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Introdução
A formação do professor de odontologia no Brasil tem se fundamentado, de maneira geral, segundo Mendes (1980), no modelo cientificista ou flexneriano que se caracteriza pela ênfase no tecnicismo, no afastamento de questões sociais, nas práticas curativas, individualizadas e elitistas e na fragmentação do conhecimento por especialidades. 

 Os programas de Pós-Graduação, local onde se dá a formação do docente de odontologia têm privilegiado este tipo de modelo. Com efeito, o relatório da CAPES(2005) revela que, a maioria dos 72 cursos de Mestrado Acadêmico existentes no Brasil, dá prioridade à área específica da odontologia, cujos programas, em sua maioria, são direcionados para o aprofundamento das especificidades da profissão.

Podemos ressaltar também, que a pesquisa científica tem sido o ponto central na formação dos docentes, sendo ela trabalhada na perspectiva tecnicista, afastada das questões sociais, ou seja, no paradigma flexneriano. Esse enfoque tecnicista da produção de conhecimento foi constatado por Oleto e Pordeus (2002), quando analisaram o perfil dos trabalhos contidos nos anais da Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica (SBPqo) tomando como base um período de 18 anos (1984-2002). As autoras observaram que dos 6744 trabalhos apresentados  poucos eram os que se relacionavam com a área  de Ciências Sociais em Saúde. Esse achado foi apresentado pelas autoras como um  alerta para a necessidade da inserção da temática social nos trabalhos científicos comprometidos com a melhoria das condições de saúde bucal da população. Ressaltam a importância de que o conhecimento gerado pelas pesquisas traga  retorno para a população brasileira, pois “a ciência não é um fim em si mesma, mas um meio para alcançar benefícios sociais (OLETO; PORDEUS, 2002).
 
Outro ponto a se destacar, é que além do aspecto especializante e tecnicista dado à formação dos professores, os cursos de pós-graduação também, não incluem uma formação pedagógica. Este aspecto, segundo  Perri de Carvalho (2001, p. 47-48) dificulta o exercício da docência “que requer uma abordagem múltipla e complexa do processo ensino aprendizagem”. 

A falta de  uma formação pedagógica, vem marcando a formação do professor ao longo da história da odontologia. Isso pode ser observado desde os cursos pioneiros de odontologia. Nesses, os professores eram os profissionais bem sucedidos e disponíveis para ensinar. (PERRI DE CARVALHO, 2001). Hoje, apesar da formação se estruturar a partir de um curso de pós-graduação, ainda persiste a falta da perspectiva pedagógica, ficando a formação do docente em odontologia voltada para as especificidades da profissão. Isso pode ser confirmado no relatório do Seminário: Pós-Graduação; enfrentando novos desafios, promovido pela CAPES (2001, p.105), que conclui que nos “programas de pós-graduação em odontologia, ainda persiste a idéia de fragmentação do conhecimento com a proposta de novos programas em áreas específicas, principalmente em novas especialidades”. 

   A aplicação do modelo fexneriano na formação docente tem gerado um ensino e uma prática odontológica que não tem proporcionado saúde bucal  para a população, sendo a cárie e a doença periodontal problemas que afligem grande parte dos brasileiros (NARVAI, 2000). O paradigma flexneriano tem encontrado espaço para manter-se hegemônico, principalmente no contexto atual, com a expansão do ideário neoliberal nas políticas educacionais e de saúde. O enfoque mercadológico do modelo neoliberal, reforça a visão da saúde como bem de consumo, perpetuando o carater excludente do modelo de ensino e de prática odontológico hegemônico (NARVAI, 2002).

