados para esta demanda (CAMEROM, WIDMER, 

2001).

Corrêa (1998) afirma que os odontopediatras 

devem ter uma visão multidisciplinar, visto que o 

paciente infantil traz consigo inúmeros problemas 

sistêmicos, tendo o profissional que estar preparado 

para realizar este atendimento da forma mais completa 

possível. Além disso, é objetivo do profissional um 

atendimento voltado para a prevenção e que para isso 

deve-se interagir multidisciplinarmente, visando o bem 

estar geral do paciente.

A Odontopediatria é definida, nos seguintes 

artigos: Art 58. é a especialidade que tem como objetivo 

o diagnóstico, a prevenção, o tratamento e controle dos 

problemas de saúde bucal da criança, a educação para a 

saúde bucal e a integração desses procedimentos com 

os dos outros profissionais da área da saúde, Art 59. As 

áreas de competência incluem: a) educação e promoção 

de saúde bucal, devendo o especialista transmitir às 

crianças, aos responsáveis e à comunidade, os 

conhecimentos indispensáveis à manutenção do estado 

de saúde das estruturas bucais; b) prevenção em todos 

os níveis de atenção, devendo o especialista atuar sobre 

os problemas relativos à cárie dentária, à doença 

periodontal, às maloclusões, às malformações 

congênitas e às neoplasias; c) diagnóstico dos 

problemas buco-dentários; d) tratamento das lesões 

ósseas adjacentes,  decorrentes de cár ies,  

traumatismos, alterações na odontogênese e 

malformações congênitas; e e) condicionamento da 

criança para a atenção odontológica (CRO, 2004)

Com todos estes avanços, não se pode perder 

de vista a pós-graduação que é exigência do mundo 

atual, obrigando as instituições a utilizarem suas 

capacidades para oferecer aos profissionais, a 

possibilidade de se atualizar (VALENÇA, 1997). Os 

cursos de especialização têm a finalidade de 

capacitação docente e profissional, ao mesmo tempo  

em que estimulam o desenvolvimento científico e 

tecnológico nas áreas do conhecimento (PADILHA, 
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2002). 

O objetivo deste trabalho foi analisar o panorama 

atual dos Cursos de Pós-Graduação latu sensu em 

Odontopediatria e discutir vertentes como mudança de 

perfil dos alunos, prática pedagógica dos professores, 

demanda e abertura de novos cursos.

Consistiu de uma pesquisa de campo através de 

questionários contendo perguntas abertas, relacionadas 

com os aspectos atuais dos cursos de Pós-Graduação 

latu sensu em Odontopediatria, em funcionamento e 

reconhecidos pelo Conselho Federal de Odontologia - 

CFO, como Especialidade no ano de 2005. Obteve-se 

uma lista contendo 64 cursos de Especialização em 

Odontopediatria, incluindo aqueles que são ministrados 

por Universidades e os ministrados por Entidades de 

Classe. 

Um contato prévio com os Coordenadores dos 

cursos foi realizado por telefone. Os questionários foram 

postados na primeira semana do mês de abril de 2005, 

não havendo data limite para a devolução dos envelopes, 

contendo um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), conforme exigência do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CMM/HUAP nº 094/05 datado de 

20/07/05), e uma carta devidamente assinada pela 

orientadora e pela aluna responsável pela pesquisa, 

contendo a explicação sobre o assunto da monografia e 

telefone de contato para o esclarecimento de dúvidas 

que poderiam surgir por parte dos coordenadores. 

Foi incluso também um envelope pré-selado 

devidamente identificado para devolução. Os dados 

foram tabulados no Excel e representados na forma 

descritiva.

Dos 64 questionários foram recebidos 32 

questionários devidamente respondidos e com o Termo 

de Consentimento Livre e esclarecido assinado, o que 

corresponde a uma porcentagem de 50%. O sexo 

feminino foi predominante em relação ao sexo 

masculino, 30% e 20% respectivamente, entre os 

coordenadores.  Sendo o questionário um método que 

obtêm pouco retorno, acredita-se que este trabalho 

tenha alcançado bom percentual de respostas, devido ao 

contato prévio feito com os coordenadores por telefone. 

Quanto ao tempo de coordenação, os que estão 

exercendo esta função há até 5 anos correspondem a 

47% do total, seguido de 28% entre 5 e 10 anos e os que 

estão há mais de 10 anos, 25%. Este dado possui duas 

vertentes, por um lado é ótimo ser novo na coordenação, 

pois aumenta o interesse da turma em realizar novos 

projetos. Entretanto, muitas vezes, pode não ocorrer 

continuidade nos projetos iniciados. 

