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RESUMO 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO ESTRATÉGIA PARA INSERÇÃO DA 

SUSTENTABILIDADE NA FORMAÇÃO EM ODONTOLOGIA  

 

A presente dissertação propõe a educação ambiental como estratégia para a inserção 

da sustentabilidade na formação acadêmica de nível superior. O curso de odontologia foi o 

objeto de estudo, o que se justifica pelo reconhecimento da necessidade de reflexões sobre a 

temática ambiental no meio acadêmico odontológico, inicialmente baseadas na experiência 

profissional do autor como cirurgião dentista. O objetivo geral deste trabalho é pesquisar a 

produção científica da odontologia e seu conteúdo relacionado a temas ambientais, além de 

expandir discussões e reflexões sobre a necessidade da inserção da educação ambiental como 

conteúdo acadêmico. Com o objetivo específico de averiguar a quantidade e analisar o 

conteúdo dos artigos científicos que envolviam temas ligados à sustentabilidade na 

odontologia, o Capítulo 01 apresenta pesquisa nos principais portais de periódicos disponíveis 

na internet. Foram pesquisados trabalhos onde a sustentabilidade e temas correlatos que 

estivessem presentes e inseridos em um contexto teórico que analisa a inserção da odontologia 

no modelo econômico dominante. Tais procedimentos visam comprovar a hipótese de que a 

classe odontológica não produz expressivo conteúdo científico que relacione a profissão ao 

meio ambiente e à sustentabilidade. Foi realizada uma revisão bibliográfica, com 

demonstração das transformações da odontologia desde suas origens até o posicionamento 

frente ao modelo de desenvolvimento dominante, e exemplificação dos efeitos deletérios 

deste modelo sobre o meio ambiente. Além disso, fez-se uma pesquisa científica em portais 

de periódicos disponíveis na internet e averiguada a quantidade e o conteúdo dos artigos 

científicos que envolvessem temas ligados à sustentabilidade na odontologia. O capítulo 02 

tem como objetivo específico fornecer conteúdo para expandir discussões e reflexões sobre a 

necessidade da inserção da educação ambiental nos cursos de graduação em odontologia, 

como estratégia de fomento a um novo modelo de desenvolvimento guiado pela 

sustentabilidade. Neste, é detalhada a pesquisa com alunos do 8º período do curso de 

odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), para que fosse 

compreendida a percepção ambiental dos formandos e fossem obtidos subsídios para a 

comprovação da tese de que a educação ambiental aplicada à odontologia tem o potencial de 

formar cidadãos conscientes e dispostos a atuar praticando e propagando a sustentabilidade 

em suas condutas. Os resultados gerais indicam pouca produção científica, quanto a pesquisas 

e trabalhos que relacionem a odontologia à sustentabilidade e que as questões relativas ao 

meio ambiente não têm estado expressivamente presentes nos conteúdos programáticos dos 



 

 

cursos de graduação em odontologia, apesar do interesse demonstrado pelos respondentes do 

questionário quando tais questões são abordadas. Neste contexto, são propostas ações de 

fomento à educação ambiental, para que profissionais da odontologia estejam engajados na 

construção de um novo modelo de desenvolvimento pautado na sustentabilidade, visto que 

apesar da temática ambiental aparentemente ser pouco explorada no meio acadêmico-

científico da odontologia, existe interesse por parte dos estudantes e um grande potencial 

multiplicador para adequadas condutas socioambientais. Após a comprovação da hipótese de 

que os conteúdos relacionados ao meio ambiente são pouco explorados no meio acadêmico-

científico da odontologia, as principais conclusões deste trabalho foram o reconhecimento da 

importância da educação ambiental como ferramenta interdisciplinar para abordagem da 

temática ambiental nos cursos de graduação em odontologia, além da aplicação desta nova 

proposta pedagógica na atuação profissional dos dentistas, tendo em vista o seu potencial 

multiplicador para conhecimentos socioambientais. 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO AMBIENTAL; SUSTENTABILIDADE; 

ODONTOLOGIA; CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

ENVIRONMENTAL EDUCATION AS A STRATEGY FOR INTEGRATION OF 

SUSTAINABILITY IN TRAINING IN DENTISTRY 

 

 

This thesis proposes environmental education as a strategy for the inclusion of 

sustainability in the academic education of higher level. The dentistry course has been the 

object of study, which is justified by the recognition of the need for reflection on 

environmental issues in the dental academia, initially based on professional experience of the 

author as a dental surgeon. The aim of this study is to investigate the scientific production of 

dentistry and its content related to environmental issues, in addition to expanding discussions 

and reflections on the need to insert environmental education as academic content. With the 

specific purpose of verifying the amount and analyze the content of scientific articles 

involving issues related to sustainability in dentistry, Chapter 01 presents research in leading 

journals portals available on the internet. Works were surveyed where sustainability and 

related issues were present and placed in a theoretical framework that analyzes the dental 

service inclusion in the dominant economic model. These procedures are intended to prove 

the hypothesis that the dental profession does not produce significant scientific content that 

relates the profession to the environment and sustainability. A literature review was conducted 

with the statement of dentistry changes from its origins to the front position to the dominant 

development model and exemplification of the deleterious effects of this model on the 

environment. In addition, there was a scientific research in journals portals available on the 

internet and investigated the amount and content of scientific articles involving issues related 

to sustainability in dentistry. Chapter 02 has the specific purpose of providing content to 

expand discussions and reflections on the need to insert environmental education in 

undergraduate courses in dentistry, such as insertion strategy into a new development model 

guided by sustainability. In this, students questionnaires were given the 8th dentistry course of 

the period the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), to be understood 

environmental perception of learners and were obtained grants for proof of the thesis that 

environmental education applied dentistry has the potential to make people aware and willing 

to act practicing and propagating sustainability in their conduct. The overall results indicate 

little scientific production, as the research and work that relates to dentistry to sustainability 

and the issues related to the environment have not significantly been present in the syllabus of 

the undergraduate courses in dentistry, despite the interest shown by survey respondents 

When such issues are addressed. In this context, it is proposed fostering actions to 



 

 

environmental education, so that dental professionals are engaged in the construction of a new 

development model based on sustainability, as despite the environmental theme seems to be 

little explored in the academic and scientific world of dentistry, there interest from students 

and great potential multiplier for appropriate environmental behavior. After proving the 

hypothesis that the environment-related content are poorly explored in the academic and 

scientific world of dentistry, the main conclusions were recognizing the importance of 

environmental education as an interdisciplinary tool for environmental thematic approach in 

undergraduate courses dentistry, in addition to implementing this new pedagogical proposal in 

the professional practice of dentists, given their potential multiplier for environmental 

knowledge. 

 

KEYWORDS: ENVIRONMENTAL EDUCATION; SUSTAINABILITY; DENTISTRY; 

SCIENCE, TECHNOLOGY; SOCIETY. 
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INTRODUÇÃO GERAL  

 

Esta introdução geral apresenta inicialmente um resumo da minha formação 

acadêmica, com ênfase na origem do interesse pelo estudo do tema proposto e sua 

problemática. Posteriormente, são elencadas as hipóteses e objetivos deste trabalho, em 

conjunto com seus aspectos metodológicos. Os principais resultados e reflexões são 

também apresentados, bem como as linhas teóricas que percorrem toda a pesquisa, 

quais sejam: os aspectos históricos da odontologia, a educação ambiental (EA), de 

acordo com a concepção dialógica proposta por Paulo Freire, o estudo das relações 

entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), além dos aspectos históricos relativos ao 

meio ambiente e ao conceito de sustentabilidade. 

Neste contexto, percebe-se que os termos sustentabilidade, desenvolvimento 

sustentável, aquecimento global e outros conceitos correlatos estão cada vez mais 

presentes no meio acadêmico, na mídia e nas redes sociais de comunicação. Algumas 

áreas de atuação profissional, como o direito e a comunicação social estão, ao menos 

aparentemente, engajadas com as questões ambientais, seja através da criação de novas 

leis que versam sobre matérias ambientais ou a produção de material jornalístico que 

denuncie agressões ambientais, por exemplo. 

Já algumas profissões relacionadas a atividades eminentemente administrativas 

ou à saúde humana são exemplos de campos de atuação cuja ligação com o meio 

ambiente e sua proteção parecem ser pouco abordadas nas pautas de discussão 

cotidianas e na formação profissional. 

 Após quase cinco anos de graduação (1994 a 1998) e 15 de atuação como 

dentista (1999 a 2013), eu tinha consciência de que estava inserido em uma atividade 

indispensável à saúde humana, com importância social e cuja história remete aos 

primórdios das civilizações. Estava consciente também que a odontologia ao empregar 

substâncias químicas de diversas origens, produzia resíduos que, se não fossem 

adequadamente manejados, tinham potencial para causar impactos ambientais severos. 

Mas a atuação socioambiental dos profissionais da odontologia poderia ir mais além do 

que apenas manejar corretamente os resíduos sólidos e efluentes gerados no 

consultório: poderia partir em busca de um novo modelo de atuação pautado pela 

sustentabilidade. 

            E este novo caminho – que eu considero ser a educação ambiental – surgiria 

como agente indispensável para que, adequadamente formados, os dentistas pudessem 

agir e influenciar ações em prol do meio ambiente. Não tive acesso à educação 
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ambiental em minha graduação em odontologia, o que somente aconteceu quando 

cursei Gestão Ambiental (2011 a 2013). Naquela oportunidade, surgiram 

questionamentos importantes: como está o interesse dos profissionais da classe 

odontológica pelos problemas socioambientais? A produção e a propagação de 

conhecimentos ambientais têm sido expressivas na área odontológica? A educação 

ambiental poderia ser uma estratégia para a inserção da sustentabilidade na 

odontologia? 

A escassa disponibilidade de trabalhos científicos que abordassem a 

odontologia e sua relação com as questões ambientais logo surgiu como um dos 

indicadores da relevância acadêmica que um trabalho que explorasse este tema poderia 

ter. E esta relevância logo seria estendida ao campo social, na medida em que as 

discussões apresentadas estimulassem os profissionais da odontologia a rever 

conceitos, práticas e estilos de vida. 

Justificado pela experiência prática do autor no exercício da odontologia, 

principalmente no contexto do PSF (Programa Saúde da Família), e também por 

estudos teóricos relativos ao tema socioambiental, este trabalho deve comprovar a 

hipótese geral de que, apesar de a classe odontológica produzir e propagar pouco 

conteúdo científico relacionado ao meio ambiente e sustentabilidade, pode haver um 

grande potencial para que, por meio da educação ambiental, a mesma atue como 

multiplicadora de conhecimentos socioambientais junto à população.  

Neste contexto, o objetivo geral desta dissertação é pesquisar a produção 

científica da odontologia e seu conteúdo relacionado a temas ambientais, além de 

expandir discussões e reflexões sobre a necessidade da inserção da educação ambiental 

como conteúdo acadêmico. 

Com o objetivo específico de averiguar a quantidade e analisar o conteúdo dos 

artigos científicos que envolvessem temas ligados à sustentabilidade na odontologia, o 

Capítulo 01 apresenta pesquisa de artigos nos principais portais de periódicos 

disponíveis na internet. Foram pesquisados trabalhos onde a sustentabilidade e temas 

correlatos estivessem presentes e inseridos em um contexto teórico que analisa a 

inserção da odontologia no modelo econômico dominante. Tais procedimentos visam 

comprovar a hipótese de que o meio acadêmico/científico da odontologia não produz 

expressivo conteúdo científico que relacione a profissão ao meio ambiente e à 

sustentabilidade. 
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No capítulo 02, são detalhados os resultados da pesquisa com alunos do 8º 

período do curso de odontologia
1
, para que fosse compreendida a percepção ambiental 

dos formandos e fossem obtidos subsídios para a comprovação da tese de que a 

educação ambiental aplicada à odontologia tem o potencial de formar cidadãos 

conscientes e dispostos a atuar praticando e propagando a sustentabilidade em suas 

condutas.  Esse capítulo tem como objetivo específico fornecer conteúdo para expandir 

discussões e reflexões sobre a necessidade da inserção da educação ambiental nos 

cursos de graduação em odontologia, como estratégia de construção de um novo 

modelo de desenvolvimento guiado pela sustentabilidade. Para isto, foi proposto um 

modelo de EA dialógica, crítica e reflexiva baseada em conceitos trabalhados por Paulo 

Freire e outros autores. 

Os resultados das pesquisas acenam para um possível distanciamento entre a 

classe odontológica e as questões ambientais, quando analisada a produção científica. 

Em um espaço de tempo compreendido entre os anos de 2005 e 2014, foi encontrada 

uma quantidade pouco expressiva de artigos científicos que relacionassem a 

odontologia à sustentabilidade, nos portais de periódicos pesquisados na internet. Tal 

fato vem a comprovar a hipótese apresentada no capítulo 01 e suscitar reflexões quanto 

à inserção da EA como caminho para a sustentabilidade na odontologia.  

Este tema é explorado e aprofundado no capítulo 02, com a proposição de uma 

nova pedagogia de interação entre disciplinas em um processo de cooperação, tal como 

preconizado por Paulo Freire. Capitaneada pela EA, uma proposta pedagógica com este 

enfoque e aplicada aos cursos de graduação em odontologia, poderia servir para a 

compreensão do conhecimento como social e historicamente construído e a aquisição 

de conhecimentos mais holísticos por parte de discentes e docentes. 

          O capítulo 02 leva à conclusão de que a EA tem potencial a ser explorado e pode 

ser um caminho para a promoção da sustentabilidade na odontologia. Este potencial 

tem na interdisciplinaridade e na abertura a novos conhecimentos, algumas das 

características de ação para que o adequado resultado seja alcançado. A sociedade seria 

a maior beneficiada, com a presença de profissionais cuja atuação estaria inserida em 

um contexto socioambiental produzido à luz da EA. 

Para uma adequada compreensão das reflexões que serão propostas, são 

explanadas na revisão da literatura as principais discussões teóricas que norteiam toda 

esta dissertação, a começar pelos aspectos da história da odontologia.  

 

                                                           
1
 Questionários previamente aprovados pelo Comitê de Ética da UFRN, conforme o ANEXO II.   
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Aspectos históricos da odontologia 

 

A arte dentária nasceu na pré-história com as primeiras dores de dentes, sendo, 

como também na medicina, prática puramente instintiva (CAMARDELLY, 2004). 

Existem registros de sua prática na velha Mesopotâmia e múmias egípcias com 

referências milenares sobre obturações com ouro, procedimentos cirúrgicos e 

intervenções protéticas, como colocação de dentes postiços. E foi justamente na região 

em que floresceram aquelas civilizações que foi descoberto, em 1873, um dos mais 

antigos documentos médicos já encontrados, o Papiro Ebers, que possui referências a 

várias afecções do campo de ação do odontólogo, mostrando os meios de tratá-las 

(CUNHA, 1952). Tal fato veio confirmar que os primeiros documentos propriamente 

ditos sobre a arte de curar enfermidades da boca surgiram com o nascer das 

civilizações (CAMARDELLY, 2004). 

Na Bíblia, existem registros da importância dada aos órgãos da mastigação pelo 

povo Hebreu. No Capítulo 21, versículos 26 e 27, do Livro do Êxodo está escrito:  

 

Se um homem, ferindo seu escravo ou sua escrava, atinge-lhe o olho e o faz 

perdê-lo, deixá-lo-á ir livre em compensação de seu olho. E, se lhe deitar fora 

um dente, deixá-lo-á ir livre em compensação do dente. (BÍBLIA, Êxodo, 21, 

26-27). 
 

 Na Grécia antiga, berço da ciência pura e da demonstração (BAZZO, 2003), 

Hipócrates, considerado o pai da medicina, deixou também escritos sobre extrações 

dentárias e o seu instrumental, além de estudos sobre várias lesões buco-dentárias 

(CUNHA, 1952). Cláudio Galeno, ao seguir a mesma linha de Hipócrates, amplia os 

conhecimentos de anatomia, patologia e terapêutica bucal. Para dor de dente, por 

exemplo, recomendava aplicação de cataplasma de farinha de linhaça ou de cebola 

(CAMARDELLY, 2004). 

Durante os primeiros séculos da era cristã, a arte dentária, assim como a 

medicina geral, evoluiu de forma lenta. Na época da decadência do Império Romano, 

era relegada aos escravos, sangradores, barbeiros e pessoas sem estudo, limitadas a 

recomendar remédios empíricos. Em suas mãos a arte dental se resumia ao trabalho 

manual das extrações e a rudimentares aparelhos de prótese. Já no século VII, fazia-se 

alusão aos sangradores como praticantes de atividades então menosprezadas pelos 

médicos e físicos. Os chamados „cirurgiões barbeiros‟ aplicavam métodos como 

sangrias, extrações dentárias e cuidavam de feridas, e muitas vezes levavam uma vida 

nômade, como dentistas ambulantes (CAMARDELLY, 2004). 
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A partir da virada para o segundo milênio, houve a fundação de diversas 

universidades, sobretudo com faculdades de Artes e Medicina (CARVALHO et al., 

2006). Os médicos e cirurgiões da época, na sua grande maioria, evitavam executar 

extrações dentárias, sob várias alegações, indo desde os perigos provenientes da 

intervenção que podia terminar em morte do paciente, até a de que as extrações, devido 

à necessidade do emprego da força, afetariam a sensibilidade tátil manual, tornando-o 

inapto, assim, para intervenções cirúrgicas mais delicadas. Foi, provavelmente desse 

fato que surgiu a profissão do dentista, desde longínquos tempos exercida pelos 

“tiradentes”, “barbeiros”, “sangradores” e práticos diversos, que recebiam 

denominações várias  em cada região (CUNHA, 1952). 

Ainda na Idade Média, a população das cidades percebia como associados os 

ofícios de barbeiro e sangrador, pois eram duas atividades distintas, mas realizadas 

com instrumentos semelhantes e frequentemente exercidas por uma mesma pessoa 

(LYONS E PETRUCELLY, 1987). Neste sentido, Ring (1998) afirma que na Idade 

Média europeia os responsáveis pelo tratamento dos dentes eram os cirurgiões-

barbeiros, mas naquele período de exacerbada religiosidade, a intercessão para o alívio 

da dor de dente era também solicitada à santa patrona da odontologia, santa Apolônia, 

mártir cristã, que foi torturada, tendo todos os seus dentes extraídos (CAMARDELLY, 

2004). 

A partir do Século XVI, a Europa atravessa significativa etapa de sua formação 

histórico-cultural, em que há a transição da mentalidade medieval feudal para a 

perspectiva da modernidade mercantilista. Trata-se de uma época onde há posição de 

firme cosmocentrismo e de antropocentrismo, tendências que levam a um 

deslocamento de Deus do centro da realidade, questionando o teocentrismo medieval 

(CARVALHO et al., 2006). Apresentou-se naquela época um confronto entre dois 

mundos, entre dois modos de ver a realidade, entre duas maneiras de conceber a 

ciência e a verdade (REALE, 1990) e, portanto, o próprio mundo e o projeto de 

sociedade correspondente.  

 René Descartes, no séc. XVII propôs a construção de um conhecimento 

inteiramente novo, com a colocação do homem europeu e branco na posição de “Dono 

e Senhor” da natureza (CARVALHO et al., 2006).  E este modelo de racionalidade 

instrumental forjado nesta época, se expandiu pelo mundo (PORTO-GONÇALVES, 

2006), mas naquele período, apesar da extinção da linha divisória entre a natureza e o 

homem, implicando o aumento do ritmo das máquinas e do consumo (ARENDT, 

1997), a odontologia permanecia atrelada às suas origens, com matérias primas 
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oriundas da natureza e habilidades técnicas adquiridas por ensaio e erro e transmitidas 

por imitação. 

 

Ainda era comum, por exemplo, a recomendação de remédios empíricos 

como mirra, açafrão, figo, pimenta, sementes de mostarda e outros fármacos, 

com o que se fazia uma pasta, que se estendia sobre um tecido e aplicava no 

ombro correspondente ao lado do dente que doía; e conforme fosse o maxilar 

superior ou inferior, aplicar-se-ia a cataplasma respectivamente na parte 

posterior ou anterior do ombro (CAMARDELLY, 2004, p. 69). 

 

Mas as mudanças drásticas nos padrões dietéticos, com o advento do consumo 

do açúcar em maior escala e o aumento nos casos de cáries nos dentes, foram molas 

propulsoras para a organização de um corpo de práticas e de conhecimentos que viriam 

a consolidar a profissão de cirurgião-dentista (FREITAS, 2001). Neste sentido, 

Carvalho (2003) confirma que a emergência e a consolidação do mercado de serviços 

odontológicos nos séculos XVIII e XIX, estavam relacionadas com o crescente 

consumo de açúcar na sociedade ocidental.  

De fato, a fase científica da odontologia moderna nascerá no século XVIII, com 

o francês Pierre Fauchard (1678-1761), justamente considerado o pai da Odontologia 

(CUNHA, 1952), que alcançou tal reconhecimento porque conseguiu sistematizar os 

conhecimentos então existentes sobre a boca e estruturas associadas, num corpo teórico 

que proporcionou maior suporte e eficácia às intervenções clínicas (BOTAZZO, 2000).  