Os problemas relacionados ao modelo dominante de formação na área de odontologia têm levado a discussões no meio acadêmico (ABENO, 2002) e profissional (CROMG, 2000) cuja tônica é a necessidade de mudanças no sentido de proporcionar a melhoria da saúde bucal da população brasileira. Para o alcance da mudança do perfil do profissional odontólogo, alguns aspectos têm sido levantados entre outros, aqueles envolvidos com: o projeto pedagógico do curso, o currículo, a organização da escola, a qualidade dos professores. Pensamos que para contribuir para a reconstrução do profissional da odontologia seria necessário repensar os sujeitos formadores em sala de aula, pois a aula é um ato político que envolve escolhas de teorias e de técnicas e pode ser um elemento importante nessa reconstrução. Os professores como intelectuais, na concepção de Gramsci, podem ser agentes orgânicos “difusores de determinadas concepções do mundo, que expressam interesses e projetos das classes sociais fundamentais, promovem uma ‘reforma intelectual e moral’ na sociedade” (SOARES, R., 2000, p.62).
 
Acreditamos, pois, que repensar a formação dos sujeitos formadores desses profissionais implica repensar o perfil do professor de Odontologia. Assim, é preciso considerar que a atividade de todo professor  deve possuir uma natureza pedagógica, vinculada a processos metodológicos e organizacionais de transmissão e apropriação de conhecimentos educativos e a objetivos de formação humana. Nesse sentido, a formação docente deve contemplar  vários saberes: saberes de uma teoria especializada, de uma área pedagógica e de uma dimensão política (MASETTO, 2003).

Considerando-se, então, que a formação do professor de Odontologia centra-se na especialização, dando menor ênfase na dimensão política e pedagógica, perguntamos: que desafios enfrentam esses professores? Que caminhos devem seguir para alcançar uma formação que os torne cidadãos críticos, capazes de lutar por uma prática odontológica voltada para o campo social, a qual propicie a saúde oral para todos? 

Para responder a essas questões, parece-nos importante não só o entendimento  dos aspectos específicos do campo de formação profissional e pedagógica do docente em odontologia mas também a discussão do lugar onde se insere essa formação dentro do contexto político.

Assim sendo, o objetivo  deste estudo é avaliar, face ao contexto das políticas neoliberais, quais são as diretrizes legais propostas nas áreas de saúde e de educação que têm repercussão no modelo flexneriano ou no modelo crítico de formação docente em odontologia. Nesse caso, buscamos identificar os caminhos que levem ao desenvolvimento de uma formação docente inserida nas questões político-sociais da prática de saúde bucal.


Trajetória metodológica
Para o desenvolvimento deste estudo, utilizamos o recurso metodológico da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977). Assim, analisamos os documentos educacionais e de saúde, procurando identificar os caminhos que nos possibilitariam pensar uma proposta de formação docente crítica do professor de odontologia, contidos nos documentos. No âmbito educacional, analisamos os documentos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9394/96, Decreto 3860/01 que trata da organização e avaliação dos cursos e instituições de ensino superior e as diretrizes de avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- CAPES para a Pós-Graduação em Odontologia (CAPES, 2003 a, b). No âmbito da saúde, analisamos a Lei Orgânica da Saúde: Lei 8080/90 e a Lei 8142/90, que regulamentam o Sistema Único de Saúde (SUS) e a Resolução 196/96 que trata das diretrizes e normas para a pesquisa em seres humanos. 

Na análise dos documentos, tomamos, como referência as questões e proposições que se encontram registradas no quadro adiante (QUADRO 1). Centramos a nossa investigação nas questões referentes ao desenvolvimento da pesquisa e da tecnologia e na relação ensino e pesquisa. Temos, por proposição, que a  abordagem social dada à pesquisa e à geração de tecnologia, bem como a articulação ensino e pesquisa podem contribuir para a formação crítica do docente em odontologia. 





QUADRO 1
Questões e  proposições do estudo
Questões
Proposições
1. Como os documentos abordam a pesquisa e a tecnologia como fatores de desenvolvimento da formação docente crítica?

1. A abordagem social das pesquisas e da tecnologia contribui para a formação crítica do professor de odontologia.
2. Como os documentos abordam a relação ensino e pesquisa no tocante à formação docente?
2. A articulação entre o ensino e a pesquisa contribui para a formação crítica do professor de odontologia de odontologia. 

Para o desenvolvimento da Análise de Conteúdo dos documentos, selecionamos categorias para serem identificadas nos textos legais, discutidas e contextualizadas, de acordo com as questões, proposições e objetivo deste estudo. Utilizamos dois tipos de categorias que classificamos como: sociopolítica e político-pedagógica .