A maioria dos coordenadores (63%) afirmou que 

houve mudança no perfil dos alunos, e 34% relataram 

não terem ocorrido mudanças e apenas 3%, não 

responderam a esta pergunta. Zancam (2001) atribui 

esta mudança de perfil ao fato dos alunos saírem da 

graduação acreditando que sabem pouco sobre 

determinadas matérias e que necessitam de um curso 

que lhes dê a segurança no atendimento. Segundo a 

autora, a procura cada vez mais cedo pelos cursos é 

justificada pelo fato dos materiais e métodos se 

renovarem rapidamente e o profissional precisar estar 

atualizado para acompanhar a evolução. 

Estas mudanças são atribuídas a diversos 

fatores, como a diminuição da faixa etária, que foi 

observado por 32% dos coordenadores, 6% destacaram 

que os alunos possuem maior conhecimento científico, 

6% disseram que os alunos possuem interesse pelo 

atendimento amplo dentro da odontopediatria, 3% 

possuem alunos mais maduros em seus cursos e 19% 

informaram outras respostas (Tabela 1)

Freqüência

Tabela 1. Razões de Mudança de Perfil dos Alunos Pelos 
Coordenadores.

Dos participantes da pesquisa, 69% relataram 

uma menor procura dos alunos pelos cursos de Pós-

graduação em Odontopediatria, enquanto que 31% não 

observaram esta diminuição na demanda. Vale destacar 

o depoimento de um dos coordenadores, que não 

observou esta diminuição e relatou, que no curso sob 

sua responsabilidade, houve um aumento da demanda 

devido a uma boa divulgação, desempenho e, 
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principalmente, devido à qualificação da equipe docente. 

Este resultado deve ser compreendido da seguinte 

forma: ou nos outros cursos onde houve diminuição está 

faltando o que este coordenador relatou, ou se constitui 

em uma exceção e este aumento deve-se a outro fator 

como, por exemplo, a regionalidade, visto que este 

coordenador é da região nordeste, e este foi um ponto 

comentado nos questionários, onde os participantes 

disseram que em alguns lugares do país faltam cursos de 

especialização.

O alto custo e um maior número de cursos 

oferecidos foram citados por 56% dos participantes como 

motivo para esta diminuição, enquanto que 9% 

destacaram a diminuição do mercado de trabalho, 6% 

observaram um baixo retorno financeiro, seguidos de 3% 

por preferência por Programa de Saúde da Família-PSF, 

pouca valorização da especialização (3%) e distância do 

local do curso (3%). Cerca de 16% não responderam 

esta pergunta. Por outro lado, 3% relataram não terem 

observado diminuição da demanda no curso o qual 

coordenam. 

Segundo Fávero et al. (1989), as razões que 

fazem os discentes não procurarem por cursos são 

várias, como o mercado de trabalho cada vez mais 

competitivo, tornando-se difícil para o profissional 

disponibilizar tempo e capital para se aperfeiçoar. Outro 

ponto a ser analisado, é a abertura de novos cursos, 

aumentando a competitividade e tornando a demanda 

cada vez mais escassa (Tabela 2).  

Freqüência 
Motivos da Diminuição da Demanda n % 

Alto custo e maior quantidade de cursos 18 56% 

Diminuição do mercado de trabalho  3 9% 

Baixo retorno financeiro 2 6% 

Preferência por programa de saúde - PSF 1 3% 

Pouca valorização da especialização 1 3% 

Distância do local do curso 1 3% 

Não houve diminuição 1 3% 

Não responderam esta questão 5 16% 

Total 32 100% 

 

Tabela 2. Motivos para a diminuição da demanda.

Foi questionado aos Coordenadores se eram a 

favor da abertura de novos cursos de especialização e 

56% responderam que são a favor. Destes, 34% fazem 

restrições sobre a estrutura, a qualidade do ensino e o 

comprometimento com o curso e 22% disseram que 

depende da diferença de regionalidade existente em 

nosso país. Os que são contra, corresponderam a 31% e 

alegaram que seria melhor se o governo incentivasse e 

fiscalizasse os cursos já existentes para que 

oferecessem um melhor atendimento ao aluno. Foram 

indiferentes a esta questão, 3% dos participantes e 6% 

argumentaram outro tipo de justificativa quanto à 

abertura de novos cursos. Não responderam a esta 

questão, 3% dos coordenadores (Tabela 3). 