Fauchard teve o mérito de unificar e ordenar tudo o que se sabia sobre 

Odontologia no ocidente, beneficiando, desta maneira, todos os profissionais desta 

especialidade, além de defender a odontologia como profissão independente, buscando 

a melhoria do nível profissional e demonstrando preocupação com o despreparo 

daqueles que atuavam como barbeiros e cirurgiões naquela época (RING, 1998). Isto 

contribuiu para que a atividade odontológica, outrora agregada ao empirismo e à 

natureza, passasse a figurar em um contexto científico, com a natureza sendo 

subserviente às vontades e ao progresso humano. 

Sobre o contexto social da odontologia no século XVIII, Carvalho (2003) 

afirma que a reposição dos dentes estava restrita às pessoas que podiam pagar pela 

mercadoria, ou seja, era circunscrita aos segmentos mais ricos. Para as pessoas 

desprovidas de riquezas, as extrações continuavam sendo a opção de escolha para os 

problemas dentários. Observa-se também que houve uma distribuição semelhante entre 

o acesso e o consumo do açúcar e a disseminação da cárie dental: inicialmente a 

doença esteve circunscrita aos ricos e nobres e, posteriormente, a partir do século XIX, 

passou a atingir a população de maneira indistinta (LUCIETTO, 2007). Esta é uma das 



20 

 

marcas deixadas pela época da Revolução Industrial, pois com o processo de 

urbanização, houve também expansão do consumo de açúcar pelas massas, uma vez 

que este passou a ser um dos principais ingredientes de ingestão calórica da classe 

trabalhadora (CARVALHO, 2003). 

Embora a França de Fauchard tenha sido o berço da Odontologia moderna, 

durante o século XIX a liderança neste campo passou para os Estados Unidos. Em 

termos de literatura odontológica, por exemplo, entre 1800 e 1840 foram publicados 44 

tratados naquele país (RING, 1998), além do desenvolvimento de tratamentos baseados 

em técnicas e tecnologias mais avançadas, principalmente, a partir do século XIX e 

início do século XX (BEZERRA E DE TOLEDO, 1999). 

Já no século XX, a odontologia vivenciou um desenvolvimento capaz de 

oferecer, com qualidade, alternativas técnicas de crescente sofisticação e praticidade 

para solucionar os problemas de saúde bucal dos seus clientes (PINTO, 1993). As 

pesquisas constantes para a fabricação de materiais odontológicos com propriedades 

biológicas, químicas e físicas melhoradas, bem como o desenvolvimento de técnicas 

adequadas aos progressos experimentados na indústria de materiais e de medicamentos 

têm propiciado tratamentos mais rápidos, mais precisos, com maior durabilidade, 

qualidade estética e conforto tanto para pacientes, quanto para profissionais 

(LUCIETTO, 2007). 

Mas esta ideia de progresso e desenvolvimento, notoriamente expandida no 

período posterior à Segunda Guerra Mundial, e na qual a profissão odontológica 

também está inserida, é vista como quase exclusivamente crescimento econômico. Tal 

pensamento reafirma-se como uma das premissas básicas da lógica da dinâmica 

predatória do capitalismo (CÂNDIDO, 2010), que propiciaram, em paralelo a tais 

avanços, um acréscimo na produção de resíduos com potencial para causar impactos 

ambientais (ANCELES et al. , 2013). 

Portanto, a Odontologia, ao longo de seu processo histórico como profissão, 

deu origem à conformação de um modelo de prática odontológica. Este modelo pode 

ser entendido como resultado de vários fatores, dentre os quais: o contexto histórico; o 

padrão de desenvolvimento social e econômico; as necessidades da população; a 

influência do saber biomédico; as recomendações e apontamentos dos decretos, dos 

pareceres e das legislações específicas; as diferentes formas assumidas pelos currículos 

nos cursos; e, também, pelas influências dos avanços em ciência e tecnologia, incluídos 

aí os interesses das indústrias de materiais, de medicamentos e de equipamentos 

(LUCIETTO, 2007). E se os avanços científicos, juntamente com os interesses das 
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indústrias fomentaram o crescimento da odontologia como profissão, houve também 

aumento na geração de resíduos sólidos e efluentes oriundos das atividades 

odontológicas, os quais mereceram especial atenção neste trabalho.  

Embora faça parte da própria história do homem, a geração de resíduos 

provenientes das atividades humanas aumenta consideravelmente a partir da segunda 

metade do século XX, com os novos padrões de consumo da sociedade industrial. Os 

resíduos, a partir de então, têm sido gerados em ritmo superior à capacidade de 

absorção pela natureza. Aliado a isso, o avanço tecnológico das últimas décadas, se, 

por um lado, possibilitou conquistas surpreendentes no campo das ciências, por outro, 

contribuiu para o aumento da diversidade de produtos com componentes e materiais de 

difícil degradação e maior toxicidade (BRASIL, 2006). Neste sentido, a ANVISA – 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária dispõe acerca do paradoxo do 

desenvolvimento científico e tecnológico: 

 

A disposição inadequada desses resíduos decorrentes da ação de agentes 

físicos, químicos ou biológicos, cria condições ambientais potencialmente 

perigosas que modificam esses agentes e propiciam sua disseminação no 

ambiente, o que afeta, conseqüentemente, a saúde humana. São as 

„iatrogenias‟ do progresso humano (BRASIL, 2004, p. 09). 

 

As inúmeras atividades praticadas em hospitais e estabelecimentos de saúde 

geralmente liberam grande quantidade de substâncias que acabam sendo misturadas ao 

esgoto comum, tais como desinfetantes, detergentes, drogas e metais pesados (ORIAS 

E PERRODIN, 2013). Estes são chamados RSS – Resíduos do Serviço de Saúde, nos 

quais estão enquadrados os resíduos produzidos pelas atividades da prática 

odontológica. Os RSS são parte importante do total de resíduos sólidos urbanos, não 

necessariamente pela quantidade gerada (cerca de 1% a 3% do total), mas pelo 

potencial de risco que representam à saúde e ao meio ambiente, e são classificados em 

função de suas características e conseqüentes riscos que podem acarretar ao meio 

ambiente e à saúde (BRASIL, 2006). 

Insere-se nesta realidade a atividade prática da odontologia, pois abrange uma 

diversidade de atividades e de interfaces que interagem não somente com o processo 

saúde-doença bucal, como também com os aspectos e impactos ambientais. O exercício 

da odontologia gera a eliminação de metais pesados como o mercúrio proveniente do 

amálgama, a prata contida nos fixadores usados para processamento de filmes 

radiográficos e o chumbo das películas radiográficas (VASCONCELOS et al. 2013), 

mas apesar de tais substâncias terem  potencial para causar  grandes  impactos  
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ambientais,  parece haver  pouca  preocupação  por parte  do  governo,  das  

Instituições  de  Ensino  Superior  e  dos  profissionais  com  o  manejo desses resíduos  

(ANCELES, 2013). 

Neste contexto, uma pesquisa realizada com a classe odontológica em São Luiz 

do Maranhão mostrou que o comportamento ambiental sustentável ligado às atividades 

odontológicas está aquém do necessário, apesar de já existirem políticas ambientais 

específicas para o manejo de resíduos dos serviços de saúde e, consequentemente, 

odontológicos. Os resultados demonstraram que os dentistas, apesar de separarem o 

lixo contaminado, geralmente não têm conhecimento sobre formas de tratamento e 

reciclagem de alguns materiais antes de sua destinação final (VASCONCELOS et al. 

2013).  

            Outra pesquisa realizada em consultórios odontológicos de uma cidade no 

estado de Minas Gerais verificou que a maioria dos profissionais descarta resíduos 

químicos na rede de esgoto, sem tratamento anterior (MAMELUQUE, 2007), fato que 

aponta para deficiências no gerenciamento dos resíduos.  Situação semelhante foi 

encontrada quando foram pesquisadas cinqüenta e quatro (54) unidades básicas de 

saúde na cidade de Belo Horizonte: cada unidade gerava uma média de 270 litros de 

resíduos por dia, mas nenhuma delas possuía um plano de gerenciamento de resíduos 

de serviços de saúde (NAZAR et al, 2005). 

Isto aponta para um aparente pouco engajamento, no campo técnico e prático 

dos profissionais, no sentido de reverter ou evitar o processo de degradação ambiental 

(CAMPONAGARA, 2008). 

Se houve transformação tecnológica e científica na odontologia, e se tal fato 

trouxe consigo a produção de resíduos potencialmente impactantes ao meio ambiente, é 

importante destacar que a atividade odontológica esteve inserida no contexto histórico 

aqui explanado e que a humanidade, notadamente nas últimas décadas, passou a 

apresentar mudanças na forma de percepção sobre o meio ambiente.   

Como vimos, no decorrer do tempo, as relações entre o homem e a natureza 

modificaram-se no caminho de uma transformação em que impactos sociais e 

ambientais expressam um resultado geralmente negativo para comunidades e 

sociedades. Buscando melhor nortear os objetivos deste trabalho, é apresentado a 

seguir um repasso histórico das questões ambientais, com destaque para a 

sustentabilidade. 
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Aspectos históricos das questões ambientais 

 

O ocidente gestou, a partir da revolução científica do século XVI e aprofundou 

com a primeira Revolução Industrial, o grande ideal da Modernidade: o progresso 

ilimitado, construído mediante um processo industrial e às expensas da exploração 

sistemática da Terra. Tida como um baú de recursos, a natureza tem sido entregue ao 

bel-prazer do ser humano (BOFF, 2014). A partir da Segunda Grande Guerra, porém, a 

humanidade constrói a percepção de que os recursos naturais são finitos e que seu uso 

incorreto pode representar o fim de sua própria existência. Com o surgimento de uma 

“consciência ambiental”, a ciência e a tecnologia passaram a ser questionadas 

(CUNHA E GUERRA, 2010) e os sentimentos de temor e desconfiança foram se 

expandindo entre cidadãos comuns (BAZZO, 2003). 

Em termos do processo de tomada de consciência ecológica, a percepção de que 

o planeta estava sendo permanentemente danificado ganhou maior notoriedade após a 

Segunda Guerra Mundial. Dentre os eventos responsáveis pela mudança de percepção 

pública, estão os acontecimentos ocorridos na Baía de Minamata, região sul do Japão, 

no final da década de 1950. Os japoneses, assim como a maioria das pessoas no final 

dos anos 1950, relacionavam fumaça e lixo com o progresso, prosperidade e geração de 

empregos, e o Japão estava tentando acompanhar o ritmo de industrialização da Europa 

Ocidental e da América do Norte. O primeiro sinal de que algo estava errado aconteceu 

com os gatos do entorno da Baía de Minamata: potenciais comedores de peixes, esses 

felinos começavam a agir estranhamente, com tremores seguidos de morte 

(TAKEUCHI et al, 1957). Depois que algumas pessoas apresentaram os mesmos 

sintomas e crianças passaram a nascer com anomalias cerebrais, as investigações foram 

aprofundadas e se chegou à conclusão de que os dejetos contendo mercúrio, lançados 

ao meio ambiente por uma indústria local, foram os responsáveis por tal calamidade 

(PORTO-GONÇALVES, 2006). 

 Já em 1962, a bióloga Rachel Carson lançou, nos Estados Unidos da América 

do Norte (EUA), o livro Silent Spring (Primavera Silenciosa), denunciando que os 

produtos químicos utilizados na agricultura matavam insetos e pragas prejudiciais, mas 

também contaminavam o solo e envenenavam pessoas (CUNHA E GUERRA, 2010). 

Na década de 1970, com o aumento das denúncias dos perigos para o homem e 

o meio ambiente pelo uso de pesticidas e fertilizantes, aditivos nos alimentos, aumento 

nos níveis de radiação, dentre outros, a confiança na ciência e na tecnologia como 

fontes de benefícios para a humanidade caiu sobremaneira (BAZZO, 2003). Em 1972, 
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o Clube de Roma - grupo composto por intelectuais, chefes de estado e personalidades 

públicas com objetivo central de aprofundar e discutir os principais problemas da 

humanidade, sobretudo em relação ao meio ambiente - apresentou um relatório 

intitulado “Os Limites do Desenvolvimento”. Neste, a proposta defendida foi a do 

crescimento zero - criticada por fechar o caminho para o crescimento dos países mais 

pobres (CUNHA E GUERRA, 2010). A primeira grande conferência internacional para 

discutir a problemática ambiental foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente, realizada em Estocolmo, 1972. O desastre da Baía de Minamata, no Japão, 

foi o episódio que detonou a solicitação sueca para a realização daquela reunião 

(CUNHA E GUERRA, 2010). 

Na década de 1980, fracassos da moderna tecnologia como a explosão em 

Bophal e a tragédia de Chernobyl fizeram com que soasse o alarme mundial quanto às 

ameaças ao meio ambiente (BAZZO, 2003). Ainda nessa década, em 1987, foi definido 

o conceito de desenvolvimento sustentável com a publicação do relatório “Nosso 

Futuro Comum”, também conhecido como Relatório Brundtland. O relatório define 

uma sociedade de desenvolvimento sustentável como aquela que satisfaz as 

necessidades da atualidade sem comprometer a capacidade das gerações futuras para 

satisfazer as suas próprias necessidades (WCED, 1987). 

A partir dos anos 1990, o conceito ampliou-se e passou a ter como 

indissociáveis as questões relativas aos fatores sociais e ambientais. São diferentes 

dimensões que se combinam e se complementam, como a sustentabilidade ecológica, 

sustentabilidade do ambiente, sustentabilidade social e cultural, sustentabilidade 

econômica e sustentabilidade política (CUNHA E GUERRA, 2010). 

A Conferência de Meio ambiente e Desenvolvimento – ECO 92 foi a marca da 

internacionalização definitiva da proteção ambiental e das questões ligadas ao 

desenvolvimento, criando elementos importantes como a agenda 21 e o Fundo Global 

para o Meio Ambiente, do Banco Mundial. Nesta reunião, os EUA negaram-se a 

aceitar o Protocolo de Kyoto, apesar de serem os maiores poluidores e causadores do 

efeito estufa naquela época (CUNHA E GUERRA, 2010). A esta discussão, gostaria de 

agregar questões relacionadas à sustentabilidade, como disserto a seguir. 

O substantivo sustentabilidade e o adjetivo sustentável por vezes são utilizados 

pelos governos, empresas e pelos meios de comunicação, como uma espécie de 

etiqueta que se procura colar nos produtos e nos processos de sua confecção para 

agregar-lhes valor (BOFF, 2014). Mas a ideia de sustentabilidade não é tão nova, como 

muitas vezes se procura divulgar. Ainda na antiguidade, cidades do império romano 
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teriam sido planejadas com o intuito de se alcançar a sustentabilidade, assim como 

certas civilizações teriam desenvolvido um conjunto de técnicas destinadas à 

conservação da produtividade do solo e à proteção do sistema ecológico, por exemplo, 

muitos povos norte-americanos e da polinésia, antes da chegada dos europeus 

(CUNHA E GUERRA, 2010).  

Foi apenas no ano de 1713, na Saxônia, que a palavra sustentabilidade se 

transformou num conceito estratégico. Haviam se criado fornos de mineração que 

demandavam muito carvão vegetal, extraídos da madeira. Florestas eram abatidas para 

atender esta nova frente do progresso, na época em que o capitão Hans Carl Von 

Carlowitz  escreveu um verdadeiro tratado na língua científica da época, o latim, sobre 

a sustentabilidade das florestas (nachhaltin wirtschaften: organizar de forma 

sustentável), com o título de “Silvicultura Econômica” (BOFF, 2014). 

A utilização dos termos „desenvolvimento sustentável‟ e „sustentabilidade‟ 

pode gerar divergências: desenvolvimento, normalmente, é associado a melhorias que 

implicam mudança e crescimento econômico contínuo, já a sustentabilidade expressa 

de melhor maneira a noção do que se deseja do ponto de vista civilizacional, no 

contexto de aquecimento global e mudanças climáticas, pois aponta para outro 

paradigma civilizacional (CNBB, 2011). 

 

O princípio da sustentabilidade surge no contexto da globalização como a 

marca de um limite e o sinal que reorienta o processo civilizatório da 

humanidade. A crise ambiental veio questionar a racionalidade e os 

paradigmas teóricos que impulsionaram e legitimaram o crescimento 

econômico, negando a natureza. A sustentabilidade ecológica aparece assim 

como um critério normativo para a reconstrução da ordem econômica, como 

uma condição para a sobrevivência humana e um suporte para chegar a um 

desenvolvimento duradouro, questionando as próprias bases da produção 

(LEFF, 2009. p. 15). 

 

Para Boff (2014), estamos diante de uma guerra total, fruto da ganância, da 

vontade de acumular e de poder, pois rompemos um limite que põe em risco a saúde do 

planeta. E a efetiva sustentabilidade passa necessariamente por uma mudança de 

hábitos nos padrões de consumo, especialmente dos que gastam em demasia. Qualquer 

outra justificativa significa desviar o foco real do problema, como a alusão à imensa 

população do planeta (CNBB, 2011). 

Ao se usar a palavra sustentabilidade para ocultar problemas de agressão à 

natureza, de contaminação química dos alimentos e de marketing comercial apenas 

para vender e lucrar, pode estar havendo uma espécie de falsidade (BOFF, 2014), pois 
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o fato é que os governos e as sociedades, sobretudo as que se encontram sob a lógica 

econômica capitalista, precisam rever urgentemente seus conceitos e posturas 

exclusivamente desenvolvimentistas. (CNBB, 2011). 

Por este trabalho propor discussões e reflexões sobre a odontologia e sua 

relação com as questões ambientais, os principais dados históricos da atividade 

odontológica e sobre a relação entre o ser humano com a natureza foram organizados 

na forma de uma análise comparativa (Quadro 01). Essa análise sintetiza as etapas 

históricas da odontologia desde o seu surgimento como prática instintiva até o advento 

das tecnologias atuais utilizadas nos procedimentos odontológicos e inserção da 

profissão no modelo econômico capitalista. Em paralelo, é também apresentada uma 

síntese histórica sobre a relação do ser humano com a natureza, desde os primórdios 

onde havia um relacionamento de harmonia e interdependência, até o atual panorama 

de degradação ambiental, porém com iniciativas que indicam mudanças na percepção 

humana sobre o meio ambiente. 

 

Quadro 01. Análise comparativa entre atividade odontológica e relações ser humano/natureza. 

 

PERÍODO ODONTOLOGIA MEIO AMBIENTE 

Pré-História  

(até 4000 A.C.) 

Práticas predominantemente instintivas Harmonia entre natureza e ser 

humano. 

Idade Antiga  

(4000 A. C. a 476 D.C.) 

Conhecimentos empíricos; Trabalhos 

manuais; Técnicas rudimentares que 

remetiam ao contato com a natureza. 

Grandes civilizações como a 

Mesopotâmia e o Egito 

desenvolveram-se em áreas 

próximas a grandes rios. O ser 

humano dependia das forças da 

natureza para sobreviver.  
Idade Média (476 a 1453) Atuação dos Barbeiros e Sangradores, 

como precursores dos atuais dentistas. 

Deus era considerado o centro do 

universo; 

A natureza era considerada 

sagrada, divina; 

Existia uma divisão natureza / ser 

humano. 
Idade Moderna (1453 a 1789) 

Século XVI Início da disseminação do consumo do 

açúcar pelo ocidente: aumento na 

demanda pelos serviços odontológicos. 

Revolução Científica: Domínio 

do Homem sobre a Natureza. 

Século XVIII Pierre Fauchard , o “pai” da odontologia, 

sistematiza os conhecimentos sobre a 

odontologia ocidental. 

Revolução Industrial: a natureza 

serve como sustentáculo 

“ilimitado” ao progresso 
Idade Contemporânea (1789 a hoje) 

Século XIX Massificação do consumo de açúcar na 

sociedade ocidental: aumento na 

incidência de cáries; 

Criada a Primeira escola de Odontologia 

do mundo. 

 

O grande processo de industrialização 
ocasiona aumento da poluição dos 

solos, das águas e do ar; 

Criado o primeiro parque nacional do 
mundo: Yellowstone (EUA, 1872). 

Século XX Surgimento de novos medicamentos e 

novas técnicas: maior eficiência nos 

tratamentos dentários; 

Grande desenvolvimento tecnológico nos 

I Guerra Mundial; 

II Guerra Mundial (armas de 

destruição em massa de seres 

humanos, com liberação de 
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materiais e equipamentos odontológicos; 

Grande aumento no número de cursos de 

odontologia e de profissionais, sobretudo 

no Brasil. 

substâncias radioativas: 

contaminação ambiental); 

Desastre de Minamata, no Japão; 

Rachel Carson lança o livro 

“Primavera Silenciosa”; 

Formação do Clube de Roma; 

Acontecem grandes conferências 

mundiais sobre o meio ambiente; 
Século XXI Avançados equipamentos tecnológicos 

proporcionam maior conforto a 

profissionais e pacientes; 

Cresce a procura pela estética do sorriso; 

No Brasil: superpopulação de dentistas 

nos grandes centros urbanos; 

 

Temas como aquecimento global, 

poluição e escassez da água são 

preocupações a nível mundial. 