Com o objetivo de buscar respostas para as questões referentes ao desenvolvimento da pesquisa, da tecnologia e da relação ensino e pesquisa, utilizamos as categorias sociopolítica e político-pedagógica, respectivamente. 

Como categoria sociopolítica, designamos, neste estudo, o conjunto de proposições relacionadas com a dimensão social das políticas educacionais e de saúde, que podem direcionar a formação do professor de odontologia para uma dimensão crítica. Acreditamos que essa  direção possibilitará o desenvolvimento da consciência crítica, capaz de  levar o professor a se conscientizar da necessidade do desenvolvimento da prática de uma odontologia voltada para todos e construtora de uma práxis política. 

A categoria  sociopolítica tem como referencial teórico os estudos de Gramsci sobre Estado Ampliado e sobre intelectuais orgânicos. Entendendo que a aquisição de maior ou menor benefício social depende de lutas de forças sociais, e os intelectuais orgânicos são importantes para mediação dessas forças. Contamos, também, como referencial teórico, com o estudo do modelo neoliberal e das políticas públicas de educação e saúde derivadas deste modelo (BIANCHETTI, 2001; CHAUÍ, 2000; GENTILI, 2001). Nesta perspectiva, ressaltamos que as idéias neoliberais transformaram os direitos sociais em direito de propriedade, tornando-se mercadorias disponíveis para quem tiver o poder de compra. Isso dificulta o acesso aos serviços educacionais e de saúde da população que apresenta poucos recursos financeiros. Essa situação tem contribuído para o agravamento  das desigualdades sociais. 

Das concepções teóricas citadas acima, a categoria sociopolítica constituiu  referência para a análise da presença ou ausência da vertente social na formação do professor de Odontologia. 

Como categoria político-pedagógica, entendemos, neste trabalho, o conjunto de atividades desenvolvidas na pós-graduação que podem estar relacionadas com a visão de pesquisa como elemento importante para o desenvolvimento da crítica, da reflexão e da interpretação dos processos sociais de saúde bucal. Esses significados são importantes para que o professor de odontologia possa desenvolver habilidades e competências que os levem a refletir o papel deles como agente capaz de contribuir para o desenvolvimento de uma odontologia voltada para o campo social.

Esta categoria foi estabelecida, tendo como referencial teórico, o estudo de André (2001). Seu trabalho enfoca  a contribuição da pesquisa na formação docente como elemento constituinte da formação crítica e reflexiva do professor. Baseando-nos nesse estudo, analisamos a existência ou não da articulação do ensino com a pesquisa.

Com efeito, usamos as categorias sociopolítica, político-pedagógica, como parâmetros para avaliar a formação docente. Assim, procuramos identificar os caminhos que levem ao desenvolvimento de uma formação docente inserida nas questões político-sociais da prática de saúde bucal em oposição à prática tradicional.

 A análise dos documentos
a) LDB 9394/96 e  Decreto 3860/01
Com relação à pesquisa e tecnologia observamos que os documentos sinalizam, inicialmente, preocupação com sentido cientificista das pesquisas, estando elas, pois, direcionadas para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia ( LDB 9394/96, art. 43, inciso III; Decreto 3860/01, art. 17, inciso II, letra h). Por outro lado, podemos também encontrar vários pontos que poderão fazer com que a pesquisa e a tecnologia também sejam desenvolvidas em prol do benefício social. Nesse ponto, ressaltamos a participação da comunidade por meio da extensão, do estímulo em conhecer os problemas do mundo tanto nos aspectos nacionais quanto regionais, no restabelecimento de reciprocidade entre a comunidade e a universidade ( LDB 9394/96, art. 43, incisos VII e VI) , na autonomia universitária em desenvolver suas pesquisas (LDB9394/96, art. 53), na valorização de programas e ações de integração social e de produção intelectual voltados para  cultura, nos critérios de avaliação (Decreto 3860/01, art. 17, inciso II, letra g, h). Todos esses aspectos apontados permitem que a sociedade civil lute para que esses princípios sejam aplicados na produção das pesquisas e na geração de tecnologia. 