Freqüência 

Opinião quanto a Abertura de Novos Cursos n % 

Contra, pois já existem muitos 10 31% 

A favor com restrições (estrutura, qualidade, 
comprometimento) 11 34% 

Indiferente 1 3% 

Depende da necessidade da região 7 22% 

Outros 2 6% 

Não responderam esta questão 1 3% 

Total 32 100% 

 

Tabela 3. Posição dos coordenadores diante da abertura 
de novos cursos.

Analisando os cursos já existentes, foi 

questionado aos coordenadores se os mesmos 

acreditam que o curso sob sua administração atende a 

expectativa dos alunos. Um percentual de 84% afirmou 

que o curso por ele administrado atende às expectativas 

dos alunos, enquanto que 16% não responderam a esta 

pergunta. Dos 84% que afirmaram atender às 

expectativas, nenhum destes relatou realizar pesquisa 

ao final do curso com os alunos para saber suas 

opiniões, e sugestões. Portanto, a resposta dada pelos 

coordenadores deixa margem para concluir que a 

mesma baseia-se apenas em suas observações 

próprias que tendem a ser positivas, quando o que está 

sendo analisado é o curso sob sua responsabilidade. 

Em relação ao aproveitamento técnico científico 

dos alunos durante o curso, 38% relataram que capacitar 

o aluno para um atendimento infantil de forma geral é de 

grande importância, 25% disseram estar preocupados 

em repassar apenas os conhecimentos básicos de 

Odontopediatria a seus alunos, 19% desejam um 

aproveitamento melhor possível por parte dos alunos 

durante o curso, 6% acreditam que os alunos devem ser 

capacitados para a análise de trabalhos científicos e 9% 

correspondem a outras respostas. Apenas 3% disseram 

que não possuem nenhuma expectativa em relação ao 

aproveitamento técnico e científico e que este tipo de 
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aprendizado deve ser feito apenas em um curso de 

Mestrado. Este ponto deve ser revisto, pois a 

universidade tem como característica indissociável a 

pesquisa, extensão e o ensino, independente do curso 

no qual o aluno está matriculado (ANDRADE, 2002). 

Acredita-se que esta questão não foi bem compreendida 

(Tabela 4).

Freqüência Expectativas da Coordenação em  Relação ao Aproveitamento 
Técnico-Científico dos Alunos 

 n %  

Capacitar os alunos ao atendim ento infantil 12 38%  

Repassar os conhecim entos básicos da odontopediatria 8 25%  

O  m elhor aproveitam ento possível 6 19%  

Nenhum a, aproveitam ento técnico científico deve ser feito no m estrado 1 3%  

Consigam  analisar trabalhos científicos 2 6%  

O utros 3 9%  

Total 32 100%  

 

Tabela 4. Expectativas da coordenação em relação ao aproveitamento técnico e científico dos alunos.

Quando o assunto em questão foi a carga 

horária dos cursos, a maioria dos Coordenadores (91%) 

responderam estarem satisfeito com a carga horária e 

que esta é suficiente para o conteúdo a ser ministrado. 

Entretanto, 9% discordaram afirmando que precisariam 

de mais horas para que outras atividades fossem 

realizadas durante o curso.    Salienta-se, que este 

coordenador fez o seu curso de especialização fora do 

país, onde são exigidos mais horas. 

Foi questionado aos coordenadores se 

participavam em equipes docentes de instituições 

públicas e privadas e se havia diferença quanto ao perfil 

do aluno. Observou-se que 59% não participavam como 

docentes dos dois tipos de instituições, enquanto que 

19% afirmaram participar. Dos que responderam que 

participavam de instituições públicas e privadas, 4 

disseram não haver diferença entre os alunos e 2 

disseram que os alunos em instituições públicas são 

mais preparados e mais interessados em continuar 

estudando e em cursar o Mestrado e o Doutorado (Strictu 

senso).

Os participantes foram indagados se apesar dos 

docentes de Odontopediatria possuírem um adequado 

conhecimento técnico-científico na área, ainda lhes falta 

um aperfeiçoamento pedagógico. Cerca de 68% 

relataram que falta este aperfeiçoamento. Todos 

disseram que falta uma complementação pedagógica 

nos cursos de Mestrado,  e que este forma técnicos e não 

professores. Apenas 1 (1,5%) coordenador relatou ter 

feito Especialização em Metodologia do Ensino Superior. 