O Papa Francisco publica a 

Encíclica Laudato si, com forte 

apelo por um modelo de 

desenvolvimento socioeconômico 

pautado pela sustentabilidade 

(2015). 

   Fonte: Elaborada pelo autor a partir de pesquisa bibliográfica, em julho de 2015. 

 

Assim, diante das características de uma profissão milenar, que atualmente 

enquadra-se na lógica econômica capitalista e tem participação nos impactos 

socioambientais, a dificuldade em encontrar referências bibliográficas que relacionem 

a odontologia às questões ambientais, apresenta-se como um problema a ser 

investigado. A odontologia parece não ter despertado para sua importância diante do 

panorama socioambiental mundial, embora tenha um papel a cumprir neste sentido. 

Como demonstrado anteriormente, a odontologia em seus aspectos históricos e 

transformações tecnológicas está bem relacionada às mudanças ocorridas na inter-

relação entre as ciências, a tecnologia e a sociedade. Autores do campo CTS, tais como 

Walter Bazzo, Lester Brown e Carla Cabral são exemplos de referências utilizadas para 

embasar as críticas à relação entre a ciência moderna e a natureza e ao determinismo 

tecnológico. 

 Quanto às questões que envolvem os conceitos de sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável, autores como Leonardo Boff e Amparo Vilches, entre 

outros, são autores cuja abordagem holística e integrada com as questões sociais 

norteiam as discussões aqui sugeridas.  

Diante deste embasamento teórico, a educação ambiental (EA) é apresentada 

como pedagogia e epistemologia para fomentar o aprendizado e a consciência crítica 

quanto às questões relativas ao meio ambiente. Textos de Henrique Leff, Arlindo 

Philippi Júnior, Paulo Freire, além de trechos extraídos de documentos oficiais, tais 

como a Resolução CNE/CES número 03, de 19 de fevereiro de 2002, são empregados 

para enriquecer as discussões acerca da EA e seu potencial como estratégia para 

inserção da sustentabilidade nos cursos de graduação em odontologia. 

A este aparato teórico são somadas a pesquisa bibliográfica e a avaliação das 

percepções ambientais, para servirem como instrumento de análise e crítica a serem 
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detalhados na seção dedicada aos aspectos metodológicos, a seguir. 

 

 

METODOLOGIA GERAL  

 

A estratégia metodológica utilizada neste trabalho, ao apresentar no primeiro e 

segundo capítulos uma perspectiva mais voltada para a produção científica e para o 

meio acadêmico, respectivamente, busca uma maior abrangência do tema pesquisado, 

com vistas também ao embasamento de estudos posteriores. Tais estudos podem vir a 

analisar as ações de profissionais da área odontológica em relação ao meio ambiente, 

após uma efetiva inserção da educação ambiental como conteúdo curricular dos cursos 

de odontologia. 

No Capítulo 01, aborda-se a pesquisa bibliográfica realizada em quatro portais 

de periódicos científicos disponíveis na internet, com o objetivo de verificar a 

quantidade e o conteúdo dos artigos que envolvessem temas que ligassem a 

sustentabilidade à odontologia 
2
. 

Neste capítulo foi também realizada uma sondagem nos mesmos portais de 

periódicos da pesquisa bibliográfica envolvendo sustentabilidade (porém sem haver 

direcionamento para a odontologia). 

Na pesquisa bibliográfica, houve aplicação de indicadores utilizados pela 

cienciometria, como a pesquisa e organização dos dados científicos encontrados em um 

espaço de tempo definido. A cienciometria pode ser definida como o estudo dos 

aspectos quantitativos da ciência, incluindo a publicação de trabalhos, e propicia o 

monitoramento da produção científica sobre determinado tema e sua variação ao longo 

do tempo (MACIAS-CHAPULA, 1998). Neste tipo de análise, pode haver 

agrupamento das palavras-chave com significados correlatos e somatório de suas 

frequências para facilitar as análises (RIBEIRO et al. , 2007). 

Nos portais de periódicos científicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) (www.capes.gov.br); Scientific Electronic Library 

Online (SciELO) (www.scielo.org); Web of Science (https://webofknowledge.com) e 

Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (Bireme)  

(www.bireme.br), foram inseridos nos campos de busca por assunto, os seguintes 

termos: “educação ambiental + odontologia”; “desenvolvimento sustentável + 
                                                           
2  Esta pesquisa contou com a valorosa participação dos pesquisadores do Grupo de pesquisa Pandora - 

Democracia e Gênero em Ciência e Tecnologia (ECT/UFRN): Profa. Dra. Carla Giovana Cabral; Profa. Dra. Mycarla 

Miria A. de Lucena e os pesquisadores de Iniciação Científica Vanessa Dantas de Souto Costa e Gabriel Antônio 

Marcelino Xavier. 
 

http://www.capes.gov.br/
http://www.capes.gov.br/
http://www.capes.gov.br/
https://webofknowledge.com/
https://webofknowledge.com/
https://webofknowledge.com/
https://webofknowledge.com/
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odontologia”; “sustentabilidade + odontologia” e suas respectivas traduções para a 

língua inglesa: “environmental education + dentistry”; “sustainable development + 

dentistry”; “environmental sustainability + dentistry”.   

Ao serem pesquisados os termos “dentistry + sustainability”, tradução literal 

de “odontologia + sustentabilidade”, constatou-se que, diferentemente dos artigos em 

português, a sustentabilidade tratada na maioria dos artigos em inglês referia-se à 

sustentabilidade puramente econômica, ou à resistência por longo tempo de um 

material restaurador utilizado na prática odontológica, por exemplo. Tal fato explica a 

pesquisa pelo termo “environmental sustainability”, traduzido como “sustentabilidade 

ambiental”. 

Foram considerados na pesquisa apenas os periódicos revisados por pares em 

um período de dez anos compreendidos entre 2005 e 2014, por ter sido considerado o 

período de dez anos como suficiente para uma boa amostragem da produção científica.  

Foram desconsiderados os artigos que constavam nas pesquisas em português e 

apareciam novamente nas pesquisas em inglês e vice-versa, para que não houvesse 

duplicidade. Também foram desconsiderados os artigos cujo conteúdo não se referia à 

odontologia e sua relação com os temas pesquisados. Os resultados desta pesquisa 

bibliográfica estão dispostos no Quadro 01 e no Quadro 02 do artigo. 

Com a finalidade de comparar os resultados encontrados e inserir esta pesquisa 

direcionada à área odontológica em um contexto geral que envolvesse a produção 

científica das demais áreas, foi realizada a pesquisa exploratória, com caráter de 

sondagem, nos mesmos portais de periódicos anteriormente citados, porém sem a 

presença dos termos “odontologia” e “dentistry”.  

O principal objetivo da sondagem exploratória é buscar a familiarização com 

um fenômeno que precisa ser investigado, de modo a nortear e projetar um estudo 

posterior com maior precisão. Permite escolher técnicas a ser empregadas e formular 

hipóteses sobre um assunto específico (THEODORSON E THEODORSON, 1970). A 

pesquisa exploratória possibilita, portanto, a visualização inicial de um universo de 

respostas desconhecido (PIOVESAN E TEMPORINI, 1995). 

Os termos procurados na pesquisa exploratória foram: “educação ambiental”; 

“desenvolvimento sustentável”; “sustentabilidade” e suas respectivas traduções para a 

língua inglesa: “environmental education”; “sustainable development”; 

“environmental sustainability”.   

Tais procedimentos visam aferir se existe expressiva quantidade de publicações 

científicas sobre sustentabilidade e temas correlatos em um período compreendido 
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entre os anos de 2005 e 2014, além de verificar a participação dos artigos com o tema 

odontologia neste contexto, fornecendo dados científicos que, devidamente analisados 

dão suporte às discussões teóricas do Capítulo 01. 

No Capítulo 02, que estuda a educação ambiental como caminho para fomentar 

a busca pela sustentabilidade na odontologia, foi pesquisada a percepção ambiental de 

formandos do curso de odontologia, como um dos subsídios para comprovação da tese 

de que a educação ambiental aplicada à odontologia tem o potencial de formar 

cidadãos conscientes e dispostos a atuar praticando e propagando a sustentabilidade em 

suas condutas. Foram aplicados questionários baseados no modelo VOSTS – Views On 

Science-Techology-Society, previamente aprovados pelo Comitê de Ética da UFRN, a 

alunos do 8º período do curso de odontologia dessa universidade. A percepção 

ambiental dos formandos também foi avaliada qualitativamente, através da 

categorização e análise de conteúdo do questionário, segundo a metodologia descrita 

por Bardin (2010). 

A aplicação dos questionários, cujo modelo está disponível no ANEXO II, foi 

de forma presencial, com a aceitação e participação de 36 alunos. Com base nas 

reflexões propostas no Capítulo 01, os dados encontrados nas entrevistas serão 

inseridos em um contexto teórico que utiliza conceitos socioambientais referenciados 

por autores como Paulo Freire, Henrique Leff e Leonardo Boff, por exemplo. Será 

demonstrado o potencial da educação ambiental em proporcionar aos profissionais da 

odontologia amplas condições de intervir na realidade, e não somente adaptar-se a ela, 

levando à participação em um novo modelo de ação pautado pela sustentabilidade. 

Na próxima seção, apresentam-se os Capítulos 01 e 02 desta dissertação. 

Posteriormente, são tecidas as considerações finais deste trabalho, com uma síntese das 

conclusões e a proposição de ações relativas aos temas estudados. 
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CAPÍTULO 01 

 
 

TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO NA ODONTOLOGIA: DO MODELO ECONÔMICO VIGENTE À 

BUSCA PELA SUSTENTABILIDADE 

TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT IN DENTISTRY: THE CURRENT ECONOMIC MODEL SEARCH FOR 

SUSTAINABILITY 

 

Flávio Hildemberg da Silva Gameleira¹; Carla Giovana Cabral²; Mycarla Miria A. de Lucena³ 
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ESTE ARTIGO FOI SUBMETIDO À REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS – RBCIAMB E, 
PORTANTO, ESTÁ FORMATADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DESTA REVISTA (Acessar 

http://abes-dn.org.br/publicacoes/rbciamb/Regulamento%20RBCiamb.pdf). 
 

 

RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo promover uma análise reflexiva sobre as transformações 

tecnológicas na odontologia e sua ligação com as características do sistema econômico dominante, 

com ênfase na participação da atividade odontológica na construção de novas práticas pautadas pela 

sustentabilidade. Foi realizada uma revisão bibliográfica, com demonstração das transformações da 

odontologia desde suas origens até o posicionamento frente ao modelo de desenvolvimento 

dominante, e exemplificação dos efeitos deletérios deste modelo sobre o meio ambiente. Além disso, 

fez-se uma pesquisa científica em portais de periódicos disponíveis na internet e averiguada a 

quantidade e o conteúdo dos artigos científicos que envolvessem temas ligados à sustentabilidade na 

odontologia. Os resultados indicam pouca produção científica, quanto a pesquisas e trabalhos que 

relacionem a odontologia à sustentabilidade. São propostas ações de fomento à educação ambiental, 

para que profissionais da odontologia estejam engajados na construção de um novo modelo de 

desenvolvimento pautado na sustentabilidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia, Sustentabilidade, Educação Ambiental, Odontologia. 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to promote a reflective analysis of the technological changes in dentistry and 

its link with the characteristics of the dominant economic system, with emphasis on participation of the 

dental class in building new practices guided by sustainability. A literature review was conducted with 

  

mailto:fhildemberg@hotmail.com
mailto:mycarlalucena@gmail.com


33 

 

the statement of dentistry changes from its origins to the front position to the dominant development 

model and exemplification of the deleterious effects of this model on the environment. Scientific 

research was carried out at periodic portals available on the internet and investigated the amount and 

content of scientific articles involving issues related to sustainability in dentistry. The results indicate 

little significant scientific output, as the research and work that relates to dentistry sustainability. They 

are proposed fostering actions to environmental education, so that dental professionals are engaged in 

the construction of a new development model based on sustainability. 

 

KEYWORDS: Technology, Sustainability, Environmental Education, Dentistry. 

 

1. INTRODUÇÃO  

As doenças bucais acompanham o homem desde tempos muito remotos, com observações, 

em crânios do homem pré-histórico, de vestígios das doenças cárie e periodontal, sendo estas, duas 

das enfermidades que ainda hoje acometem a maior parte da população mundial. Diferentes 

tratamentos para as doenças bucais foram propostos ao longo do tempo, inicialmente com a utilização 

de elementos que remetiam ao contato com o ambiente natural e seus recursos, tais como o uso de 

poções mágicas, feitiçarias e ervas (BEZERRA E DE TOLEDO, 1999), passando pelos métodos empíricos 

utilizados pelos barbeiros e sangradores nômades da baixa Idade Média (CAMARDELLY, 2004). Os 

serviços odontológicos cresceram e se consolidaram com o aumento do consumo de açúcar e seus 

derivados pela população ocidental, notadamente entre o século XVIII e XIX (CARVALHO, 2003), mas o 

desenvolvimento de tratamentos baseados em técnicas e tecnologias mais avançadas teve seu advento 

principalmente a partir do século XIX e início do século XX (BEZERRA E DE TOLEDO, 1999). Em paralelo a 

tais avanços, houve também um acréscimo na produção de resíduos com potencial causador de 

impactos ambientais e sociais, embora existam poucas ações por parte dos Governos, das Instituições 

de Ensino Superior e dos profissionais da área em relação ao manejo desses resíduos (ANCELES et al., 

2012).  

O século XX vivenciou o desenvolvimento de uma Odontologia capaz de oferecer, com 

qualidade, alternativas técnicas de crescente sofisticação e praticidade para solucionar os problemas 

de saúde bucal, sejam eles simples ou complexos (PINTO, 1993), mas também com sua parcela de 

contribuição para a degradação ambiental. Substâncias potencialmente ecotóxicas, uma vez utilizadas 

ou excretadas por um paciente, por exemplo, surfactantes, desinfetantes e drogas, fluem diretamente 

para a rede de esgotos, geralmente, sem qualquer tratamento prévio (ORIAS e PERRODIN, 2013). Do 

total de resíduos sólidos urbanos gerados no Brasil por dia, 2% representam os resíduos produzidos 

pelos serviços de saúde. Desse total, 20% são de resíduos tóxicos e contaminantes que necessitam de 

tratamento prévio à disposição final (BRASIL, 2004). 

 A dinâmica do sistema econômico capitalista considera a natureza como fonte de recursos 

infinitos utilizados no processo produtivo e, ainda, após o seu uso, com a função de absorver os 

resíduos que retornam ao ecossistema em forma de contaminantes. Na visão mais conservadora de 

desenvolvimento, os poluentes oriundos do consumismo são considerados um mal menor, uma vez 

que o setor produtivo gera empregos e, com isto, há uma contribuição para a melhoria da qualidade de 

vida da população (CÂNDIDO, 2010). Desta forma, o maior prejudicado é o meio ambiente. Mas o que 

pode ser entendido como qualidade de vida? Quem efetivamente seria beneficiado? 

Diante de tais premissas, o objetivo deste trabalho é promover uma reflexão sobre a dinâmica 

das transformações tecnológicas na área odontológica e sua relação com as características do sistema 

econômico capitalista e ressaltar que, na busca pela sustentabilidade, é importante que a classe 

odontológica, baseada em um novo tipo de saber, demonstre interesse e participe ativamente do 

processo de construção de um novo modelo de sociedade.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O modelo de ação humana forjado na Europa Ocidental, sobretudo entre o século XVII e XVIII, 

expandiu-se pelo mundo como sinônimo de dominação da natureza. Francis Bacon, no século XVI, 

propôs a dominação da natureza pelo saber, com a finalidade de converter nosso conhecimento em 

algo útil e proveitoso para a vida dos homens (JAPIASSU, 1995). E, já naquela época, a intervenção da 

ciência na natureza tinha objetivos práticos e econômicos, pois a natureza era vista como um meio 

para atingir um fim, consagrando a capacidade humana de dominá-la (CUNHA e GUERRA, 2010).  

Se a economia medieval era baseada em recursos como água, madeira, a força do vento e a 

tração animal, o modelo econômico capitalista passou a utilizar grandes quantidades de matérias 

primas como o ferro e o aço, mas sem o devido controle desses recursos. A natureza passou a ser 

elemento indispensável para a manutenção e o aumento do ritmo das máquinas e do consumo 

(ARENDT, 1997). Porém, este processo civilizatório, embora tenha avançado ao longo da existência 

humana, necessita de limites no trato com o meio ambiente (PORTO-GONÇALVES, 2006). 

A Revolução Industrial permitiu o surgimento e assegurou, por um período histórico, a 

continuidade do processo de acumulação e de transformações tecnológicas aceleradas, disseminando 

a ideia de progresso como êxito econômico. Tal modelo passou a ser percebido pelo ser humano a 

partir da percepção da potencialidade acumulada em curto prazo na indústria, visível a partir do século 

XIX e, mais especificamente, nas últimas décadas (BUARQUE, 1990). Mas após a Segunda Guerra 

Mundial é que se institucionaliza a inovação na maior parte dos países do mundo, repleta de 

influências advindas do sistema capitalista (CABRAL, 2010). 

E esta ideia de progresso e desenvolvimento, notoriamente expandida no pós-guerra, é vista 

como quase exclusivamente crescimento econômico. Tal pensamento reafirma-se como uma das 

premissas básicas da lógica da dinâmica predatória do capitalismo (CÂNDIDO, 2010) e de um modelo 

de políticas científica e tecnológica universais. 

Apesar do "senso comum", que sinaliza para a aceitação de que um pujante desenvolvimento 

econômico representa melhores escolhas e incremento do que chamamos de "qualidade de vida" da 

sociedade, os benefícios da aceleração e do crescimento econômico têm sido sistematicamente mal 

distribuídos e carregam em si custos socioambientais expressivos (ARAUJO et al., 2014). Neste 

contexto, se forem considerados especialmente os últimos 30 a 40 anos, estamos diante de um desafio 

ambiental que nos convida a buscar alternativas ao desenvolvimento, pois o desenvolvimento é o 

nome-síntese da dominação e controle da natureza. Afinal, se for seguida essa ideia, ser desenvolvido é 

ser urbano, é ser industrializado; enfim, é ser tudo aquilo que nos afasta da natureza e que nos coloca 

diante de construções humanas, como a cidade e a indústria (PORTO-GONÇALVES, 2006). 

Se os períodos antigos da história da humanidade foram marcados pelos materiais que 

destacaram uma era, como a Idade da Pedra e do Bronze, por exemplo, nós estaríamos hoje na Idade 

dos Materiais, uma era de excessos cujo destaque não é o uso de qualquer material específico, mas o 

grande volume de materiais consumidos (BROWN, 2003).  

Tomando como exemplo grandes revoluções havidas no passado, como o advento da 

agricultura no período Neolítico (aproximadamente de 10.000 a 3.000 a. C.) e a expansão da 

industrialização e da automação nos tempos modernos, o ser humano precisa passar por uma 

revolução conceitual e prática de grande magnitude na busca pela sustentabilidade, pois se o 

crescimento material é necessário para garantir com suficiência e decência a subsistência material da 

vida, devem ser respeitados os limites impostos pela capacidade de reposição e regeneração do 

ecossistema regional e da Terra em geral (BOFF, 2014).  

No modelo de desenvolvimento sustentável, também se procura produzir, mas sempre com 

atenção voltada para a manutenção da vitalidade da Terra, para a comunidade de vida e para os seres 

humanos desta e das futuras gerações (BOFF, 2014). Porém, a economia global atual constitui-se por 

forças de mercado e não por princípios de ecologia, e só será sustentável quando respeitar estes 

princípios (BROWN, 2003), já que o grande desenvolvimento tecnocientífico do último século produziu 
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mudanças socioambientais como não se conhecera até então (BAZZO, 2003). 

 

2.1. Desenvolvimento sustentável e sustentabilidade 

 

O modelo de desenvolvimento adotado nos últimos tempos, baseado no crescimento das 

relações de produção e consumo, tem como principais implicações o crescimento do nível de 

degradação dos recursos naturais, aumento da poluição ambiental e aumento nos níveis de 

desigualdade social e de concentração de riqueza. Como decorrência dessa situação, surge o conceito 

de desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade, os quais procuram reduzir tais implicações, a 

partir do entendimento das fragilidades do modelo vigente e da emergência da necessidade de uma 

nova concepção de desenvolvimento de forma equilibrada e equitativa (CÂNDIDO, 2010). 

Diante da polissemia que envolve os termos ‘sustentabilidade’ e ‘desenvolvimento 

sustentável’ no senso comum e mesmo no meio acadêmico, algumas considerações são necessárias. 

De acordo com Boff (2014), foi em 1713, na província alemã da Saxônia, com o capitão Hans Carl Von 

Carlowitz, que a palavra ‘sustentabilidade’ surgiu como conceito estratégico. 