No que tange à articulação ensino e pesquisa observamos que os documentos apresentam vários aspectos que favorecem a articulação. Acreditamos, que essa articulação é necessária para o desenvolvimento do espírito crítico e pensamento reflexivo, competências essas relacionadas à finalidade da educação superior expressa na LDB (art. 43, inciso I) e desejável na formação do docente em odontologia. Também, encontramos a possibilidade da pesquisa ser articulada ao ensino quando é referenciada, como uma das finalidades da educação superior, a comunicação do saber oriundo do conhecimento cultural, científico e técnico por meio do ensino (LDB 9394/96, art. 43, inciso IV). Nesse sentido, a pesquisa pode ser trabalhada como eixo do curso, condição essa que, segundo André (2001), favorece a articulação ensino pesquisa. Reforçando esses pontos apresentados, podemos ressaltar que a autonomia dada às universidades para propor seus planos de curso e projetos de pesquisa ensino (LDB 9394/96, art. 53) permite que ela direcione a pesquisa no sentido de articular-se ao ensino. 

b) Critérios de avaliação da CAPES
Com relação ao enfoque dado à produção científica e tecnológica, a análise dos critérios de avaliação contidos nos documentos estudados revelou alguns aspectos que podem estar reforçando o desenvolvimento da pesquisa e da tecnologia na perspectiva tecnicista.  Assim, encontramos essa tendência quando na proposta do programa enfatizam a necessidade de se manter coerência com a tradição acadêmica e/ou profissional da área de conhecimento (quesito I, ítem, 1°, documento da grande área de saúde). Como já apresentamos anteriormente, o ensino e a prática odontológica têm sido marcados pelo modelo flexneriano, com ênfase ao tecnicismo e na valorização de tecnologias, sem se preocupar com o benefício social gerado pela pesquisa. Portanto, essa coerência deve ser vista com cautela, pois poderá impedir o desenvolvimento de outros modelos com ênfase no campo social.  Essa coerência com a tradição acadêmica e/ou profissional da área de conhecimento também foi relacionada com a linha de pesquisa (quesito I, ítem, 3°). 

Encontramos, também, outros aspectos nos documentos estudados que podem afastar a pesquisa e a tecnologia de perspectiva social. São eles: a tendência do Estado a se afastar do financiamento das pesquisas e a  tendência à internacionalização. Isso pode levar o conhecimento científico e a tecnologia gerada pelas pesquisas desenvolvidas na pós-graduação stricto sensu na área odontológica não serem desenvolvidos em prol da melhoria da qualidade de vida. 

Em relação à tendência do afastamento do Estado do financiamento das pesquisas, pudemos observá-la nos critérios referentes à atividade de pesquisa quando, então, é valorizada a captação de recursos financeiros de outras fontes nacionais e internacionais. A diversificação da fonte de financiamento abre espaço para que o setor privado financie as pesquisas. Isso pode pôr em risco a autonomia universitária no que tange ao tipo e ao sentido das pesquisas desenvolvidas, podendo elas se voltarem para o interesse privado das indústrias nacionais e internacionais e do mercado. 

Outro aspecto que merece ser analisado é a tendência para a internacionalização. Ela é apresentada de forma marcante em vários pontos expressos nos critérios de avaliação, como: na proposta do programa, na atividade de pesquisa,  no corpo discente,  nas  teses  e  dissertações  e  na  produção intelectual. Desse modo, valorizam a proposta de programa que apresente similaridade com programas de excelente qualidade no exterior, tanto nos aspectos relacionados ao ensino quanto nos referentes à produção científica. Em relação à atividade de pesquisa, valorizam o intercâmbio do desenvolvimento  de  projetos  de  pesquisa com  centros de  excelência  do Exterior, a apresentação de trabalhos em eventos internacionais, a publicação de artigos em revistas Qualis A ou B internacional, a presença de alunos em doutorado sanduíche e de alunos estrangeiros matriculados no programa. 