Ainda com relação a esta questão, 19% disseram se 

sentir preparados na parte pedagógica e 13% não 

responderam a esta pergunta. O MEC não obriga os 

docentes a fazerem este tipo de curso e atesta que o 

Mestrado e o Doutorado são suficientes para seguir a 

carreira docente, considerando que a didática é parte 

integrante do currículo destes cursos. Dos 19% (6) que 

disseram se sentir preparados na parte pedagógica, 

nenhum relata ter feito curso.

Nas Figuras 1 e 2 podem ser observadas a 

opinião dos coordenadores frente ao atendimento 

oferecido a bebês, gestantes, pacientes especiais e 

adolescentes. Dos que responderam a esta questão, 

35% disseram atender bebês, 26% atendem pacientes 

com necessidades especiais, 22% realizam 

atendimentos a adolescentes e 12% a gestantes. 

Quando indagados se este atendimento deve ser 

incorporado pela Odontopediatria, 72% acreditam que 

bebês, gestantes, pacientes especiais e adolescentes 

devem ser atendidos, visto que estes são inerentes à 

Odontopediatria, 9% acreditam que não devem ser 

atendidos e 19% não responderam a esta pergunta. 

Com relação à justif icativa, dos que 

responderam que sim, 20 (31%) acreditam que este 

atendimento é inerente à disciplina, 1 (1,5%) faz 

restrições aos pacientes especiais, por acreditar que 

estes merecem uma atenção diferenciada e devem ser 

atendidos pela disciplina de Atendimento a Pacientes 

com Necessidades Especiais e 1 (1,5%) faz restrições 

às gestantes e adolescentes, por acreditar que estas 

podem ser atendidos por qualquer profissional, sem 

necessidade de um especialista. Ainda entre os que 

disseram sim, 6 (9,3%) coordenadores não justificaram 

sua resposta. Dos participantes que disseram que não,  
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1 (1,5%) disse que a gestante é uma adulta normal e não 

necessita dos cuidados dos odontopediatras, 2 (3,1%) 

mencionaram que estes pacientes precisam de cuidados 

e fogem ao alcance do Odontopediatra.

Figura 1. Atendimentos oferecidos a bebês, gestantes, 
pacientes especiais e adolescentes.

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Tipo de Atendimento Oferecido

Bebês Gestantes P. Especiais

Adolescentes NR

%

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Oferecer Atendimento

Sim Não NR

Figura 2. Opinião dos coordenadores sobre o oferecimento 
de atendimento pelo odontopediatria a bebês, gestantes, 
pacientes especiais e adolescentes.

Como existem várias regiões do país que 

possuem cursos de especialização em Odontopediatria, 

estas foram separadas a fim de facilitar a compreensão, 

como observado na Figura 3. Verifica-se que a região 

sudeste foi a responsável pelo maior número de 

questionários respondidos, equivalendo a 47% da 

amostra, seguido da região sul com 22%, 19% do 

nordeste, 6% para a região norte e centro-oeste.

6%

6%

22%

19

47%

Figura 3. Percentual de questionários respondidos por 
região do país.

Pode-se observar que ainda faltam cursos em 

algumas regiões do país, como a norte e a centro-oeste, 

e que outras se encontram saturadas como, por 

exemplo, a sudeste e a sul. Deve ser destacada a 

dificuldade de referencial bibliográfico relacionado a este 

assunto. Sobre a Pós-Graduação no Brasil existe muito 

material relacionado à Pedagogia e às Ciências Sociais. 

Novos estudos devem ser realizados a fim de 

complementar dados sobre este assunto na área 

odontológica.

Face aos resultados encontrados, parece lícito 

concluir, que: 

1) Houve alteração no perfil dos alunos de pós-

graduação, com diminuição da faixa etária e uma 

considerável diminuição na demanda;

2) O conteúdo técnico-científico e a carga horária dos 

cursos de pós-graduação latu senso parecem 

corresponder às necessidades curr iculares 

estabelecidas, porém ressalta-se a importância de um 

ape r fe i çoamen to  d i dá t i co -pedagóg i co  dos  

coordenadores;

3) A maioria dos coordenadores acredita não haver 

diferença entre os alunos de instituições públicas e 

privadas.
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