 

“Haviam sido criados fornos de mineração que demandavam muito carvão vegetal, 

extraídos da madeira. Florestas eram abatidas para atender esta nova frente do 

progresso. Foi então que Carlowitz escreveu um verdadeiro tratado na língua 

cientifica da época, o latim, sobre a sustentabilidade (nachhaltig wirtschaften: 

organizar de forma sustentável) das florestas com o título de Silvicultura 

Econômica. Propunha enfaticamente o uso sustentável de madeira.” (BOFF, 2014, 

p. 33). 

 

 Já o termo “desenvolvimento sustentável” foi reconhecido séculos depois, a partir do 

Relatório Bruntland, em 1987, também conhecido como “Nosso Futuro Comum” da Comissão Mundial 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Foi conceituado como um modelo de desenvolvimento 

que atende as necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de satisfazerem suas próprias necessidades (WCED, 1987). 

Neste contexto, Cândido (2010) reconhece que a complexidade existente em torno das 

interações entre os sistemas humanos e os sistemas ambientais, faz com que o debate sobre o 

desenvolvimento sustentável seja amplo e multidisciplinar, além de ser cheio de nuances que 

dificultam sua aplicabilidade e o alcance de resultados realmente sustentáveis sob as óticas social, 

ambiental, demográfica, política, econômica, cultural e institucional. Além disso, a sustentabilidade 

exige planejamento holístico. Exige que seja considerada a totalidade de problemas interconectados e 

que as intervenções humanas na busca pela sustentabilidade exigem ações em escala global, pois os 

problemas são planetários (VILCHES et al., 2009). 

 

2.2.    A odontologia no modelo de desenvolvimento atual 

O que parece ganhar força no período atual é a tese de que o desenvolvimento científico e 

tecnológico não está a serviço da superação dos problemas mais fundamentais da humanidade, como a 

devastação ambiental do planeta, a fome e a miséria. A tecnologia tem sido direcionada para a 

diminuição do custo do trabalho nos processos produtivos, em especial (PORTO-GONÇALVES, 2006). 

Este desenvolvimento científico e tecnológico também produz resíduos. E, como resultado da falta de 

conhecimento sobre separação de resíduos por parte dos dentistas, por exemplo, materiais perigosos 

podem ser encontrados misturados aos resíduos sólidos comuns, o que representa um sério risco para 

a população e para o meio ambiente. É imprescindível que haja melhoria na gestão de resíduos de 

saúde dental (VIEIRA et al., 2009), pois algumas destas substâncias, além de contaminarem o solo e a 

água, são extremamente perigosas devido ao potencial de acumulação em seres vivos, como o 

mercúrio, podendo causar doenças graves como o câncer ou problemas neurológicos (VILCHES et al., 

2009). 

O mercúrio é um metal ainda largamente utilizado na odontologia como parte da composição 
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do amálgama utilizado em restaurações, por este possuir características como: resistência à corrosão e 

ao atrito, capacidade de autovedamento marginal ao longo do tempo, durabilidade e baixo custo 

(JESUS et al., 2010). Seus efeitos tóxicos começam a ser mais conhecidos a partir da contaminação da 

Baía de Minamata, no Japão, em 1951. Naquele ecossistema, dejetos contendo mercúrio foram 

lançados por uma indústria e contaminaram inicialmente os peixes. Porém, ao ser seguida a cadeia 

alimentar, houve contaminação da população, expondo seres humanos aos efeitos deletérios deste 

metal altamente tóxico e que causou mortes, problemas neurológicos, más-formações fetais e outros 

distúrbios à população local (PORTO-GONÇALVES, 2006). 

Na odontologia, durante o procedimento restaurador, a perda do amálgama utilizado pelos 

dentistas é descartada rotineiramente como lixo comum (GRIGOLETTO et al., 2008). Outros resíduos 

como sangue, lâminas, agulhas, reveladores e fixadores (líquidos utilizados para obtenção de 

radiografias) e mesmo produtos de limpeza são despejados junto aos efluentes comuns e acabam 

sendo lançados para o sistema de esgoto usual, podendo causar grave risco ao meio ambiente e à 

saúde pública.  

 O exemplo da odontologia expõe a necessidade da incorporação da dimensão socioambiental 

às ações de saúde. A mesma deve ser revista desde a formação profissional inicial no ensino superior, 

como forma de possibilitar a sua concretização em ações cotidianas em saúde, incluindo a participação 

efetiva na formulação de políticas públicas (CAMPONAGARA et al., 2008). 

 

 “Os sujeitos que compõem os espaços acadêmicos também devem ser 

transformadores críticos da realidade com a qual nos deparamos, ou seja, de 

degradação ambiental, que, por sua vez, afeta a sociedade como um todo.” 

 (CORRÊA et al., 2005). 

  

E se os profissionais da odontologia, por meio de sua atuação como funcionários públicos, 

profissionais liberais, professores universitários, ou mesmo propositores de políticas públicas no meio 

político-administrativo, têm oportunidades para agirem como multiplicadores de conhecimentos 

socioambientais perante a sociedade, eis que surgem campos de atuação que devem ser considerados 

e fomentados. Neste contexto, como está o interesse da classe odontológica pelos problemas 

socioambientais? Este interesse se reflete na produção científica? 

 

3.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Com o objetivo de averiguar a quantidade e o conteúdo dos artigos científicos que 

envolvessem temas que ligassem a sustentabilidade à odontologia, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica em quatro portais de periódicos científicos disponíveis na internet.
3
   

Houve aplicação de um dos indicadores utilizados pela cienciometria: a pesquisa pelo número 

de trabalhos em um espaço temporal. A cienciometria pode ser definida como o estudo dos aspectos 

quantitativos da ciência, incluindo a publicação de trabalhos, e propicia o monitoramento da produção 

científica sobre determinado tema e sua variação ao longo do tempo (MACIAS-CHAPULA, 1998). Neste 

tipo de análise, pode haver agrupamento das palavras-chave com significados correlatos e somatório 

de suas freqüências para facilitar as análises (RIBEIRO et al., 2007). 

Nos portais de periódicos científicos da Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (www.capes.gov.br); SciELO - Scientific Electronic Library Online (www.scielo.org); 

Web of Science (https://webofknowledge.com) e Bireme -  Centro Latino-Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde (www.bireme.br), foram inseridos nos campos de busca por assunto, 

os seguintes termos: “educação ambiental + odontologia”; “desenvolvimento sustentável + 

odontologia”; “sustentabilidade + odontologia” e suas respectivas traduções para a língua inglesa: 

                                                           
3 Esta pesquisa contou com a valorosa participação dos pesquisadores do Grupo de pesquisa Pandora - Democracia e Gênero em Ciência e 
Tecnologia (ECT/UFRN): Profa. Dra. Carla Giovana Cabral; Profa. Dra. Mycarla Míria A. de Lucena e os pesquisadores de Iniciação Científica Vanessa 
Dantas de Souto Costa e Gabriel Antônio Marcelino Xavier. 

 

http://www.capes.gov.br/
https://webofknowledge.com/
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“environmental education + dentistry”; “sustainable development + dentistry”; “environmental 

sustainability + dentistry”.   

Ao serem pesquisados os termos “dentistry + sustainability”, tradução literal de “odontologia 

+ sustentabilidade”, constatou-se que, diferentemente dos artigos em português, a sustentabilidade 

tratada na maioria dos artigos em inglês referia-se à sustentabilidade puramente econômica, ou à 

resistência por longo tempo de um material restaurador utilizado na prática odontológica, por 

exemplo. Tal fato explica a pesquisa pelo termo “environmental sustainability”, traduzido como 

“sustentabilidade ambiental”. 

Foram considerados na pesquisa apenas os periódicos revisados por pares em um período de 

dez anos compreendidos entre 2005 e 2014.  

Foram desconsiderados os artigos que constavam nas pesquisas em português e apareciam 

novamente nas pesquisas em inglês e vice-versa, para que não houvesse duplicidade. Também foram 

desconsiderados os artigos cujo conteúdo não se referia à odontologia e sua relação com os temas 

pesquisados. Os resultados desta pesquisa bibliográfica estão dispostos nos Quadros 1 e 2, que 

correspondem à primeira etapa do processo de categorização para análise de conteúdo. 

A análise de conteúdo pode ser definida como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que visa obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores que possam permitir a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção e recepção destas mensagens (BARDIN, 2010). Para tal propósito, este trabalho agrupa os 

artigos encontrados em categorias. 

 

“As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos sob 

um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão das características 

comuns destes elementos. A categorização é composta por duas etapas: o 

inventário, onde se isolam os elementos, e a classificação, onde se busca repartir os 

elementos e se procurar ou impor certa organização às mensagens” (BARDIN, 

2010). 

 

Ainda de acordo com BARDIN, 2010, para uma adequada análise de conteúdo dos artigos 

científicos encontrados, é necessária a investigação do que cada um deles tem em comum com os 

demais. E é justamente a parte comum existente entre eles que permitirá o agrupamento. 

Com a finalidade de comparar os resultados encontrados e inserir esta pesquisa direcionada à 

área odontológica em um contexto geral que envolvesse a produção científica das demais áreas, foi 

realizada uma pesquisa exploratória, com caráter de sondagem, nos mesmos portais de periódicos 

anteriormente citados, porém sem a presença dos termos “odontologia” e “dentistry”.  

O principal objetivo da pesquisa exploratória é buscar a familiarização com um fenômeno que 

precisa ser investigado, de modo a nortear e projetar um estudo posterior com maior precisão. Permite 

escolher técnicas a ser empregadas e formular hipóteses sobre um assunto específico (THEODORSON e 

THEODORSON, 1970). A pesquisa exploratória possibilita, portanto, a visualização inicial de um 

universo de respostas desconhecido (PIOVESAN e TEMPORINI, 1995). 

Os termos procurados na pesquisa exploratória foram: “educação ambiental”; 

“desenvolvimento sustentável”; “sustentabilidade” e suas respectivas traduções para a língua inglesa: 

“environmental education”; “sustainable development”; “environmental sustainability”.   

Tais procedimentos visam aferir se existe expressiva quantidade de publicações científicas 

sobre sustentabilidade e temas correlatos em um período compreendido entre os anos de 2005 e 

2014, além de verificar a participação dos artigos com o tema odontologia neste contexto. 

 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Análise dos dados da pesquisa bibliográfica 

 

Ao pesquisar os portais de periódicos científicos da Capes, SciELO, Web of Science e Bireme, 
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considerando os parâmetros utilizados para a pesquisa bibliográfica, foram encontrados vinte e dois 

(22) artigos com os termos citados anteriormente. Os artigos encontrados foram numerados, dispostos 

em ordem cronológica e organizados em dois quadros em que as colunas apresentam os seguintes 

dados: o título do artigo, o ano de publicação, o nome da revista científica em que foi publicado, o país 

de origem desta revista, o nome dos pesquisadores envolvidos e o país de origem dos pesquisadores 

(Quadros 01 e 02).  

O Quadro 01 demonstra os 10 (dez) artigos científicos encontrados entre os anos de 2005 e 

2009.  

 

Quadro 01- Os artigos encontrados na pesquisa bibliográfica entre os anos de 2005 e 2009. 

ARTIGO / ANO REVISTA PAÍS 

/REVISTA 

PESQUISADORES 

ENVOLVIDOS 

PAÍS DE 

ORIGEM 

/PESQUISADOR

ES 

1 - O saber resíduos sólidos 

de serviços de saúde na 

formação acadêmica: uma 

contribuição da educação 

ambiental / 2005 

Interface: 

Comunicação, 

Saúde, 

Educação 

Brasil Côrrea, Luciara Bilhalva; 

Lunardi, Valéria Lerch; De 

conto, Suzana Maria 

Brasil 

2 - O processo de formação 

em saúde: o saber resíduos 

sólidos A1:H5de serviços de 

saúde em vivências práticas / 

2007 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem 

Brasil Côrrea, Luciara Bilhalva; 

Lunardi, Valéria Lerch; De 

conto, Suzana Maria. 

Brasil 

3 - Blueprint for a green 

practice.(lead story) / 2008 

Access EUA Elliott - Smith, Susan 

 

EUA 

4 - Investigating solid waste 

production and associated 

management practices in 

private dental units / 2008 

Waste 

Management 

Itália S. Kontogianni*, A. 

Xirogiannopoulou, A. 

Karagiannidis 

Grécia 

5 - Green dental hygiene: 

eco-friendly practices that 

anyone can adopt.(clinical 

feature) / 2008 

Access EUA Elliott - Smith, Susan EUA 

6 - Gerenciamento dos 

resíduos sólidos dos serviços 

de saúde: aspectos do 

manejo interno no município 

de Marituba, Pará, Brasil / 

2009 

Ciência & 

Saúde Coletiva 

Brasil Carla Cristina de Lima 

Sales et al. 

Brasil 

7 - Eco-Friendly Dentistry: 

Develop a Re-Thinking Habit 

(Ecodentistry) / 2009 

Access EUA Pockrass Fred EUA 

8 - Long-Term Impacts of 

Faculty Development 

Programs: The Experience of 

Teli and Piedmont / 2009 

College 

Learning 

EUA Barlett, Peggy F. ; 

Rappaport, Ann 

EUA 

9 - Reducing waste and 

pollution.(ecodentistry) / 

2009 

Access EUA Pockrass Fred; Pockrass, 

Ina 

EUA 

10 - Education in 

environmental health of 

health care professionals: 

What needs to be done? / 

2009 

Environment 

International 

Reino 

Unido 

Jonckheer, Pascale ; De 

Brouwer, Christophe 

Bélgica 
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O Quadro 02 demonstra os 12 (doze) artigos encontrados entre os anos de 2010 e 2014, 

formando o total geral de 22 (vinte e dois) artigos encontrados nesta pesquisa. 

 

Quadro 02 - Os artigos encontrados na pesquisa bibliográfica entre os anos de 2010 e 2014. 

11 - Amalgam use and waste 

management by Pakistani 

dentists: an environmental 

perspective / 2010 

Eastern 

Mediterranean 

Health Journal 

Egito R. Mumtaz, 

A. Ali Khan, 

N. Noor and S. Humayun 

Paquistão 

12 - The use of recycled metal 

in dentistry: Evaluation of 

mechanical properties of 

titanium waste recasting /2010 

Resources, 

Conservation 

and Recycling 

EUA José Bauer, Suelen Cella, , 

Marcelo M. Pinto et al. 

Brasil 

13 - It's not that easy bein' 

green.(BUSINESS 

DEVELOPMENT AND PRACTICE 

SUCCESS / 2010 

Canadian 

Journal of 

Dental Hygiene 

Canadá Wright, Ann E Canadá 

14 - Climate change: what 

competencies and which 

medical education and training 

approaches? / 2010 

BMC Medical 

Education  

Reino 

Unido 

Erica J Bell Austrália 

15 - Waste management as an 

educational imperative / 2011 

Journal of 

Michigan Dental 

Association 

EUA Frost Al EUA 

16  - Go green dentistry / 2012 Journal of 
Education and 
Ethics in 
Dentistry 

India Passi, Sidhi ; Bhalla, Sumati India 

17 - Taking a bite out of 

Scotland’s dental carbon 

emissions in the transition to a 

low carbon future / 2012 

Public Health Reino 

Unido 

Duane, B. ; Hyland, J. ; 

Rowan, J.S. ; Archibald, B. 

Reino Unido 

18 - Dentists as leaders: How 

dentists better lead their 

practices / 2012 

Dental 

Abstracts 

EUA Dave Ulrich; Grant Stucki, EUA 

19 - Going green with eco-

friendly dentistry / 2013 

The Journal of 
Contemporary 
Dental Practice 

India Avinash Bhagyalaksmi; et 

al. 

India 

20 - Resíduos de services de 

Saúde: percepção de docentes, 

discentes e egressos da área da 

saúde de duas instituições 

comunitárias de ensino 

superior do RS / 2013 

Dissertação-

(BDTD/IBICT) 

Brasil Claudete Moreschi Brasil 

21 - The Air Force Dental 

Service and the environment: 

how the Air Force Dental 

Servide provides 

environmentally-responseible 

dental care. 2013 

Dental assistant EUA Santos, Dianet EUA 

22 - Competencias y 
contenidos comunes de salud 
pública en los programas 
universitarios de grado: 
fisioterapia, terapia 
ocupacional, ciencias 
ambientales, odontología y 
veterinária / 2014 

Gaceta Sanitaria Espanha Davó-Blanes, M. Carmen; 

Vives-Cases, Carmen; 

Álvarez-Dardet, Carlos; 

Benavides, Fernando G; 

Segura-Benedicto, Andreu; 

Bosch Llonch, Félix. 

Espanha 
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Notou-se que dos 22 trabalhos encontrados, 09 foram publicados entre os anos de 2009 e 

2010. Observou-se também que as revistas que continham os artigos encontrados eram publicações 

oriundas de diversas regiões do mundo. Europa, Ásia, América do Norte e América do Sul estavam 

representadas, com destaque para o número de publicações originária dos EUA (07) e Brasil (04). Esta 

diversidade quanto aos países de origem também ocorre com os autores dos artigos, com a presença 

de pesquisadores oriundos de todos os continentes.  

O maior número de publicações é proveniente dos EUA, porém o Brasil, além de possuir 

reconhecimento internacional pela qualidade e capacidade de inovação de seus dentistas, tem 

despontado na produção tecnológica e científica ligada à odontologia. São dos estados do Paraná e Rio 

Grande do Sul os autores dos artigos científicos produzidos no Brasil que foram encontrados nesta 

pesquisa. 

Quanto à análise do conteúdo dos artigos, foram observadas abordagens diferentes em 

relação à temática odontologia e sua relação com a sustentabilidade. Dessa forma, foram criadas 5 

categorias de análise dos conteúdos dos artigos, com o agrupamento dos artigos, de acordo com a 

semelhança no tipo de abordagem. São elas: 

Categoria A – Composta por 6 (seis) artigos que apresentavam a sustentabilidade na 

odontologia como uma questão majoritariamente ligada ao manejo adequado de resíduos gerados 

pelas atividades odontológicas. Números 4; 6; 11; 12; 15 e 20. 

Categoria B – Composta por 8 (oito) artigos que trabalhavam a sustentabilidade de forma mais 

ampla, com a demonstração da necessidade de mudanças nas atitudes dos profissionais da área em 

relação ao meio ambiente. Números 3; 5; 7; 9; 13; 16; 19 e 21.  

Categoria C – Composta por 6 (seis) artigos que demonstravam a necessidade de mudanças 

mais concretas a partir do processo de formação dos dentistas, com incremento de conhecimentos 

ambientais, cuja influência ocasionaria melhorias nas atitudes socioambientais dos profissionais. 

Números 1; 2; 8; 10; 14 e 22. 

Categoria D – Composta por 1 (um) artigo que aferiu impactos ambientais da odontologia. 

Número 17. 

Categoria E – Composta por 1 (um) artigo que abordou a importância  socioambiental dos 

dentistas, em sua atuação como líderes. Número 18. 

É inegável a importância de um adequado manejo dos resíduos gerados em um consultório 

odontológico, como preconizado pelos artigos agrupados na Categoria A, porém, na busca pela 

sustentabilidade, hábitos e práticas cotidianas dos dentistas e profissionais auxiliares precisam estar 

em consonância com um conjunto de ações mais abrangentes. A aquisição de equipamentos e a 

adequação de ambientes para haver economia de água e energia elétrica, assim como o adequado 

treinamento da equipe auxiliar, são apenas alguns exemplos que podem ser utilizados pela odontologia 

em um contexto mais amplo, tal como apresentado pelos artigos da Categoria B. 

Mas a incorporação de conhecimentos socioambientais pelos profissionais da odontologia 

pode acontecer de forma mais efetiva quando o processo de formação está envolvido. De acordo com 

o tipo de abordagem descrito nos artigos da Categoria C, a educação ambiental é um fator que pode 

contribuir para que a classe odontológica realmente incorpore saberes e práticas em seu cotidiano, 

exerça suas atividades com menor impacto ambiental e atue também como produtora de agentes 

multiplicadores de conhecimentos socioambientais. Neste sentido, o artigo enquadrado na Categoria E 

expressa claramente que a inserção de elementos que incentivem os clientes a adotar medidas mais 

sustentáveis em suas casas é uma das atribuições dos odontólogos engajados.  

Já a Categoria D apresenta um estudo que utiliza a mensuração da Pegada de Carbono - 

quantidade de dióxido de carbono produzida por uma atividade em um intervalo de tempo 

determinado, considerando atividades, processos e materiais envolvidos – para aferir o impacto 

ambiental da odontologia.  

  

4.2. Pesquisa exploratória e estudo comparativo 
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De acordo com os resultados encontrados na pesquisa exploratória que envolveu os termos 

“educação ambiental”, “desenvolvimento sustentável”, “sustentabilidade” e suas respectivas traduções 

para a língua inglesa: “environmental education”, “sustainable development”, “environmental 

sustainability”, foi perceptível a grande quantidade de artigos científicos no portal da Capes com cerca 

de 30.000 artigos no ano de 2012, destacando-se o grande número de trabalhos com o tema 

“desenvolvimento sustentável”.  

