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Editorial

A singela definição de cartesianismo refere-se à doutrina do filósofo e do matemático francês René
Descartes (1596-1650), a qual pode ser sintetizada como a maneira de considerar um fenômeno ou um
conceito isolando-os da totalidade em que aparecem. Historicamente, esta corrente filosófica, além de
iluminar o método científico em sua sistemática, foi a égide do modelo de compreensão da Odontologia.

Em especial, nas últimas décadas do século XX, a Odontologia questionou seu modelo de aten-
ção, o que resultou em profundas reflexões sobre o paradigma que ora vigorava. Como toda análise,
após a reflexão, depreende-se que haverá arcabouço para o novo, para a mudança. E é este o
momento vivido pelo Curso de Odontologia da ULBRA.

As mudanças estão sendo concretizadas: a alteração curricular e a vinculação dos diferentes
níveis de aprendizado da profissão permitem estabelecer o processo de verticalização, inovador, instigante
e promissor. Com a intenção de integrar o conhecimento, a produção científica e intelectual da Odonto
compromete-se a construir o novo, remodelando-se, criando conceitos, preparando profissionais para
uma abordagem não mais cartesiana, mas sim holística, humana, ética e cientificamente sustentada.

Pois este processo deverá iniciar-se nos primórdios do Curso, e com este novo modelo vislumbra-
se uma produção de conhecimentos ainda mais abrangente, de largo alcance e profundidade, o que
inclui inexoravelmente um veículo do porte da Revista Stomatos.

E as mudanças deverão ser percebidas também na Revista, a qual contará com novos mem-
bros do Conselho Editorial, bem como passará por uma reestilização estética. A qualificação será
conseqüência da nova consciência e atitudes acadêmicas.

No merecido relevo que Descartes ocupa na história, talvez em sua língua pudéssemos expressar
mais do que o sentido da nova Odontologia, o sentimento: comme il faut... (“como é necessário...”).
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