Com relação à articulação do ensino com a pesquisa encontramos nos documentos eixos que favorecem a articulação, podendo destacar os critérios referentes às atividades  do corpo docente, quando é valorizada a atuação deste em atividades de ensino, pesquisa e orientação, bem como da integração da graduação com a pós-graduação.  Ressaltamos também como condição que pode possibilitar a integração do ensino com a pesquisa no critério relacionado à formação discente, quando é enfatizado que a estrutura curricular de ve abranger tanto a formação científica quanto a acadêmica. Isso nos revela que há espaço também para a formação pedagógica do mestre  não se voltando só para a formação científica e para as especificidades profissionais. Para tanto, a articulação do ensino com a pesquisa será importante para desenvolver o lado pedagógico da formação do futuro mestre.



c) Leis 8080/90 e 8142/90- SUS
A leitura crítica das Leis 8080/90 e 8142/90  revelou-nos  a existência de vários pontos que abordam o desenvolvimento da pesquisa e da tecnologia em prol da melhoria da qualidade de vida de toda a sociedade.

O SUS enfoca, além da perspectiva assistencialista, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, integrando, no conjunto de suas ações, as entidades públicas de pesquisa, incluindo as universidades (artigo 4°, § 1°, lei 8080/90). Apresenta, em suas competências e atribuições, a  definição e o controle dos padrões éticos para as pesquisas, resguardando os princípios democráticos que o regem (Lei 8080/90, artigo 46). Trata-se de princípios voltados para a melhoria da qualidade de vida para todos. 

Um eixo de destaque na lei é o controle social, que pode ser evidenciado quando se propõe como competência e atribuição da União, do Estado e do Município, a definição dos padrões éticos para as pesquisas, articulada com os órgãos de fiscalização profissional do exercício profissional e outras entidades representativas da sociedade civil (8080/90, artigo 15, inciso XVII). Também a criação da Conferência  e Conselhos de Saúde (Lei 8142, artigo 1°, § 1°, 2° e 3°), com a participação paritária dos usuários em relação aos demais segmentos, amplia a capacidade de controle social. A sociedade civil apresenta então força para defender o sentido da pesquisa e da tecnologia, resguardando o enfoque em prol da melhoria da qualidade de vida

No que diz respeito à relação do ensino com a pesquisa, percebemos na Lei 8080/90 que é possível trabalhar essas funções educacionais articuladamente. Para tal, o SUS constitui campo de prática para ensino e pesquisa, desde que sejam elaborados conjuntamente com o sistema educacional (artigo 27, § único).

Nesse ponto, podemos destacar a criação das Comissões Permanentes que fazem a integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino superior, com a finalidade de propor métodos e estratégias para a formação de recursos humanos do SUS (artigo 14, § único). Além dessas comissões, foram criadas também as Comissões  Intersetoriais, de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho de Saúde, integradas pelo Ministério de Saúde e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. O objetivo dessas comissões é articular políticas e programas para a área de recursos humanos preservando os princípios do SUS (Lei 8080/90, artigos 12 e 13).

d) Resolução 196/96
Por ser um documento que trata especificamente da pesquisa, procedemos o estudo considerando as questões e proposições que se relacionam à produção científica e tecnológica. Identificamos importantes eixos que direcionam a pesquisa e a tecnologia para a perspectiva social: a relação da pesquisa com a sociedade, o controle social e o controle sobre as pesquisas. 

No que se refere à relação da pesquisa com a sociedade,  ressaltamos que o cerne da resolução se encontra na proteção que deve se dar aos sujeitos de pesquisa. Quanto à proteção, encontra-se fundamentada em quatro princípios básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça.

Com relação ao controle social, visto pela  participação da sociedade civil, aparece em vários pontos da resolução, desde a elaboração de suas normas até a regulação das questões éticas (título, VIII, item 1°). Também consta no texto a participação da sociedade civil, no processo de avaliação e aprovação dos projetos de pesquisa pelos Comitês de Ética em Pesquisa- CEP ou  pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa-CONEP. 