O destacado número de artigos com o tema “desenvolvimento sustentável” também foi 

notório no portal Web of Knowledge, bem como o total de ocorrências no ano de 2013 naquele portal: 

cerca de 5.000 artigos científicos. No portal Scielo, o ano com maior número de publicações também 

foi 2013: cerca de 400 artigos, porém, com o tema “sustentabilidade” constando em maior número. Já 

no portal Bireme, os anos de 2012 e 2013, que foram destaque nos demais portais pela elevada 

quantidade de artigos, apresentaram aproximadamente metade do número de trabalhos publicados 

em relação ao ano de 2005. 

A comparação entre resultados da pesquisa com os termos “odontologia” e “dentistry” e a 

pesquisa exploratória, realizadas nos mesmos portais de periódicos científicos em um mesmo intervalo 

de tempo, mostra o que parece ser uma pouco expressiva produção científica de artigos que 

relacionem a odontologia aos temas ligados à sustentabilidade. Tais indícios podem gerar 

questionamentos: estaria a classe odontológica dando pouca importância às questões ambientais em 

sua produção científica?  

Dos trabalhos que abordam a sustentabilidade na área odontológica encontrados na pesquisa 

bibliográfica, apenas 06 preconizam mudanças nas atitudes socioambientais dos profissionais, não 

restritas ao adequado manejo de resíduos ou às boas práticas nos ambientes de trabalho. Estes 06 

trabalhos discutem os conteúdos com uma abordagem que está em consonância com aquilo que se 

espera para o futuro de uma profissão historicamente considerada importante e indispensável à 

sociedade, pois a odontologia atual está inserida em um contexto econômico-social onde predomina o 

modo de produção capitalista. Parece haver carência de iniciativas e investimentos nas pesquisas 

científicas sobre sustentabilidade e assuntos correlatos.  

As atenções das atividades humanas que estão inseridas no modo de produção dominante parecem 

estar voltadas para o crescimento a qualquer custo, sem o devido respeito ao meio ambiente, mas tais 

atitudes precisam ser revistas pela sociedade em geral e, conseqüentemente, pela classe odontológica. 

 Para Brown (2003), o grande desafio está na frente educacional: fazer com que bilhões de 

pessoas no mundo entendam não apenas a necessidade de mudar, mas também como tal mudança 

pode gerar uma qualidade de vida muito melhor do que têm hoje. 

Urge, portanto, encontrar um modelo alternativo de desenvolvimento que melhor atenda aos 

anseios da sociedade por um mundo melhor para todos e sustentável ao longo do tempo. As bases 

para o questionamento do sistema vigente estão lançadas e se mostram nos discursos defendidos 

pelos movimentos sociais de resistência ao modelo econômico hegemônico. No entanto, tais 

movimentos não revelaram potencial de transformar, em escala planetária, o modo de pensar e agir 

quanto ao desenvolvimento, de modo a imputar-lhe sustentabilidade (ARAUJO et al., 2014). Para isto, 

acelerar a transição para um futuro sustentável significa superar a inércia tanto das pessoas quanto das 

instituições (BROWN, 2003). 

Assim sendo, há a urgente necessidade de que estas questões sejam discutidas no interior da 

classe odontológica. Para tanto, torna-se indispensável a adoção de uma postura reflexiva/avaliativa 

por parte dos formuladores das políticas educacionais, das instituições formadoras de recursos 

humanos em saúde, das associações e das entidades de classe, bem como dos próprios profissionais 

cirurgiões-dentistas (LUCIETTO et al., 2007). 

 Neste sentido, a reorientação das atividades de pesquisa científica e uma nova elaboração dos 

conteúdos curriculares e dos métodos pedagógicos, na perspectiva do desenvolvimento sustentável e 

da sustentabilidade, implicam a construção de um saber ambiental, com mudança do paradigma 

científico dominante (SANTOS, 2008) e nas práticas educacionais. A educação ambiental se projeta na 

contracorrente das demandas e interesses da vida acadêmica das universidades e da racionalidade 
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econômica dominante (LEFF, 2009) na busca pela sustentabilidade, sendo que esta não deve ser 

entendida como produto final, mas como um processo que vai criando relações forjadoras de 

sustentabilidade, porque não se trata apenas da superação sempre necessária da miséria e da pobreza, 

nem só atender à nutrição e à saúde, condições básicas para qualquer desenvolvimento, mas trata-se 

de transformar o ser humano na sua relação com o mundo, com outros homens e consigo mesmo 

(FREIRE, 2002). O resultado final seria a emergência de um novo tipo de sociedade, integrada com o 

ambiente, com uma cultura de valorização da vida, com uma produção limpa e dentro dos limites do 

ecossistema e com profunda solidariedade entre todos (BOFF, 2014). 

5. CONCLUSÕES 

A odontologia, como prestação de serviço essencial de saúde pública, avançou na adição de 

modernas tecnologias a sua prática cotidiana, mas, diante de suas características no âmbito comercial 

que compactuam com o modo de produção econômica dominante, pode não estar contemplando 

adequadamente a dimensão ambiental nas suas ações.  

O fato de, em um espaço de tempo compreendido entre os anos de 2005 e 2014, terem sido 

encontrados apenas 22 artigos científicos que relacionem a atividade odontológica com a 

sustentabilidade, e, dentre estes apenas 06 abordarem o assunto de forma a preconizar uma mudança 

na formação socioambiental dos dentistas, tal como foi demonstrada pelos dados da pesquisa, acena 

para um possível distanciamento entre a classe odontológica e as questões ambientais. 

Se, em um contexto geral, os dados da pesquisa exploratória apontam para um expressivo 

número de artigos científicos com termos ligados à sustentabilidade, podemos estar diante de um 

reflexo da maior conscientização e interesse dos pesquisadores pelo meio ambiente. E se o meio 

acadêmico-científico mostrar interesse pela busca de alternativas ao modelo predatório de 

desenvolvimento atual, a sociedade também receberá sua parcela de benefícios. 

Para que haja sintonia com um novo modelo de desenvolvimento, também é fundamental o 

engajamento e o interesse corporativo, pois da mesma forma que a sociedade, as corporações devem 

ter interesse na construção de um novo paradigma de práticas pautadas na sustentabilidade. Para tal, 

as associações de classe, por exemplo, a Associação Brasileira de Odontologia – ABO e o Conselho 

Federal de Odontologia - CFO, além das universidades e organizações privadas, possuem papel 

primordial na difusão de um novo saber ambiental entre os profissionais dessa área da saúde. 

A educação ambiental apresenta-se como pedagogia e epistemologia para a formação dos 

futuros profissionais da área odontológica. Através da inserção da educação ambiental como 

integrante de conteúdos curriculares dos cursos de graduação, as matrizes curriculares seriam dotadas 

de um caráter multidisciplinar que ao aliar meio ambiente e sociedade a uma formação ética e 

reflexiva, certamente produziria profissionais com consciência crítica diante de diversos campos de 

atuação. Isso também seria válido para o pessoal auxiliar em odontologia, ou seja, os profissionais de 

nível médio, que têm importante função na aplicação e propagação de adequadas práticas 

socioambientais, uma vez que costumeiramente são instruídos por dentistas. Como resultado, o meio 

ambiente e a sociedade seriam os grandes beneficiados. 

E na atuação perante a sociedade, o cirurgião dentista tem oportunidades de atuar na 

propagação de hábitos e conhecimentos socioambientais. Nas visitas aos domicílios, como parte da 

Estratégia Saúde da Família, por exemplo, o profissional bem preparado pode orientar os cidadãos em 

assuntos que não são restritos às doenças bucais. Investimentos em equipamentos que economizam 

água e energia elétrica, por exemplo, podem estimular os clientes de um consultório particular a 

adotar medidas mais sustentáveis em suas residências, assim como alunos de um curso universitário 

podem se espelhar em seus mestres e incorporar um novo saber ambiental em suas vidas.   
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CAPÍTULO 02 

 

  

 

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA PARA A 

INSERÇÃO DA SUSTENTABILIDADE NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM 

ODONTOLOGIA NO BRASIL 

 

ENVIRONMENTAL EDUCATION AS A PEDAGOGICAL STRATEGY FOR THE 

INCLUSION OF SUSTAINABILITY IN UNDERGRADUATE COURSES IN 

DENTISTRY IN BRAZIL 

 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

PARA LA INCLUSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN LOS CURSOS DE 

LICENCIATURA EN ODONTOLOGÍA EN BRASIL 

 
ESTE ARTIGO FOI SUBMETIDO À REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E, PORTANTO, 

ESTÁ FORMATADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DESTA REVISTA  

(Acessar http: //www.scielo.br/revistas/rbedu/pinstruc.htm). 

 

 

           RESUMO 

 O artigo apresenta a Educação Ambiental (EA) como subsídio para inserção da 

odontologia em um modelo de desenvolvimento pautado pela sustentabilidade. A 

metodologia é composta por uma pesquisa documental nas matrizes curriculares e 

projetos pedagógicos de diversos cursos de graduação em odontologia existentes no 

Brasil, e por uma pesquisa de percepção ambiental com estudantes do curso de 

odontologia da UFRN. São discutidas questões relativas à sustentabilidade, à relação 

entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), e sobre a proposta de educação dialógica 

de Paulo Freire, com reflexões quanto à inserção da EA no meio acadêmico-científico 

odontológico. Os resultados indicam que assuntos relativos ao meio ambiente não têm 

estado expressivamente presentes nos cursos de graduação em odontologia, apesar do 

interesse demonstrado pelos entrevistados sobre tais questões. Nas conclusões, há o 

reconhecimento da importância da EA como ferramenta interdisciplinar para 

abordagem da temática ambiental nos cursos de graduação em odontologia, e de que 

esta proposta pedagógica pode fomentar a multiplicação de conhecimentos 

socioambientais pelos dentistas. 

PALAVRAS-CHAVE 

Educação ambiental; Odontologia; Sustentabilidade; Ciência; Tecnologia; 

Sociedade 

 

ABSTRACT 

The article presents the Environmental Education (EE) as a subsidy for dental 

insertion into a development model based on sustainability. The methodology consists 

of documentary research on curricular and pedagogical projects of various 

undergraduate courses in existing dentistry in Brazil, and an environmental perception 

survey with students of the dentistry course, UFRN. They are discussed sustainability 

issues, the relationship between Science, Technology and Society (STS), and on the 

proposal of dialogic education of Paulo Freire, with reflections on the introduction of 

EE in the dental academic-scientific community. The results indicate that matters 

relating to the environment have been significantly present in undergraduate programs 

in dentistry, despite the interest shown by respondents on such issues. In the 
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conclusions, there is recognition of the importance of EA as an interdisciplinary tool 

for environmental thematic approach in undergraduate programs in dentistry, and that 

this pedagogical approach can foster the multiplication of environmental knowledge by 

dentists. 

KEYWORDS 
Environmental education; Dentistry; sustainability; Science; Technology; Society 

 

RESUMEN 

El artículo presenta el Educación Ambiental (EA) como un subsidio para la 

inserción dental en un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad. La 

metodología consiste en la investigación documental sobre los proyectos curriculares y 

pedagógicos de diversos cursos de licenciatura en odontología existente en Brasil, y 

una encuesta de percepción del medio ambiente con los estudiantes del curso de 

odontología, UFRN. Se discuten los temas de sostenibilidad, la relación entre Ciencia, 

Tecnología y Sociedad (CTS), y sobre la propuesta de la educación dialógica de Paulo 

Freire, con reflexiones sobre la introducción de la EA en la comunidad académica-

científica dental. Los resultados indican que los asuntos relacionados con el medio 

ambiente han estado presentes de manera significativa en los programas de licenciatura 

en odontología, a pesar del interés mostrado por los encuestados sobre estos temas. En 

las conclusiones, se reconoce la importancia de la EA como una herramienta 

interdisciplinaria para la aproximación temática ambiental en los programas de 

licenciatura en odontología, y que este enfoque pedagógico puede fomentar la 

multiplicación de conocimientos ambientales por los dentistas. 

PALABRAS CLAVE 

Educación ambiental; Odontología; Sostenibilidad; Ciencia; Tecnología; 

Sociedad 

 

           INTRODUÇÃO 
A odontologia, como profissão integrante do amplo campo de atividades 

relacionadas à promoção da saúde humana, atravessou períodos históricos e sofreu 

transformações científicas e tecnológicas inseridas em um contexto econômico. Esse 

contexto, hoje caracterizado pelo modelo capitalista de produção, tem como um dos 

resultados do processo de industrialização, a exploração desordenada do meio 

ambiente.  

Os assuntos relativos ao meio ambiente, tais como a importância da proteção à 

natureza, os impactos causados pela produção de resíduos e a necessidade de educação 

ambiental para a população têm sido divulgados nos meios de comunicação de massa, 

redes sociais e no meio acadêmico. Mas como estes assuntos estão sendo apresentados 

nos cursos de graduação em odontologia?   

Tal questionamento reveste-se de relevância quando demonstrada a participação 

das atividades odontológicas na eliminação de substâncias potencialmente causadoras 

de impactos ambientais. O mercúrio proveniente do amálgama das restaurações 

dentárias, a prata contida nos fixadores usados para processamento de filmes 

radiográficos e o chumbo das películas radiográficas (VASCONCELOS et al. 2013), 

além  de outras substâncias potencialmente ecotóxicas, como surfactantes, 

desinfetantes e medicamentos, geralmente são direcionadas para a rede de esgotos 

comum sem qualquer tratamento prévio (ORIAS E PERRODIN, 2013).  

Estas substâncias são conhecidas como Resíduos do Serviço de Saúde (RSS), 

nos quais estão enquadrados os resíduos produzidos pelas atividades da prática 

odontológica. Os RSS têm participação significativa no total de resíduos sólidos 

urbanos, não necessariamente pela quantidade gerada (cerca de 1% a 3% do total), mas 

pelo potencial de risco que representam à saúde e ao meio ambiente (BRASIL, 2004). 
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Com este foco de atuação, um artigo intitulado “Tecnologia e desenvolvimento 

na odontologia: do modelo econômico vigente à busca pela sustentabilidade”
4
 

apresentou uma pesquisa em grandes portais de periódicos disponíveis na internet nos 

quais, em um período compreendido entre os anos de 2005 e 2014, foram encontrados 

apenas 22 artigos científicos que relacionavam a atividade odontológica com a 

sustentabilidade. 

 A pesquisa citada demonstrou conclusões que apontam para um possível 

distanciamento entre a classe odontológica e as questões ambientais, fato que inspira 

reflexões sobre a inserção da Educação Ambiental (EA) como pedagogia e 

epistemologia para a formação dos futuros profissionais da odontologia, conferindo-

lhes maiores subsídios para sua atuação multiplicadora de conhecimentos 

socioambientais diante da sociedade. 

Neste contexto, LUCIETTO et al. (2007) consideram que há grande 

necessidade de que as questões ambientais sejam discutidas no interior do meio 

acadêmico odontológico. Para tanto, apontam como indispensável a adoção de uma 

postura reflexiva/avaliativa por parte dos formuladores das políticas educacionais, das 

instituições formadoras de recursos humanos em saúde, das associações e das entidades 

de classe, bem como dos próprios profissionais cirurgiões-dentistas, para que haja 

sintonia com um novo modelo de desenvolvimento e de práticas pautadas pela 

sustentabilidade. 

Para SANTOS (2008), a reorientação das atividades de pesquisa científica e 

uma nova elaboração dos conteúdos curriculares e dos métodos pedagógicos, na 

perspectiva da sustentabilidade, implicariam na construção de um saber ambiental, com 

mudança do paradigma científico dominante e nas práticas educacionais. E neste 

sentido se insere a EA, como parte de um processo de construção de práticas 

sustentáveis, embora esteja em uma corrente contrária à das demandas e interesses da 

vida acadêmica das universidades e da racionalidade econômica dominante (LEFF, 

2009). 

 
A construção de uma nova racionalidade exige a transformação dos paradigmas científicos 

tradicionais e a produção de novos conhecimentos, o diálogo, hibridação e integração de 

saberes, assim como a colaboração de diferentes especialidades, propondo a organização 

interdisciplinar do conhecimento para o desenvolvimento sustentável (LEFF, 2009. Pág. 207). 

 

Neste contexto de uma aparentemente pouco expressiva produção científica que 

relacione odontologia à sustentabilidade, e tendo como base em um referencial teórico 

composto por discussões sobre as questões relativas à sustentabilidade, sobre a relação 

entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), e na proposta de educação dialógica de 

Paulo Freire, este artigo suscita reflexões que integram um trabalho de mestrado cujo 

tema principal é a inserção da EA como subsídio para que a odontologia adote 

princípios pautados pela sustentabilidade.  

Nesta pesquisa, além de textos científicos, são analisados documentos oficiais, 

como as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Odontologia e 

pesquisados os conteúdos dos projetos pedagógicos de diversos cursos de odontologia 

existentes no Brasil, além de suas respectivas matrizes curriculares, devendo ser 

comprovada a hipótese de que, no que diz respeito aos cursos de graduação, há um 

relativo distanciamento da odontologia em relação aos assuntos concernentes ao meio 

                                                           
4
 Artigo elaborado e apresentado ao Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente (PRODEMA/UFRN) como parte da dissertação do mestrando Flávio Hildemberg da Silva 

Gameleira. O citado artigo foi submetido para publicação à Revista Brasileira de Ciências Ambientais e 

encontra-se em processo de avaliação. 
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ambiente.  

É também detalhada uma pesquisa de percepção ambiental realizada com 

alunos do penúltimo semestre letivo - 8º período - do curso de odontologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Esta aplicação presencial de 

questionários foi realizada em uma sala de aula do Departamento de Odontologia da 

UFRN (DOD), com prévia explicação oral do autor aos respondentes sobre os 

objetivos da pesquisa e a importância de participarem de uma iniciativa com 

características de pioneirismo. 

 Comumente, as questões relativas ao meio ambiente não são propostas em 

pesquisas com estudantes de odontologia, e o período letivo escolhido para esta 

pesquisa justifica-se pela proximidade com o final do curso e início de atuação dos 

respondentes diante da sociedade, além de ser um semestre em que os conteúdos 

teóricos do curso já foram quase totalmente ministrados pelos professores, restando no 

período seguinte, apenas atividades relativas à prática odontológica. 

Os questionários foram aplicados para propiciar sua análise e fornecer dados 

que sejam úteis à consecução do objetivo deste artigo, que é fornecer conteúdo para 

expandir discussões e reflexões sobre a inserção da EA nos cursos de graduação em 

odontologia, como estratégia de adoção de princípios guiados pela sustentabilidade.  

Por este trabalho enfocar as interações entre o ensino da odontologia e as 

questões relativas ao meio ambiente, são inicialmente apresentados conceitos de saúde 

e meio ambiente como subsídios para reflexões ao longo do artigo. 

 

Questões sobre meio ambiente, saúde e educação 

 

Construir um conceito ou uma definição de saúde não é tarefa simples, pois este 

termo leva implícitas as dimensões sociais, culturais, antropológicas, biológicas. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) difundiu em 1946 a definição de saúde como o 

completo bem estar físico, psíquico e social da pessoa, e não apenas a ausência de 

enfermidade ou achaque (OMS, 1946). 

A mesma OMS definiu saúde pública como a ciência e a arte de promover, 

proteger e recuperar a saúde por meio de medidas de alcance coletivo e de motivação 

da população. Esta característica social da saúde faz com que o estudo e a busca de 

soluções para problemas que levam ao agravo da saúde e qualidade de vida da 

população estejam entre seus maiores objetivos, e para tanto, os sistemas sociocultural, 

econômico e ambiental devem ser considerados. Assim, a prática da saúde, 

principalmente a da saúde pública, necessita do conhecimento científico de diversos 

campos do saber, dentre os quais, aqueles relativos ao meio ambiente (PHILIPPI JR, 

2005). 

O meio ambiente é considerado o conjunto dos processos abióticos e bióticos 

existentes no planeta Terra, passíveis da influência da ação humana, entretanto, tem no 

aspecto social um elemento imprescindível para que haja abrangência efetiva da sua 

totalidade (RUSCHEINSKY et al. 2002). Tais aspectos sociais que permearam as 

interações do ser humano com o meio ambiente sofreram modificações substanciais ao 

longo da história. A partir do século XVI, por exemplo, o meio ambiente, que era 

considerado divino no período histórico da Idade Média, passou a ser visto como 

subserviente às aspirações do desenvolvimento econômico humano (CARVALHO et 

al., 2006). Surgiram então tendências humanas de dominação da natureza pelo saber, 

com a finalidade de converter nosso conhecimento em algo útil e proveitoso para a 

vida dos homens (JAPIASSU, 1995). Naquele período, foi forjado um modelo de 

racionalidade instrumental que se expandiu pelo mundo ocidental às custas da natureza 

(PORTO-GONÇALVES, 2006). 
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A visão mecanicista da razão cartesiana converteu-se no princípio constitutivo de uma teoria 

econômica que predominou sobre os paradigmas organicistas dos processos da vida, 

legitimando uma falsa idéia de progresso da civilização moderna. Desta forma, a racionalidade 

econômica baniu a natureza da esfera da produção, gerando processos de destruição ecológica e 

degradação ambiental (LEFF, 2009. Pág. 15). 

 

A economia ocidental passou então a sofrer transformações, principalmente 

com as mudanças tecnológicas aceleradas ocorridas durante a Revolução Industrial, 

ocorrida a partir do Século XVIII, onde a idéia de progresso foi disseminada como 

êxito econômico, sempre com um alto consumo de matérias primas e a natureza sendo 

utilizada como subsídio. 

Entretanto, desde meados do século XX a consciência ecológica pública vem 

aumentando, ganhando apoio e gerando políticas públicas e leis ambientais (PHILIPPI 

JR 2005), principalmente após a ocorrência de desastres socioambientais como o 

derramamento de mercúrio nas águas da Baía de Minamata, no Japão (PORTO-

GONÇALVES, 2006) e do livro “Primavera silenciosa” da bióloga norte-americana 

Rachel Carson, que ao denunciar a contaminação de solo, águas e seres humanos por 

produtos químicos utilizados na agricultura, pode ser considerado um dos marcos de 

deflagração do movimento ecológico (CABRAL, 2010). 

Posteriormente, em 1987, foi definido o conceito de desenvolvimento 

sustentável com a publicação do relatório “Nosso Futuro Comum”, também conhecido 

como Relatório Brundtland. O relatório define uma sociedade de desenvolvimento 

sustentável como aquela que satisfaz as necessidades da atualidade sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras para satisfazer as suas próprias necessidades (WCED, 

1987). 

Apesar de existirem evidências de numerosas civilizações que sentiram a 

necessidade de preservar os recursos para as gerações futuras, é necessário destacar que 

o conceito atual de desenvolvimento sustentável é um conceito novo, que requer 

abordagens críticas e abrangentes, que considerem os problemas em sua totalidade e 

interconectados, pois a humanidade deve enfrentá-los em uma escala global, porque 

apesar de existirem com abrangência local e regional, problemas como a poluição dos 

mares e do ar, por exemplo, podem ter alcance global (VILCHES et al. , 2009). 
 

O princípio da sustentabilidade surge no contexto da globalização como a marca de um limite e 

o sinal que reorienta o processo civilizatório da humanidade. A crise ambiental veio questionar 

a racionalidade e os paradigmas teóricos que impulsionaram e legitimaram o crescimento 

econômico, negando a natureza. A sustentabilidade ecológica aparece assim como um critério 

normativo para a reconstrução da ordem econômica, como uma condição para a sobrevivência 

humana e um suporte para chegar a um desenvolvimento duradouro, questionando as próprias 

bases da produção (LEFF, 2009. Pág. 15). 

  

Neste sentido, a EA surge como meio de transformação social, ao promover o 

desenvolvimento de hábitos, atitudes e conhecimentos que levem a uma mudança de 

posicionamento dos cidadãos no ambiente natural. Tal necessidade ganhou força em 

meados do século XX (RUSCHEINSKY et al., 2002).  

Após a Segunda Guerra Mundial e dos eventos anteriormente citados, quais 

sejam: o desastre ecológico na baía de Minamata, no Japão, a publicação do livro 

“Primavera Silenciosa”, entre outros acontecimentos importantes no âmbito 

socioambiental, a opinião pública passou a reagir. Questionava-se que a Ecologia por si 

só não daria conta de reverter, de impedir ou de minimizar os agravos ambientais, os 

quais dependem de formação ou mudanças de valores individuais e sociais que devem 

expressar-se em ações que levem à transformação da sociedade por meio da educação 

da população (PHILIPPI JR, 2005). 

As discussões sobre EA tiveram grande impulso na Conferência de Tbilisi, 

realizada na Geórgia, país anteriormente integrante da União das Repúblicas 
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Socialistas Soviéticas (URSS). Realizada em 1977, a conferência aprofundou estudos 

que objetivavam mostrar a necessidade da abordagem interdisciplinar para o 

conhecimento e a compreensão das questões ambientais por parte da sociedade como 

um todo (UNESCO, 1980). Foi a partir da Conferência de Tbilisi que os princípios 

gerais da EA foram internacionalmente reconhecidos como orientadores de esforços 

para implementar mudanças educacionais em relação ao meio ambiente. 

 
A educação ambiental traz consigo uma nova pedagogia que surge da necessidade de orientar a 

educação dentro do contexto social e na realidade ecológica e cultural onde se situam os 

sujeitos e atores do processo educativo (LEFF, 2009. Pág. 257). 

 

EA entende-se como a formação de uma consciência fundada numa nova ética 

que deverá resistir à exploração, ao desperdício e à exaltação da produtividade 

concebida como um fim em si mesma (UNESCO, 1980). Este processo de formação e 

conscientização não só deve sensibilizar, mas modificar as atitudes e fazer adquirir os 

novos enfoques e conhecimentos que a interdisciplinaridade exige, isto é, a cooperação 

entre as disciplinas tradicionais indispensáveis para apreender a complexidade dos 

problemas do ambiente e para a formulação de suas soluções (LEFF, 2009). 

No documento final da Conferência de Tbilisi, foram apresentados alguns 

objetivos a serem alcançados pela humanidade, por meio da EA, quais sejam: a) 

Adquirir consciência e sensibilização pelas questões do meio ambiente global; b) 

Vivenciar diversidades de experiências e compreender o meio ambiente e seus 

problemas; c) Adquirir valores sociais, profundo interesse pelo ambiente e vontade de 

participar ativamente em sua melhoria e proteção; d) Desenvolver aptidões necessárias 

para e resolver os problemas ambientais; e) Proporcionar aos grupos sociais e aos 

indivíduos a possibilidade de participar ativamente nas tarefas de solução dos 

problemas ambientais (UNESCO, 1980). 

No Brasil, a EA obteve maior reconhecimento institucional na década de 1990, 

com a promulgação da Lei 9.795, em 27 de abril de 1999, que instituiu a Política 

Nacional de Educação Ambiental. Isto não significa, no entanto, que houve imediata 

inserção ou consolidação no sistema educacional; apenas garantiu seu reconhecimento 

político (RUSCHEINSKY et al. 2002), embora a EA tenha potencial para marcar um 

novo papel social da educação, em busca de uma sociedade sustentável (PHILIPPI JR, 

2005). 

 A EA, por sua natureza complexa e interdisciplinar, envolve aspectos da vida 

cotidiana, questiona a qualidade de vida e explicita as interdependências entre 

ambiente e sociedade (RUSCHEINSKY et al. 2002). Ela coloca-se numa posição 

contrária ao modelo de desenvolvimento econômico vigente no sistema capitalista 

selvagem, em que os valores éticos, de justiça social e solidariedade não são 

considerados. Ao ser um instrumento de construção de autonomia, auxilia a formação e 

preparação de cidadãos para a reflexão crítica e para uma ação social corretiva ou 

transformadora do sistema, de forma a tornar viável o desenvolvimento integral dos 

seres humanos (PHILIPPI JR, 2005). 

Para que haja a construção de novos conhecimentos e sua incorporação como 

conteúdos integrados no processo de formação, o ensino interdisciplinar no campo 

ambiental surge como componente indispensável (LEFF, 2009) e que aplicado à 

odontologia possibilitaria uma formação mais ampla, com alargamento dos horizontes 

outrora restritos aos dentes e estruturas associadas e que, apesar de ter havido uma 

inserção das questões sociais, ainda parece carecer de melhores iniciativas quanto ao 

meio ambiente. A EA e suas características formativas que incentivam o pensamento 

crítico, pode ser o grande diferencial para os dentistas do século XXI. 

 Justamente por expressar um pensamento sempre direcionado à autonomia 

cidadã e ao incentivo à reflexão crítica sobre os temas que circundam as vivências de 
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cada ser humano, os escritos do educador brasileiro Paulo Freire podem ser 

diretamente aplicáveis à realidade socioambiental. Conseqüentemente, suas 

perspectivas sobre este tema serão dispostas neste trabalho, conforme a sua visão e a de 

outros autores sobre o seu pensamento. 

Paulo Reglus Neves Freire nasceu em Recife/PE, em 1921 e faleceu em São 

Paulo em 1997. Foi educador, pedagogo e filósofo. É considerado o patrono da 

educação brasileira (BRASIL, 2012) e teve reconhecimento internacional em 

renomadas universidades como Harvard, Cambridge e Oxford.  

O movimento de Paulo Freire com a ascenção popular começou no Nordeste 

em 1962. O Nordeste possuía 15 milhões de analfabetos para uma população de 25 

milhões, ou seja, mais da metade da população não sabia ler nem escrever. Paulo Freire 

realizou na cidade de Angicos/RN a alfabetização de 300 trabalhadores em 45 dias. Tal 

fato impressionou a opinião pública e fez com que o governo federal implantasse 

cursos para coordenadores em quase todas as capitais do Brasil. Teve início, então, 

uma campanha de alfabetização em nível nacional que envolvia nas primeiras etapas o 

meio urbano e posteriormente se estenderia ao meio rural, conhecida como “De pé no 

chão também se aprende a ler” (FREIRE, 1967).  

Por defender uma educação para a autonomia, a liberdade, a responsabilidade 

social e política, Paulo Freire foi acusado de ser reacionário, pelo regime militar 

vigente à época no Brasil, e forçado ao exílio no exterior. 

 
O método Paulo Freire não ensinava a repetir palavras, nem se restringia a desenvolver a 

capacidade de pensá-las segundo as experiências lógicas do discurso abstrato; simplesmente 

colocava o alfabetizando em condições de poder reexistenciar criticamente as palavras de seu 

mundo, para, na devida oportunidade, saber e poder dizer sua palavra. (FREIRE E FIORI, 1973, 

pág. 27). 

 

A abordagem sociocultural, da qual Paulo Freire é um dos precursores, coloca o 

ser humano como agente e objeto da história, pela possibilidade que tem de 

transformá-la, ao mesmo tempo em que sofre a influência de fatores sociopolíticos, 

econômicos e culturais (PHILIPPI JR, 2005). Conforme suas concepções, o 

pensamento dos seres humanos está dentro deles próprios, ou seja, somos construtores 

e constitutivos da realidade, sendo de grande importância o nível de percepção dos 

indivíduos e o quanto eles estão sendo objetos ou sujeitos de sua própria existência 

(RUSCHEINSKY et al. 2002). 

 Freire defende a posição filosófica e política que concebe que todos podem ser 

agentes de transformação constante da realidade e não apenas adaptar-se. Essa é uma 

das principais características da educação libertadora, que pode ser compreendida 

como premissa fundamental da EA, segundo uma pedagogia inclusiva e participativa. 

Ao buscarem o reconhecimento do seu lugar e de si mesmo, de forma crítica, os atores 

sociais constituem agentes importantes da educação ambiental, pois qualquer educação 

que queira problematizar as condições de existência necessariamente penetrará no 

terreno das representações sociais (RUSCHEINSKY et al. 2002). 

Em suas obras, Freire enaltece a importância da incorporação dos saberes e 

percepções ambientais no processo de formação profissional: 

 
A formação devia insistir na constituição deste saber necessário que é a importância inegável 

que tem sobre nós o contorno ecológico, social e econômico em que vivemos (FREIRE 2002, 

Pág. 155). 

 

No caso da odontologia, tal incorporação pode encontrar vasto campo de 

aplicação nos Programas de Saúde da Família (PSF), por exemplo, pois neles existe a 

priorização de ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas, de 

forma integral e contínua. Neste programa, o atendimento é prestado na unidade básica 
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de saúde ou no domicílio, pelos profissionais que integram as equipes de Saúde da 

Família. Tal procedimento torna de grande relevância a utilização do PSF para tratar 

dos problemas ambientais, uma vez que se estabelecem vínculos e criam-se laços de 

compromisso e de corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e a população 

para a promoção da qualidade de vida (BRASIL, 2000). 

A aquisição de saberes, de acordo com a ótica freireana, vai muito além da 

simples transmissão e depósito de conhecimento, deve haver o incentivo ao 

pensamento crítico, a valorização dos conhecimentos tradicionais e das experiências de 

vida. 
É preciso que o formando, desde o princípio de sua experiência formadora, assumindo-se como 

sujeito também da produção do saber, se convença definitivamente de que ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção 

(FREIRE, 2002. Pág. 24). 

 

Neste contexto de valorização dos diversos atores sociais na construção e 

propagação de conhecimentos socioambientais, o estudo das percepções sobre o meio 

ambiente está contemplado na metodologia adotada, como instrumento integrante do 

questionário que foi aplicado aos alunos do curso de odontologia da UFRN e será 

analisado posteriormente.   

 

Percepção ambiental 

O estudo de percepção ambiental, quando considerado uma resposta dos 

sentidos aos estímulos externos, pode trazer elementos significativos e esclarecedores 

para a condução e entendimento dos problemas existentes em um local ou área de 

atuação (TUAN, 1980). Este tipo de estudo pode ser utilizado como instrumento de 

gestão em áreas do conhecimento ligadas aos temas educacional, social e ambiental 

para promover a melhoria da qualidade do meio ambiente e da vida dos seres humanos 

(MARIN et al. 2003). 

Se a percepção do estímulo é fundamental para o desenvolvimento da ação 

comunicativa, a formulação do estímulo é a primeira etapa para a produção de uma 

mensagem (PHILIPPI JR 2005), e neste contexto, a percepção da crise ambiental, da 

multiplicação dos riscos no que diz respeito à água, à energia e ao ar pode transformar-

se em mola propulsora para transformações socioambientais (RUSCHEINSKY et al. 

2002), já que os estudos de percepção ambiental comumente são utilizados como etapa 

prévia para se fazer projetos e programas de EA, com vistas a conhecer os saberes, 

interesses, gostos, expectativas, necessidades, vivências e experiências de indivíduos e 

grupos (RIBEIRO; LOBATO; DE CÁSSIA LIBERATO, 2009).  

Neste trabalho, um estudo de percepção ambiental foi realizado com alunos do 

curso de graduação em odontologia da UFRN, de modo a nortear discussões e 

reflexões sobre a necessidade da inserção da EA nos conteúdos curriculares, visto que 

existe a hipótese de que, no que diz respeito aos cursos de graduação, há um relativo 

distanciamento da odontologia em relação aos assuntos concernentes ao meio 

ambiente. Foi também realizado um levantamento sobre a presença da EA nos 

conteúdos curriculares nas matrizes dos cursos de odontologia existentes nas 

universidades federais do Brasil. 

Os cursos de odontologia, de um modo geral, empregaram em seus primórdios 

algumas estratégias e pedagogias que acabaram por influenciar e moldar a 

subjetividade do cirurgião-dentista contemporâneo (WARMLING et al, 2012). No 

século XVI, com a chegada dos primeiros colonizadores portugueses, vieram os 

primeiros mestres cirurgiões e barbeiros dispostos a exercerem seus ofícios no Brasil. 

No período colonial, eram realizados exames com aferição das habilidades por parte do 

Cirurgião-Mor do Reino de Portugal. Este, na companhia de dois barbeiros, examinava 

os candidatos à primitiva arte dentária, ou seja, as pessoas que tirassem dentes 
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(CUNHA, 1952). 

WARMLING et al (2012) destacam que, em sua origem, o ensino da 

odontologia no Brasil foi influenciado pelas práticas dentárias dos barbeiros, cirurgiões 

e médicos. Como barbeiros, sangradores e dentistas exerciam atividades semelhantes 

até o século XIX, o governo imperial, pelo decreto 9.311, de 25 de outubro de 1884, 

instituiu de forma oficial o curso de odontologia na Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro e na Faculdade de Medicina da Bahia. O referido decreto iniciou uma nova era 

para a odontologia nacional, pois até 1880 aqueles que pretendiam aprender a arte 

dentária tinham de recorrer à observação do trabalho de outros profissionais, pois não 

havia em vernáculo uma única publicação que esclarecesse os vários assuntos 

concernentes à odontologia (CUNHA, 1952). Segundo o artigo 8º desse decreto, o 

curso de odontologia oferecia as seguintes matérias: 

 
Physica elementar; Chimica mineral elementar; Anatomia descriptiva e topographica da cabeça; 

Histologia dentária; Physiologia dentária; Pathologia dentária e hygiene da bocca; Therapeutica 

dentária (CUNHA, 1952 – pág. 161). 

 

O enfoque prioritariamente técnico-prático do ensino inicialmente empregado 

na odontologia sofreu transformações que proporcionaram uma maior amplitude nos 

saberes. Estas transformações têm feito com que paulatinamente os cursos de 

graduação em odontologia no Brasil estejam inserindo componentes curriculares que 

direcionem os futuros profissionais às necessidades sociais da população. Se antes a 

abordagem estava restrita à cavidade oral e estruturas associadas, algumas matrizes 

curriculares atuais já trazem conteúdos que apontam para uma maior abrangência do 

corpo humano e também interações com a sociedade, como, por exemplo, as 

disciplinas Saúde e Cidadania – DOD 0060 e Odontologia, Cultura e Sociedade – DOD 

0103, disponíveis na matriz curricular do curso de odontologia da UFRN (UFRN, 

2015). Mas quanto à dimensão socioambiental? Os cursos de graduação em 

odontologia têm valorizado sua importância? 

Na resolução do Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação 

Superior (CNE/CES) número 03, de 19 de fevereiro de 2002, são lançados subsídios 

que possibilitam o alcance deste objetivo. A referida resolução é o principal documento 

normativo para aplicação em nível nacional na organização, desenvolvimento e 

avaliação dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação em odontologia das 

instituições do sistema de ensino superior e, apesar de não propor explicitamente a 

inserção da educação ambiental como componente curricular, oferece direcionamento 

para ações deste tipo. Neste sentido, vejamos a redação do seu artigo 4º, que versa 

sobre as competências e habilidades gerais esperadas para o exercício da odontologia: 

 
II - Os profissionais de saúde “devem possuir competências e habilidades para avaliar, 

sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas” 

(BRASIL, 2002, pág. 01. Grifo nosso). 

VI - Devem ser capazes de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua 

prática. Desta forma os profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade 

e compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de 

profissionais (BRASIL, 2002, pág. 01. Grifo nosso). 

 

Para a análise que está sendo proposta, convém demonstrar ainda a redação do 

artigo 6º, que versa sobre os conteúdos considerados essenciais para os cursos de 

graduação em odontologia: 

 
             Artigo 6º - Os conteúdos devem contemplar: 

II- Ciências humanas e sociais – Incluem-se os conteúdos referentes às diversas dimensões da 

relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a compreensão dos determinantes sociais, 

culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e 
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coletivo do processo saúde/doença (BRASIL, 2002, pág. 03. Grifo nosso). 

 

Percebe-se que a aprendizagem contínua baseada em evidências científicas é 

recomendada e amparada pela resolução em questão. Então, infere-se que novas 

proposições que venham a surgir a partir de trabalhos como este possam servir para 

ajustar e aperfeiçoar as diretrizes curriculares, visto que os determinantes ecológicos, 

de acordo com a citada resolução, devem ser contemplados pelos conteúdos 

pedagógicos dos cursos de graduação em odontologia. 

Deve ser destacado que, quando analisadas as diretrizes curriculares e projetos 

pedagógicos dos cursos de odontologia, a ausência da EA não necessariamente enseja a 

desconsideração da instituição por este importante tema, mas sua presença certamente 

indicaria sua valorização. 

Diante do exposto, a metodologia utilizada neste artigo buscou formas de 

pesquisa que proporcionassem uma análise de documentos e das percepções 

ambientais, sempre considerando o referencial teórico adotado. Na seqüência, as 

análises dos resultados e sua discussão são apresentados, com as devidas conclusões. 

 

Metodologia 

 

A metodologia foi dividida em duas etapas. Uma etapa correspondente à 

pesquisa documental nas matrizes curriculares e projetos pedagógicos de diversos 

cursos de odontologia existentes em universidades federais do Brasil, e outra 

correspondente a uma pesquisa de percepção ambiental, cujo público-alvo foi 

composto por estudantes do penúltimo semestre letivo do curso de odontologia da 

UFRN, no mês de março de 2015. 

Na primeira etapa da pesquisa, foi realizado um levantamento documental em 

meio eletrônico. Através dos sites disponíveis na internet, foram pesquisados os 

conteúdos dos projetos pedagógicos e matrizes curriculares de diversos cursos de 

odontologia existentes no Brasil
5
. Em relação aos cursos de odontologia pesquisados 

durante os meses de agosto e setembro de 2015, houve a busca através do website de 

cada instituição e a leitura dos projetos pedagógicos e das matrizes curriculares, em 

busca de pontos que abordassem assuntos relativos à educação ambiental. Para a 

consecução deste objetivo, foram pesquisadas referências ao termo “educação 

ambiental” nos referidos projetos pedagógicos e foram pesquisados componentes 

curriculares cujo título contivesse o termo “educação ambiental” no seu título ou 

ementa. 