 No que tange ao controle sobre as pesquisas é observado no que se refere à realização de pesquisas em cooperação internacional,   ao controle sobre as publicações em revistas científicas e  ao financiamento.

 No que se refere ao controle das pesquisas com cooperação internacional, a resolução exige que sejam comprovados que tragam as vantagens, para os sujeitos das pesquisas e para o Brasil (título III, item 3°). Quanto ao controle das publicações, a resolução estabelece que as revistas  científicas  aceitem,  para publicação,  apenas  as pesquisas  em  seres humanos  que receberam a aprovação do CEP e/ ou pelo CONEP  (título IX, item 7°).Quanto ao financiamento, é estabelecido que as agências de fomento devem exigir o documento comprobatório da aprovação do projeto de pesquisa (título IX, item 7°). 

As diretrizes políticas de educação e de saúde e a formação docente crítica do professor de odontologia
 A análise realizada nos documentos  revelou a existência de alguns aspectos que podem direcionar a formação para uma dimensão crítica, inserida em questões político-sociais de prática de saúde bucal, conforme o objetivo deste estudo. Para sintetizá-los, podemos destacar alguns pontos que permitem inserir a perspectiva social na formação docente. Partindo dos documentos que regem a educação nacional, encontramos um importante eixo que abre espaço para trabalhar essa perspectiva: a autonomia universitária em propor seus planos de curso (LDB 9394/96). A flexibilidade curricular permitida, dá liberdade para que os programas e os currículos dos cursos formadores de professores, sejam direcionados para as questões sociais e conseqüentemente para o modelo crítico. 

Com relação aos documentos da área de saúde a Lei Orgânica da saúde além de enfocar as ações de saúde, enfoca o ordenamento dos recursos humanos para essa área e a definição de padrões éticos para a pesquisa. Todos estes aspectos estão voltados para a manutenção do princípio democrático de saúde, de acordo com o preconizado na Constituição Federal de 1988.  Dessa forma, há o favorecimento do desenvolvimento de uma dimensão social na formação docente.  A lei apresenta também um importante eixo que pode ser trabalhado nesse sentido, o controle social. A participação da sociedade civil através das Conferências e dos Conselhos de Saúde, pode levar a lutas sociais em defesa de um modelo de ensino que gere uma prática odontológica voltada para a melhoria da qualidade de vida para todos.

Todos esses aspectos apresentados podem favorecer a incorporação da dimensão social na formação do professor, ou seja, uma formação que alie à técnica uma dimensão social e ética. Entretanto, essa perspectiva pode ser ameaçada visto que os critérios de avaliação da CAPES para os programas de pós-graduação da área odontológica encontram-se voltados para a lógica neoliberal, para o interesse do mercado.

Nesse sentido, é oportuno relembrar que um modelo de avaliação coloca-se a serviço de um pretendido modelo de educação. Por sua vez, um modelo de educação serve a uma concepção da sociedade. Assim, todo segmento hegemônico de uma sociedade e de um Estado cria instrumentos adequados para manter sua ideologia (SOBRINHO, 2003).  Na atualidade, o modelo de sociedade está fundamentado no ideário neoliberal, sob a lógica da eficiência, da produtividade, ou seja, do mercado. Esta lógica é a que tem fundamentado o modelo de avaliação. 

Dentro da perspectiva neoliberal, o Estado tem afastado cada vez mais das políticas públicas sociais, e no caso da educação superior vem reduzindo o financiamento para as universidades. Isto têm ocorrido apesar da LDB 9394/96 contemplar que a União deve prover os recursos para as universidades.  Além disso, também tem sido estimulada a diversificação de fontes de financiamento, tendência que se encontra em consonância com as diretrizes do Banco Mundial para a educação superior. Desta forma, o setor privado tem financiado essas instituições e direcionado as atividades nelas para o interesse do mercado.