Dentre as universidades federais existentes no Brasil, algumas ofertavam o 

curso de odontologia, porém não disponibilizavam em seu site na internet o conteúdo 

pedagógico e os componentes curriculares. Foram realizados contatos via e-mail com 

solicitação das informações necessárias ao enriquecimento desta pesquisa, entretanto 

algumas instituições não enviaram resposta. As 21 (vinte e uma) instituições cujas 

informações sobre seus cursos de odontologia foram pesquisadas e utilizadas neste 

trabalho, estão representadas no Quadro 1: 

 

 

 

                                                           
5
 Como ação complementar, também com o auxílio da internet, os websites de diversas 

instituições estrangeiras que ofertavam cursos de odontologia foram acessados. Foram pesquisados países 

de forma a abranger vários continentes. As matrizes curriculares dos cursos de odontologia foram 

pesquisadas em busca de disciplinas cujo título contivesse educação ambiental. Foram pesquisados cursos 

nos Estados Unidos, Canadá, Espanha, Inglaterra, Portugal, França, Argentina, África do Sul e Austrália, 

não tendo sido encontrada a EA como disciplina ofertada em nenhum curso de graduação pesquisado. 
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Quadro 1: Universidades cujas matrizes curriculares e projetos pedagógicos dos seus respectivos cursos 

de graduação em odontologia foram pesquisados. 

UNIVERSIDADE  SIGLA 

Universidade Federal de Alagoas   UFAL 

Universidade Federal do Amazonas   UFAM  

Universidade Federal da Bahia   UFBA  

Universidade Federal de Campina Grande   UFCG  

Universidade Federal do Ceará   UFC  

Universidade Federal do Espírito Santo   UFES  

Universidade Federal de Goiás   UFG  

Universidade Federal do Maranhão   UFMA  

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul   UFMS  

Universidade Federal de Minas Gerais   UFMG  

Universidade Federal do Pará   UFPA  

Universidade Federal da Paraíba   UFPB  

Universidade Federal do Paraná   UFPR  

Universidade Federal de Pernambuco   UFPE  

Universidade Federal do Piauí   UFPI  

Universidade Federal Fluminense   UFF  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte   UFRN  

Universidade Federal de Santa Maria   UFSM  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul   UFRGS  

Universidade Federal de Sergipe   UFS  

Universidade Federal de Santa Catarina   UFSC  

     Fonte: elaborada pelo autor, a partir de pesquisa documental. 

 

Esta pesquisa teve como escopo os sites dos cursos de odontologia existentes 

em universidades federais brasileiras, por serem centros de difusão do conhecimento 

mais antigos e tradicionais, além de serem referenciais para novos cursos de 

odontologia que surgem em instituições particulares. Foi considerado ainda o fato de 

que geralmente os cursos de odontologia pertencentes a instituições públicas possuem 

melhor avaliação por parte do Ministério de Educação (MEC). 

Ao final desta etapa, constatou-se que todos os cursos de odontologia 

pesquisados apresentaram em sua matriz curricular ao menos uma disciplina voltada ao 

estudo da saúde coletiva ou direcionada à interação com o meio social, por exemplo, as 

disciplinas “Atividade Interativa Interdisciplinar: Saúde e Cidadania”, da UFRN, e 

“Saúde e Sociedade” da UFG. Mas a dimensão ecológica parece carecer de uma maior 

inserção, pois não houve nos cursos pesquisados alusão à EA.  

Em linhas gerais, os cursos de odontologia ofertados pelas universidades 

federais do Brasil seguem as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de 

graduação em odontologia. Tais diretrizes, dispostas na Resolução CNE/CES 03, de 19 

de fevereiro de 2002, apresentam em seu Artigo 5º as competências e habilidades 

específicas a serem adquiridas pelos alunos de odontologia através da formação 

acadêmica. Dentre elas, o Item III demonstra claramente o papel do Cirurgião dentista 

em equipes multidisciplinares: 

 
III - atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com extrema 

produtividade na promoção da saúde baseado na convicção científica, de cidadania e de ética 

(BRASIL, 2002). 

 

Enquanto o artigo 6º versa sobre os conteúdos essenciais a serem 

disponibilizados nos cursos de graduação em odontologia: 

 
Art. 6º Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Odontologia devem estar 

relacionados com todo o processo saúde - doença do cidadão, da família e da comunidade, 
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integrado à realidade epidemiológica e profissional. Os conteúdos devem contemplar: 

II - Ciências Humanas e Sociais - incluem-se os conteúdos referentes às diversas dimensões da 

relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a compreensão dos determinantes sociais, 

culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e 

coletivo, do processo saúde-doença. (BRASIL, 2002. Grifo nosso). 

 

Percebe-se que a Resolução CNE/CES 03, de 19 de fevereiro de 2002 destaca a 

importância da participação do Cirurgião Dentista em equipes multidisciplinares e da 

compreensão dos determinantes ecológicos como conteúdo a ser contemplado nos 

cursos de graduação. Embora a referida resolução seja a base para elaboração dos 

conteúdos pedagógicos dos cursos pesquisados, não havia nestes nenhuma alusão à EA 

como parte da formação dos cirurgiões dentistas. 

 Tal fato parece demonstrar que, apesar do principal documento normativo da 

odontologia brasileira recomendar que a dimensão ecológica seja contemplada entre os 

conteúdos essenciais dos cursos de graduação, as questões relativas ao meio ambiente 

parecem estar sendo pouco exploradas. Nenhum curso de odontologia, dentre aqueles 

que foram pesquisados no Brasil, apresentou em sua matriz curricular um componente 

cujo título ou sua respectiva ementa contivesse referência à EA. 

Na etapa da pesquisa, cujo objetivo foi averiguar a percepção ambiental de 

formandos do curso de odontologia, foram aplicados questionários baseados no modelo 

Views On Science-Techology-Society (VOSTS) previamente aprovados pelo Comitê de 

Ética da UFRN, a alunos do 8º período do curso de odontologia dessa universidade
6
.  

O VOSTS é um tipo de questionário originário do Canadá e que tem sido 

utilizado como referência para diversos trabalhos que envolvem as concepções das 

relações Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) vigentes na população 

(CANAVARRO, 2000). O VOSTS tem como objetivo buscar as concepções existentes 

no público em geral sobre as transformações científicas e tecnológicas, com ênfase na 

dimensão social. O modelo original possui mais de cem perguntas com, no mínimo, 

cinco alternativas cada uma. Entretanto, a adaptação do modelo VOSTS a cada caso 

pode auxiliar na correspondência entre o instrumento escolhido e o que se quer medir, 

o que confere maior validade ao conteúdo (GUIMARÃES e TOMAZELLO, 2004). 

Como instrumento de análise, a escala de opinião do tipo Likert foi utilizada. 

Inicialmente sugerida por Rensis Likert, em 1932. Esta escala proporciona a 

sensibilidade do reconhecimento de oposição entre contrários e reconhecimento da 

situação intermediária, além de tornar possível a utilização do conteúdo semântico para 

representar o nível de concordância (PEREIRA, 2001). 

Quanto à escala de mensuração, cada nível pode ser associado a uma 

intensidade semântica, tais como discordo totalmente; discordo bastante; discordo 

parcialmente; nem concordo nem discordo; concordo parcialmente; concordo bastante; 

concordo totalmente, tal como efetuado nesta pesquisa. BABBIE (2005) destaca como 

vantagem da escala de Likert a disposição prévia das categorias de respostas. 

O questionário, disponível no ANEXO I, contém em suas páginas iniciais, itens 

destinados à composição do perfil do respondente, tais como o nome - mantido em 

sigilo e substituído por um número de identificação - a idade, o gênero e a faixa de 

renda familiar, além de itens sobre a sua formação educacional anterior.  

A partir da página 03, logo após as orientações sobre o preenchimento do 

questionário, havia 14 proposições que foram divididas em três blocos: o bloco “A” era 

formado pelos itens 01, 02 e 03 e apresentava em seu enunciado afirmações que 

tratavam dos assuntos ambientais em um contexto geral, não sendo diretamente 

utilizadas para a etapa de análise de conteúdo deste trabalho. O objetivo era 

familiarizar o respondente com o assunto abordado. 

O bloco “B” era formado pelos itens 04, 05, 06, 07, 08 e 10 e apresentava uma 
                                                           

6
 Após aprovação por parte do Comitê de Ética da UFRN, foi gerado o parecer de número 910.140. 
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série de proposições, cujo objetivo era comparar a percepção ambiental dos 

respondentes com os conceitos de sustentabilidade apresentados pelo referencial 

teórico deste trabalho, ou seja, o ser humano integrado aos processos que envolvem o 

meio ambiente, mantendo uma visão socioambiental ampla, holística. Os itens deste 

bloco foram utilizados como base para a categorização e análise de conteúdo dos 

questionários. 

O bloco “C” era formado pelos itens 09, 11, 12, 13 e 14 e apresentava uma série 

de proposições, cujo objetivo era aferir valores e opiniões de cada respondente, tais 

como a iniciativa para investimentos em sustentabilidade e o apoio à criação de uma 

disciplina específica para EA na matriz curricular do curso, além da autocrítica quanto 

à capacidade e o interesse em participar de equipes multidisciplinares que envolvam 

questões relativas ao meio ambiente. Os itens deste bloco foram empregados para 

análise de conteúdo, ao pesquisar as semelhanças e diferenças entre as percepções dos 

alunos diante de assuntos mais específicos da odontologia. 

Como componente da análise de conteúdo proposta neste artigo, foi empregado 

o processo de categorização. A categorização é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento de acordo com critérios previamente definidos. São classes, as quais 

reúnem um grupo de elementos sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em 

razão das características comuns destes elementos (BARDIN, 2010). 

Foram criadas, a priori, 03 categorias para análise, considerando os 06 itens do 

bloco “B”: Categoria I – Formada pelos alunos cujas respostas de pelo menos quatro 

dos seis itens apresentados indicassem uma consonância com os conceitos de 

sustentabilidade apresentados pelo referencial teórico deste trabalho. Categoria II – 

Formada pelos alunos cujas respostas de quatro ou mais dos itens indicassem um 

desacordo com os conceitos de sustentabilidade apresentados pelo referencial teórico 

deste trabalho. Categoria III – Formada pelos demais respondentes, em uma situação 

considerada intermediária, ou seja, onde houve certo equilíbrio entre as respostas, no 

que diz respeito às opções consideradas como acordo ou desacordo. 

Em cada item do questionário, o conjunto das opções (-3, -2 e -1) 

representavam a opção de discordância com a afirmação apresentada, enquanto o 

conjunto das opções (+1, +2 e +3) representavam a concordância com a afirmação, 

restando a opção (0) para aqueles respondentes que optassem por não concordar, nem 

discordar da afirmação apresentada. 

Após detalhada análise de cada questionário numerado, foram consideradas as 

respostas marcadas por cada aluno em cada item do Bloco “B”. Foi verificada a 

concordância ou discordância com os padrões conceituais acima descritos e se 

produziu a Figura 1, que mostra as categorias formadas e a quantidade de respondentes 

que se enquadrava em cada uma delas. 

As categorias de análise I, II e III apresentaram, portanto, 23, 02 e 11 alunos, 

respectivamente, indicando que a maior parte encontra-se inserida na categoria “A”, ou 

seja, entre os que responderam pelo menos quatro dos seis itens com padrões de 

resposta compatíveis com os conceitos de sustentabilidade adotados por este trabalho.  
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Figura 01 – Categorias de análise, de acordo com as respostas dos itens do Bloco “B”, quando 

comparadas ao referencial teórico. 

 
 Fonte: Análise de conteúdo do questionário aplicado aos estudantes de odontologia           

 

Como os referenciais teóricos aqui utilizados apresentam uma postura 

socioambiental onde o ser humano deve estar integrado aos processos que envolvem o 

meio ambiente, sempre com uma visão holística na qual as transformações econômicas 

e tecnológicas devem ser utilizadas em benefício da totalidade, trata-se de um dado 

animador o fato de que 2/3 dos respondentes enquadravam-se na categoria I, o que será 

melhor discutido posteriormente. 

Os itens propostos neste bloco “B” apresentam enunciados que estimulam a 

reflexão sobre questões ligadas à sustentabilidade e assuntos mais presentes no senso 

comum, e, portanto, aplicáveis a alunos de outros cursos de graduação, ou outras 

categorias de profissionais. Para que as questões mais específicas desta pesquisa 

fossem contempladas, foi necessária a elaboração de uma segunda figura, com 

utilização dos itens do bloco “C”, o que proporcionou uma análise mais voltada para a 

odontologia. 

Antes, porém, são enumerados no Quadro 02 os enunciados dos Itens do Bloco 

“C”, tais como propostos no questionário, e seus respectivos objetivos nesta etapa da 

análise: 

  
Quadro 02 - Itens do questionário utilizados para uma análise do Bloco “C”. 

QUESTIONÁRIO – ITENS ESPECÍFICOS PARA A ODONTOLOGIA (BLOCO C) 

ITEM 09  “Eu investiria em inovações tecnológicas que promovessem a sustentabilidade em 
meu futuro consultório, mesmo que inicialmente tivesse que pagar mais caro por 
isso (equipamentos que economizam água e/ou energia elétrica, por exemplo)”. 

OBJETIVO Verificar a iniciativa para investimentos em sustentabilidade na profissão 
odontológica, considerando-se a atuação na iniciativa privada. 

ITEM 11 “Em consultório particular pode haver investimento por parte do dentista, mas no 
serviço público não há autonomia para promover a sustentabilidade ambiental na 
profissão odontológica”. 

OBJETIVO Saber se o aluno acredita que o profissional da odontologia também pode 
promover a sustentabilidade no setor público. *O enunciado deste item foi 
apresentado no sentido negativo. Para efeitos de análise, a legenda “Vermelho” - 
Discordância - seria o padrão mais aproximado aos conceitos teóricos deste 
trabalho.  

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

CONCORDÂNCIA

DISCORDÂNCIA

INTERMEDIÁRIA

2 23

  11 
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ITEM 12 “Uma disciplina do curso de odontologia, com conteúdo programático que 
abordasse Educação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade 
deveria ser obrigatória na matriz curricular”.  

OBJETIVO Saber se o aluno apoia a implantação obrigatória de uma disciplina que abordasse 
a educação ambiental na matriz curricular do curso de graduação em odontologia. 

ITEM 13 “Minha formação neste curso de odontologia me torna capaz de participar de 
equipes multidisciplinares que envolvam questões relativas ao meio ambiente”. 

OBJETIVO Considerando a formação que teve até o penúltimo semestre do curso, o aluno é 
convidado a fazer uma autoanálise sobre sua capacidade de participação em 
equipes multidisciplinares que envolvam questões ambientais, no âmbito da ESF – 
Estratégia Saúde da Família. 

ITEM 14 “Tenho interesse em participar de equipes multidisciplinares que envolvam 
questões relativas ao meio ambiente”. 

OBJETIVO Considerando a formação que teve até o penúltimo semestre do curso, o aluno é 
convidado a fazer uma autoanálise sobre seu interesse em participar de equipes 
multidisciplinares que envolvam questões ambientais, no âmbito da ESF – 
Estratégia saúde da Família. 

 Fonte: Análise de conteúdo do questionário aplicado aos estudantes de odontologia           

 

 

A partir da análise do conteúdo destes itens, a Figura 02 apresenta um 

comparativo entre as percepções dos alunos às questões do bloco “C”. O objetivo desta 

segunda figura é comparar as respostas dos alunos, frente às questões mais específicas 

sobre a odontologia, o que proporcionou dados relevantes para as discussões deste 

artigo. Para cada item do questionário apresentado nesta Figura, foi utilizada a seguinte 

legenda de cores: “Verde” – Quando houve concordância com a afirmação; 

“Vermelho” – quando houve discordância da afirmação e “Azul” quando o respondente 

optou por não concordar nem discordar com a afirmação proposta.  

 
Figura 02 - Percepções dos alunos às questões do bloco “C”. 

 
Fonte: Análise de conteúdo do questionário aplicado aos estudantes de odontologia           

 

 

 

 

Portanto, em uma visão geral dos dados organizados na Figura 02, enquanto 

algumas proposições como o item 09 e o item 12 apresentavam ampla maioria de 

respostas que concordavam com a afirmação proposta nestes Itens, o Item 13, por 

exemplo, apresentava equilíbrio entre concordância e discordância.  
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Na seqüencia, os dados apresentados na pesquisa documental e na pesquisa de 

percepção ambiental, com o auxílio das Figuras 01 e 02, fornecem amplos subsídios 

para uma discussão baseada no referencial teórico.   

 

Discussão 

O fato de não ter sido encontrado nesta pesquisa nenhum componente curricular 

cujo título apresentasse o termo “educação ambiental” inserido nas matrizes 

curriculares dos cursos de odontologia pesquisados no Brasil, e também ter sido 

registrada uma ausência dos assuntos ligados ao meio ambiente, quando analisados os 

projetos pedagógicos dos referidos cursos, parece indicar que, ao menos como 

integrantes explicitamente citados nos instrumentos pesquisados, as questões 

ambientais não têm estado expressivamente presentes na formação dos dentistas 

brasileiros. 

Quando foram pesquisados outros países, houve uma confirmação deste 

panorama. Também não foram encontrados componentes curriculares que 

apresentassem a EA no seu título, o que pode indicar um contexto a nível mundial de 

pouca propagação de conhecimentos socioambientais nos cursos de graduação em 

odontologia. 

Os dados oriundos desta pesquisa parecem apontar para uma separação entre as 

questões ligadas ao meio ambiente e as questões ligadas à saúde humana nos conteúdos 

acadêmicos dos cursos de odontologia. Estas questões deveriam ser inseparáveis, já 

que grande parte das doenças é decorrente da poluição da água, do ar e do solo, 

constituindo-se, portanto, o meio ambiente num determinante extremamente 

importante da saúde humana e da qualidade de vida para todos os seres vivos 

(PHILIPPI JR, 2005). 

O fato de todos os cursos de odontologia pesquisados oferecerem em suas 

matrizes curriculares ao menos uma disciplina voltada ao estudo da saúde coletiva ou 

direcionada à interação com o meio social, e de terem sido encontradas disciplinas 

como, por exemplo, “Língua Inglesa Instrumental” e “Fundamentos da Computação” 

na faculdade de odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora/MG, ou LIBRAS 

- Linguagem Brasileira de Sinais, ofertada pela Universidade Federal de Pernambuco, 

são indicadores de que existe o interesse das instituições em oferecer conteúdos 

curriculares que abordem temas diversos e que proporcionem uma formação mais 

abrangente aos seus alunos.  

Entretanto, o escopo do trabalho aqui apresentado é a reflexão sobre os dados 

que demonstram a ausência de componentes cuja temática ambiental seja 

explicitamente apresentada. As questões ambientais, como temas de grande relevância 

no mundo contemporâneo não seriam tão importantes na formação dos alunos de 

odontologia, quanto os temas acima exemplificados? 

Pensar a correlação entre ambiente e saúde deve ser uma prática presente nas 

discussões acerca da qualidade da saúde de uma população. Essa integração com as 

questões ambientais deve ser coordenada principalmente pelos profissionais da área da 

saúde, já que são eles que lidam diretamente com essa realidade (FONSECA, 2012). 

Neste contexto, caberá à educação em saúde e ambiental o preparo dos profissionais 

para uma participação que deve ser muito maior do que apenas mudar seu 

comportamento e suas práticas. Esta participação deve proporcionar condições para 

que objetivos maiores perante a sociedade sejam atingidos (PHILIPPI JR 2005). 

Em sua atuação social, os cirurgiões dentistas têm também a responsabilidade 

de agir como multiplicadores de conhecimentos. E se os conhecimentos 

socioambientais estiverem bem incorporados às suas vivências desde a formação no 

curso de graduação, haverá maior familiarização com as questões ambientais e, 

conseqüentemente, os profissionais serão também formadores de opinião sobre estas 
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questões, seja nos espaços profissionais ou em qualquer outro espaço de interação 

social. 

Por estarem em uma etapa de sua formação que precede sua atuação diante da 

sociedade, os estudantes do oitavo semestre do curso de odontologia da UFRN foram 

convidados a participar da pesquisa de percepção ambiental. À altura do oitavo - e 

penúltimo - período do curso, os alunos já estarão prestes a concluir o conteúdo 

programático teórico previsto para a graduação.  

O objetivo da aplicação do questionário aos alunos do oitavo período foi, 

portanto, aferir as percepções ambientais de estudantes que já tiveram contato com pelo 

menos quatro anos de formação acadêmica. Esperava-se que os conhecimentos 

adquiridos em ambiente acadêmico e através de outros meios de informação tivessem 

influenciado a consciência crítica e a capacidade de análise das informações propostas 

no questionário, o que proporcionaria a categorização e as análises descritas neste 

artigo. 

A Figura 01, voltada à demonstração das categorias criadas, mostra que dos 36 

alunos que responderam o questionário, apenas dois integraram a categoria II, ou seja, 

apenas dois alunos responderam quatro ou mais itens, dos seis itens utilizados para 

categorização, que indicassem um desacordo com os conceitos de sustentabilidade 

apresentados pelo referencial teórico deste trabalho. O fato de 23 alunos terem 

integrado a categoria I nos traz um dado animador, pois mesmo sem haver um 

componente curricular específico para EA, a grande maioria dos respondentes parecia 

estar de acordo com os conceitos e teorias onde o ser humano deve ser integrado aos 

processos que envolvem o meio ambiente, sempre com uma visão socioambiental 

ampla. 