Essa tendência deve ser vista com atenção pois a Universidade, como formadora de profissionais e produtora de conhecimento, tem um papel importante na busca da hegemonia. A perspectiva hegemônica, como destacamos, encontra-se voltada para os preceitos neoliberais. Portanto, os futuros docentes e a produção científica poderão estar sendo trabalhadas dentro dessa direção. Principalmente com relação às pesquisas observamos nos critérios da CAPES que os objetivos pré-fixados e politicamente orientados estão delineados conforme essa tendência hegemônica. Assim, devemos estar cientes que a pesquisa por mais técnica e quantitativa que seja, está inserida em um contexto histórico. As linhas de pesquisa e os fins aos quais elas se destinam mostram as opções inerentes a uma concepção ideológica. Ideologia de visão do mundo, de sociedade. A relação entre conhecimento e tecnologia faz parte de uma história movida pelas contradições de interesses, pela luta de classes, sendo esta luta ideológica, hegemônica. De acordo com Almeida (2001) a perspectiva hegemônica em nossa atualidade encontra-se voltada para a produção e transferência de tecnologia do setor acadêmico (público) para as empresas numa tendência que se revela integrada no processo mundial de produção, reprodução e expansão do capitalismo. Como pudemos encontrar nos critérios da CAPES, um dos aspectos que tem influenciado as pesquisas são as tendências mercadológicas. 

Partindo desses pressupostos, existe, então, o risco de não podermos trabalhar a pesquisa e a tecnologia de acordo com a proposição deste estudo: a abordagem social das pesquisas e das produções científicas contribui para a formação crítica do professor de odontologia e a abordagem tecnológica com enfoque para a melhoria do campo social contribui para a formação crítica do professor de odontologia.

Assim, a produção de pesquisa e de tecnologia não pode ser pensada como atividade neutra desvinculada da política (valores e ideologias). Frente ao conceito de Estado Ampliado, o papel da produção de conhecimento não se desvincula do momento hegemônico, e isto deve ser observado, pois além de gerar conhecimento dentro de uma lógica, também possibilitará a direção da formação do futuro docente.

Nesse sentido, a Lei Orgânica da Saúde e a Resolução 196/96 apresentam um importante eixo que pode ser trabalhado em contradição com a tendência mercadológica influenciada pelos critérios de avaliação da CAPES: o controle social. 

Com relação à Lei Orgânica da Saúde o controle social pode ser exercido a favor do enfoque social para as pesquisas e para as tecnologias, pois é exposto como  atribuições da União, do Estado e do Município, promover articulação com os órgãos de fiscalização profissional do exercício profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para a definição e controles dos padrões éticos para a pesquisa […]. Além disso, também é abordado na Lei, a criação de comissões intersetoriais com a participação da sociedade civil com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde abrangendo, entre outros, a ciência e a tecnologia (Lei 8080/90, artigo 12 e 13). A sociedade civil detém, então, força para defender o sentido da pesquisa e da tecnologia, resguardando o enfoque em prol da melhoria da qualidade de vida. 

No que tange a Resolução 196/96 o controle social pode ser exercido pois a aprovação das pesquisas e seu acompanhamento  ocorre por meio dos Comitês de Ética em Pesquisa –CEP. Estes comitês além de serem compostos por pesquisadores e especialistas de várias áreas de saúde e das ciências humanas, também são compostos por representantes da sociedade. Assim, as pesquisas são aprovadas não apenas pela perspectiva econômica, mas também sob princípios religiosos, filosóficos, culturais, políticos, sociais, metodológicos, científicos e éticos.  

 Portanto o controle social, permite que a sociedade civil lute para que a pesquisa e  a tecnologia  sejam  desenvolvidas  em  prol  da  qualidade  de vida. 

Cabe, então, aqui, ressaltar a importância do trabalho do intelectual orgânico, enquanto agente de uma determinada classe, reinterpretar os fatos desviando as tendências ideológicas indesejadas inerentes a um sistema de hipóteses filosóficas implícitas em uma determinada “ciência”.

 Além do controle social, a Lei Orgânica da Saúde e a Resolução 196/96, também apresentam outra perspectiva que procura dar um sentido social para a pesquisa e a tecnologia: o compromisso com a ética. Nesse sentido, o SUS apresenta como  atribuição a definição e o controle dos padrões éticos para as pesquisas, resguardando princípios democráticos que regem esta referida Lei.  Princípios baseados na igualdade. Com  relação à Resolução 196/96 esta se encontra voltada para a definição de padrões éticos para as pesquisas em seres humanos, podendo destacar entre eles a beneficência. 

Outro aspecto que encontramos após a análise dos documentos que podem direcionar a formação do professor de odontologia para uma perspectiva crítica, encontra-se na dimensão pedagógica com a possibilidade da integração  ensino e pesquisa em sua formação. Essa integração segundo André (2001) permite o desenvolvimento da crítica e da reflexão, e isso é importante para que o professor de odontologia desenvolva habilidades e competências que o levem a refletir o seu papel como agente capaz de contribuir para o desenvolvimento de uma odontologia voltada para o campo social. 

Com relação a LDB 9394/96 e o Decreto 3860/01, verificamos a necessidade dessa articulação para o desenvolvimento do espírito crítico e pensamento reflexivo, competências essas relacionadas à finalidade da educação superior expressa na LDB e, desejável na formação do docente em odontologia. Também, encontramos a possibilidade da pesquisa ser articulada com o ensino quando é referenciada como uma das finalidades da educação superior à comunicação do saber oriundo do conhecimento cultural, científico e técnico por meio do ensino. Nesse sentido, a pesquisa pode ser trabalhada como eixo do curso, condição essa que segundo André (2001), favorece a articulação ensino pesquisa. Reforçando esses pontos apresentados, podemos ressaltar que a autonomia dada às universidades para propor seus planos de curso e de projetos de pesquisa, permite que ela direcione a pesquisa no sentido de articular-se ao ensino. 

Com relação aos documentos da CAPES, destacamos a possibilidade da articulação do ensino com a pesquisa por meio da valorização da integração da Pós-Graduação com a Graduação e do desenvolvimento da formação não apenas técnica mas também  acadêmica no futuro professor. 

Quanto à lei orgânica da saúde, a articulação do ensino com a pesquisa pode ser trabalhada visto que nessa lei encontramos a preocupação do SUS em aproximar a universidade da realidade, sendo os serviços de saúde campo para que o ensino e a pesquisa sejam trabalhados.

Partindo, então, de todos esses aspectos levantados, podemos,  assim, buscar a contribuição dessa integração para propiciar uma formação crítica do professor de odontologia, conforme a proposição deste estudo: a articulação entre o ensino e a pesquisa contribui para a formação crítica do professor de odontologia. 

Como  apresentamos, a análise dos documentos estudados aponta para possibilidades e barreiras para o desenvolvimento da formação do professor de odontologia comprometida com as questões sociais e, conseqüentemente na perspectiva do modelo crítico. Barreiras essas, influenciadas pelo modelo produtivista de avaliação trabalhado pela CAPES.  

Ressaltamos, no entanto, a existência da possibilidade de transpor estes obstáculos mediante o controle social, um dos eixos da lei orgânica da saúde e da Resolução 196/96. Também, a possibilidade de integrar o ensino com a pesquisa nos currículos dos cursos de formação de professores de odontologia, apresenta-se como um elemento que pode transpor esses obstáculos. O desenvolvimento da crítica e da reflexão por meio da articulação do ensino e pesquisa, torna-se importante para que o professor de odontologia desenvolva habilidades e competências que o levem a refletir  sobre o seu papel como agente capaz de contribuir para o desenvolvimento de uma odontologia voltada para o campo social.

Buscamos, então, por meio da análise das políticas públicas de educação e de saúde além de identificar os aspectos que favorecem a manutenção do modelo odontológico tradicional, apontar uma outra direção, a possibilidade de desenvolver o modelo crítico. Nesse sentido, o conhecimento dos aspectos legais que podem reforçar a tendência hegemônica e os que podem  direcionar a formação do professor de odontologia para uma dimensão critica, contribuem para que esses profissionais construam uma nova visão de mundo.  Visão esta que pode direcionar o modelo odontológico para uma dimensão social. Assim, a ação dos professores como intelectuais orgânicos, na concepção de Gramsci  podem criar condições favoráveis para reorientar a odontologia em benefício de toda a sociedade. 
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