 Aqui estaríamos diante de um bom campo de atuação a ser explorado, ou seja, 

os futuros profissionais da odontologia participantes desta pesquisa parecem ter boas 

noções de conhecimentos socioambientais que, adequadamente trabalhados, poderão 

ser de grande utilidade para a sociedade.   

Já a Figura 02, voltada à análise das percepções dos alunos em questões mais 

específicas sobre a odontologia, apresenta um contraste de resultados que estimula 

reflexões. Nos itens 09 e 12, que têm como respectivos objetivos a verificação da 

iniciativa para investimentos em sustentabilidade na profissão odontológica e o apoio 

do aluno a uma disciplina que abordasse a EA, constatou-se um grande contingente de 

respostas em consonância (CO) com a afirmação proposta, ou seja, aparentemente a 

presença da temática ambiental seria bem aceita como integrante da matriz curricular 

do curso de graduação e também poderia ser considerada em futuras ações na vida 

profissional daqueles futuros dentistas. 

Já o item 13, que convida o aluno a julgar sua capacidade para participar de 

equipes multidisciplinares, à luz de sua formação acadêmica e no âmbito do Programa 

Saúde da Família (PSF), apresentou equilíbrio entre os três níveis de resposta 

propostos: a concordância, a discordância e a opção “não concordo, nem discordo”. 

Este importante Item do questionário parece indicar que, apesar de haver o interesse 

para investimentos e o reconhecimento da importância da educação ambiental como 

conteúdo curricular, os respondentes não estão sentindo-se seguros e capazes de 

participar de equipes nas quais esteja presente a interdisciplinaridade entre saúde e 

meio ambiente.  

Tal inferência é reforçada pela análise do item 14, pois quando abordado o 

interesse em participar de equipes multidisciplinares, há novamente uma clara maioria 

de respostas de concordância - CO, independentemente da categoria. 

Este interesse existente precisa ser bem aproveitado, tendo em vista que a 

sociedade precisa contar com profissionais com conhecimentos teóricos e práticos 

necessários sobre saúde, educação e meio ambiente, associados a práticas 
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interdisciplinares compatíveis com a realidade e capazes de atuar em equipes 

multiprofissionais envolvendo diferentes setores, áreas e instituições (PHILIPPI JR 

2005). 

A conscientização, o conhecimento e a compreensão podem ser obtidos ou 

melhorados por meio de treinamento, formação educacional ou experiência de trabalho 

e para isso, um projeto interdisciplinar surgiria com o propósito de reorientar a 

formação profissional através de um pensamento capaz de apreender a unidade da 

realidade para solucionar os complexos problemas gerados pela racionalidade social, 

econômica e tecnológica dominante (LEFF, 2009). 

Fomentar o exercício da cidadania em todos os membros da sociedade é 

fundamental para a construção e ampliação da consciência sobre a importância e 

necessidade de prevenir problemas ambientais. É nesse contexto que a EA constitui 

uma importante ferramenta para abordar não só a temática do meio ambiente, como 

também a da saúde e a da cidadania. Por meio das suas ações, pode-se estimular a 

reflexão dos diversos atores sociais, contribuindo pra a mudança de seus valores e 

atitudes (PHILIPPI JR, 2005). 

No caso específico da odontologia, parece haver lacunas no processo de 

formação de futuros profissionais, e tal fato é relevante, já que resíduos da atividade 

odontológica, como amálgama, chumbo, revelador, fixador, lixo contaminado e 

comum, se não gerenciados adequadamente, representam riscos eminentes ao meio 

ambiente. Por isso é importante que haja mais estudos e conscientização dos 

profissionais da odontologia sobre as formas de minimizar tais impactos, o que 

possibilitará a inclusão destes no constante interesse pela sustentabilidade, visando à 

formação de uma consciência coletiva sobre a preservação do ambiente (ANCELES, 

2013). 

Neste sentido, a EA traz consigo uma nova pedagogia que surge da necessidade 

de orientar a educação dentro do contexto social e na realidade ecológica e cultural 

onde se situam os sujeitos e atores do processo educativo, pois atualmente, os 

profissionais da área de saúde não podem atuar sem levar em conta as condições 

econômicas, sociais e ambientais nas quais se inscreve sua prática profissional (LEFF, 

2009). 

 
A produção e a incorporação do saber ambiental nas universidades se dá num processo de 

abertura dos paradigmas teóricos, das barreiras institucionais e dos interesses disciplinares, 

onde se demarcam as práticas acadêmicas dos centros de educação superior. A incorporação do 

saber ambiental na formação profissional requer a elaboração de novos conteúdos curriculares 

de cursos, carreiras e especialidades (LEFF, 2009, Pág. 217). 

 

Assim, uma matriz curricular deve incluir conhecimentos significativos, 

definidos em um contexto amplo. Não resta dúvida de que somente por meio da 

conscientização e respectiva ação transformadora as questões ligadas ao meio ambiente 

serão mais sedimentadas, ganhando mais adeptos. E, como grande aliada, a educação 

ambiental apresenta-se como ferramenta a ser aplicada a todos os meios possíveis 

(PHILIPPI JR, 2005). 

Os cursos de graduação em odontologia podem, portanto, ser instrumentos de 

propagação de conhecimentos e práticas relativas às questões do meio ambiente. E 

estas não se esgotam na necessidade de dar bases ecológicas aos processos produtivos, 

de inovar tecnologias para reciclar os resíduos contaminantes, ou de valorizar o 

patrimônio de recursos naturais e culturais para passar a um desenvolvimento 

sustentável (LEFF, 2009). É preciso promover uma mudança nos modelos de vida 

individual e coletivo, e se conseguirmos imprimir a consciência socioambiental em 

nosso modelo de vida, indubitavelmente transmitiremos à sociedade e aos responsáveis 

pelas decisões nossos princípios.  
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Conclusões  

A EA tem potencial a ser explorado e pode ser um caminho para a promoção da 

sustentabilidade na odontologia. Este potencial tem na interdisciplinaridade e na 

abertura a novos conhecimentos, algumas das características de ação para que o 

adequado resultado seja alcançado. 

A interdisciplinaridade tem o poder de superar a visão tradicional cartesiana e 

positivista, centrada nas diversas disciplinas de modo isolado e descomprometidas do 

ponto de vista socioambiental, para assumir uma visão de conjunto, uma visão de rede 

integrada e crítica. E esta perspectiva de interação entre disciplinas pode oferecer 

condições de substituição dos processos lineares de transmissão de conhecimento por 

estratégias dialógicas a partir da relação teoria, prática, cultura, favorecendo um 

processo de cooperação, tal como preconizado por Paulo Freire. 

Esta nova proposta pedagógica, quando aplicada aos cursos de odontologia, 

serviria para a compreensão do conhecimento como social e historicamente construído. 

O objetivo seria a aquisição de conhecimentos mais holísticos por parte de discentes e 

docentes, onde a sociedade seria beneficiada com a presença de profissionais cuja 

atuação, apesar de mais direcionada à resolução dos problemas existentes nos dentes e 

estruturas associadas, estaria inserida em um contexto socioambiental. 

A formação do cirurgião dentista tem hoje uma tarefa bem mais ampla que em 

seus primórdios. Os cursos de graduação em odontologia estão demonstrando, ao 

menos diante da análise de suas matrizes curriculares e projetos pedagógicos, uma 

maior preocupação com a aplicação e integração dos princípios gerais das ciências 

médicas, não apenas para a cura dos distúrbios e doenças dos dentes, da boca e das 

estruturas associadas, mas também com a inter-relação destas com os distúrbios que 

afetam a complexidade do ser humano.   

  A EA, ao ser direcionada para a cidadania, considerando seu poder de fomento 

à corresponsabilidade, pode ser de grande valia para a busca da superação das causas 

estruturais e conjunturais dos problemas ambientais.  

 

 

Referências  

 

ANCELES, J. F. S. et al. Importância da odontologia sustentável na interface 

saúde/ambiente. Revista de Pesquisa em Saúde, [S.l.], v. 13, n. 2. 2013.  

 

BABBIE, Earl. Métodos de Pesquisas de Survey. 3ª. reimpressão. Tradução de 

Guilherme Cezarino. Belo Horizonte: Editora UFMG. 2005.  

 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Ed. rev. e atual. Lisboa: Edições 70, 2010. 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. Programa saúde da família, 2000. Disponível em: 

http://www.saude.gov.br/psf/menu/menu.htm. Acesso em: 05 maio 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Resolução CNE/CES 3, de 19 de fevereiro 

de 2002. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 4 mar. 

2002. Seção 1, p. 10. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES032002.pdf >.  

Acesso em: 30 out. 2015. 

 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 306 de 7 de 

dezembro de 2004. Dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de 

http://www.saude.gov.br/psf/menu/menu.htm


66 

 

resíduos de serviços de saúde. Disponível em: 

<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/segurancadopaciente/documentos/rdcs/RDC%20N

%C2%BA%20306-2004.pdf> Acesso em: 07/05/2014.  

 

BRASIL. Lei nº 12.612, de 13 de abril de 2012.  Declara o educador Paulo Freire 

Patrono da Educação Brasileira. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, 13 abr. 2012. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12612.htm Acesso 

em: 30 out. 2015. 

 

CABRAL, C. G. Ciência, Tecnologia e Sociedade: primeiras leituras. In: CABRAL, 

Carla Giovana; PEREIRA, Guilherme Reis. Introdução aos Estudos CTS. Natal: 

EDUFRN, p. 39-53. 2011. 

 

CANAVARRO, J. M. O que se pensa sobre ciência. Coimbra: Quarteto. 2000. 

 

CARVALHO, I. C. M.; GRÜN, M.; TRAJBER, R. (Org.). Pensar o Ambiente: bases 

filosóficas para a Educação Ambiental. Brasília: UNESCO, 2006. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao4.pdf>. Acesso em: 3 jul. 2015. 

 

CUNHA E. S. História da Odontologia no Brasil (1500-1900).  2. ed. Rio de Janeiro: 

Editora Científica, 1952. 

 

FONSECA, A. F. Q. Ambiente e saúde: visão de profissionais da saúde da família. 

Ambiente & Sociedade, v. 15, n. 2, p. 133–150, 2012.  

 

 

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1967. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 

São Paulo: Paz e Terra, coleção leitura. 2002. 

 

FIORI, Ernani. FIORI, José Luís; FREIRE, Paulo. Educación Libertadora. Madrid: 

Editora Zero, S.A, Colección “Lee y discute”, 5, n. 44. 1973. 

 

GUIMARÃES, S. S. M.; TOMAZELLO, M. G. C. Avaliação das ideias e atitudes 

relacionadas com sustentabilidade: metodologia e instrumentos. Ciência e Educação, 

[S.l.], v. 10. N. 2, p. 173-183, 2004. 

 

JAPIASSU, H. Francis Bacon: o profeta da ciência moderna. São Paulo: Letras & 

Letras, 1995. 

 

LEFF, E. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 7. 

ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 

 

LUCIETTO, D. A. et al. Revisitando as origens da „arte dentária‟: o processo histórico 

e o modelo hegemônico da prática odontológica em análise. Revista da Faculdade de 

Odontologia de Porto Alegre. Porto Alegre. V. 48, n. 1/3, p. 61-68, jan./dez. 2007. 

 

MARIN, A. A.; OLIVEIRA, H. T.; COMAR, V. Environmental education in a context 

of the complexity of theorical perception. Interciencia, Caracas, v. 28, p. 616-619. 

http://www.anvisa.gov.br/hotsite/segurancadopaciente/documentos/rdcs/RDC%20N%C2%BA%20306-2004.pdf
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/segurancadopaciente/documentos/rdcs/RDC%20N%C2%BA%20306-2004.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12612.htm
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao4.pdf


67 

 

2003. 

 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A 

CULTURA. La educación ambiental. Las grandes orientaciones de la Conferencia 

de Tbilisi. Paris. 1980. 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Constitution of the World Health 

Organization: basic Documents. Genebra: WHO, 1946. 

 

ORIAS, F.; PERRODIN, Y. Characterisation of the ecotoxicity of hospital effluents: a 

review. Science of the Total Environment, [S.l.], v. 454, p. 250-276, 2013.  

 

PEREIRA, J. C. R. Análise de dados qualitativos: estratégias metodológicas para as 

ciências da saúde, humanas e sociais. 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São 

Paulo, 2001. 

 

PHILIPPI JR., A. PELICIONI M. C. F. Educação ambiental e sustentabilidade. 

Barueri, SP. Manole. Coleção Ambiental, 3. 2005. 

 

PORTO-GONÇALVES, C. W. A globalização da natureza e a natureza da 

globalização. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2006. 

 

RIBEIRO, W. C.; LOBATO, W.; DE CÁSSIA LIBERATO, R. Notas sobre 

fenomenologia, Percepção e Educação Ambiental. Revista Sinapse Ambiental, p. 42–

65, 2009.  

RUSCHEINSKY, Aloísio. Educação ambiental: abordagens múltiplas. Aloísio 

Ruscheinsky e colaboradores. Porto Alegre; Artmed, 2002. 

 

SANTOS, B. S. Um discurso sobre as ciências. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

 

TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio 

ambiente. São Paulo: Difel, 1980.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. Departamento de 

Odontologia. Componentes curriculares, 2015. Disponível em:      

<https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/departamento/componentes.jsf?id=195>. Acesso em: 

12 set. 2015. 

 

VASCONCELOS, A. J. de C. et al. As Políticas Ambientais e Comportamento 

Ambiental da Classe Odontológica em São Luís/MA, Brasil. In: JORNADA 

INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 6., 2013, São Luís. Cidade 

Universitária da UFMA, 2013. 

 

VILCHES, A.; MACIAS, O.; PEREZ, D. Década de la educación para la 

sostenibilidad: temas de acción clave. Madrid: Centro de Altos Estudios 

Universitarios, Colección Documentos de Trabajo, n.1. 2009. Disponível em: 

<http://www.oei.es/DOCUMENTO1caeu.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2014. 

 

WARMING, C. M.; MARZOLA, N. R.; BOTAZZO, C. Da autonomia da boca: 

práticas curriculares e identidade profissional na emergência do ensino brasileiro da 

odontologia. História, Ciências, Saúde - Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 19, n. 1. 

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/departamento/componentes.jsf?id=195
http://www.oei.es/DOCUMENTO1caeu.pdf


68 

 

2012.   

 

WCED. Our Common Future. Oxford: Oxford University Press, 1987. Disponível em 

<http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>. Acesso em: 10/11/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf


69 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

           

Esta dissertação apresentou um conteúdo pouco explorado no meio acadêmico: 

as questões socioambientais e sua relação com a odontologia. A pouca produção 

científica, quanto a pesquisas e trabalhos que relacionavam a odontologia à 

sustentabilidade e à EA, foi um dos desafios enfrentados nas etapas de pesquisa 

bibliográfica. 

Justamente neste sentido, o Capítulo 01 demonstrou uma pesquisa científica em 

portais de periódicos disponíveis na internet para averiguar a quantidade e o conteúdo 

dos artigos científicos que envolvessem temas ligados à sustentabilidade na 

odontologia. Tal Capítulo trouxe como resultados a indicação de que há pouca 

produção científica, quanto a pesquisas e trabalhos que relacionem a odontologia à 

sustentabilidade, o que veio a comprovar a hipótese anteriormente formulada. 

Já o Capítulo 02, ao detalhar a pesquisa nos conteúdos programáticos e projetos 

pedagógicos dos cursos de odontologia, nos levou à conclusão de que questões 

relativas ao meio ambiente não têm estado expressivamente presentes nos conteúdos 

programáticos dos cursos de graduação em odontologia.  

Se os objetivos gerais eram pesquisar a produção científica da odontologia e seu 

conteúdo relacionado a temas ambientais, além de expandir discussões e reflexões 

sobre a necessidade da inserção da EA como conteúdo acadêmico, as principais 

conclusões deste trabalho representaram dados preocupantes, com a EA apresentando 

um quadro de pouca expressão, tanto na produção científica quanto nas matrizes 

curriculares e projetos pedagógicos dos cursos de odontologia no Brasil. 

Mas a probabilidade de que a odontologia possa integrar-se a um novo modelo 

de produção, com a sustentabilidade ambiental sendo parte integrante de todas as suas 

ações, está no fato de ter sido encontrada, neste mesmo Capítulo 02, uma demonstração 

de interesse pelas questões socioambientais por parte dos estudantes de graduação que 

responderam aos questionários aplicados na UFRN. 

Outro destaque é o de que a educação ambiental foi apresentada como proposta 

pedagógica de transformação social, e seu potencial de fomento a análises e vivências 

críticas pode ser o grande diferencial para os dentistas do futuro. 

A criação de uma disciplina específica para EA, ou a inserção de conteúdos 

socioambientais desde o primeiro até o último período do curso de graduação em 

odontologia, poderiam ser formas de exploração do referido potencial, além de servir 
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como ação de diagnóstico para futuras iniciativas a nível institucional. 

 Os grandes desafios, portanto, são político-educacionais. Implantar conteúdos 

socioambientais nos processos formativos em odontologia para aproveitar a 

sensibilidade e disposição dos estudantes formaria dentistas com uma visão mais 

holística e de integração entre o ser humano e o meio ambiente. Para tal, o já referido 

interesse institucional é indispensável: as associações de classe, as universidades, o 

estado e a iniciativa privada podem dotar a sociedade de mais um conjunto de 

profissionais integrados e bem preparados para o alcance da sustentabilidade. Deve 

haver interesse em adotar medidas que efetivem a educação ambiental como parte 

indissociável da formação e das condutas dos profissionais da odontologia. 

As estratégias para inserção da EA na formação odontológica passam não 

apenas pelo aprofundamento de pesquisas como esta, mas pelo incentivo, em curto 

prazo, da educação ambiental pelas instituições. A oferta de disciplinas cujo conteúdo 

programático contemple a EA nos cursos de graduação, a adequação das ações 

profissionais, com integração de conteúdos relativos ao meio ambiente, 

sustentabilidade e EA no Programa Saúde da Família e o incentivos aos pesquisadores 

quanto à produção científica sobre este tema, são exemplos de atitudes de fomento.  

Este trabalho constitui-se em uma pesquisa científica que certamente propiciará 

maiores aprofundamentos e poderá ser subsídio para estudos posteriores ou até mesmo 

políticas institucionais que venham a inserir a odontologia em um contexto 

socioambiental.  As pesquisas poderiam ser ampliadas e envolver profissionais 

formados há 20, 30 anos, por exemplo, com a comparação entre suas percepções e as 

percepções dos novos profissionais após o contato com conteúdos de EA, por exemplo, 

durante a graduação. Isto poderia auxiliar nas avaliações e encaminhamentos sobre a 

forma de abordagem desta interação entre temas.  

O fato de proporcionar subsídios para outras pesquisas interdisciplinares sobre a 

odontologia e sua relação com temas socioambientais e de poder impulsionar ações 

institucionais, nas quais a sociedade será a grande beneficiada, tanto pela 

sustentabilidade a ser aplicada perante o meio ambiente, quanto pelo aspecto de 

mudanças humanas mais amplas, são algumas das características que compõem a 

relevância social deste trabalho.  

Diante deste panorama, a sociedade seria a maior beneficiada, com a atuação 

mais consciente de uma nova geração e profissionais. A integração dos dentistas, 

sobretudo com as camadas menos favorecidas economicamente, poderá proporcionar 

uma troca de conhecimentos, com a população e o meio ambiente sendo melhor 
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assistido. 

Como dentista e gestor ambiental, creio que a odontologia possa, através da 

educação ambiental, ser uma profissão a constar no rol daquelas que promovem o bem 

estar da população e ajudam na propagação da sustentabilidade.  
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Questionário aplicado aos alunos do 8º período do curso de odontologia da UFRN 

 

  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente – 

PRODEMA 

Projeto de Mestrado: Educação Ambiental: Caminho para a Sustentabilidade na 

Odontologia 

Orientadora: Profa. Carla Giovana Cabral 

Mestrando: Flávio Hildemberg da Silva Gameleira 

 

 

Identificação do respondente: 

 

 NOME (será mantido em sigilo):_________________________ 

 

 IDADE:____________________________________________ 

 

 GÊNERO:__________________________________________ 

 

 NACIONALIDADE:___________________________________ 

 

 NATURALIDADE:____________________________________ 

 

 RENDA FAMILIAR (considere apenas o seu núcleo familiar): 

 

Até R$ 1500  

De R$ 1501 a R$ 4500 

De R$ 4501 a R$ 9000 

De R$ 9001 a R$ 15.000 

A partir de R$ 15.000 

 

 

 SUA FORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA OCORREU: 

 

TOTALMENTE EM ESCOLA PÚBLICA 

 

TOTALMENTE EM ESCOLA PARTICULAR 

 

PARTE EM ESCOLA PÚBLICA E PARTE EM ESCOLA PARTICULAR 

 

 

 ESTÁ CURSANDO OU CURSOU OUTRA GRADUAÇÃO DE NÍVEL 

SUPERIOR, OU CURSO TÉCNICO?  

          SIM   NÃO  QUAL?_______________ 

                                                                                               

 

 

 DURANTE SEU CURSO DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA VOCÊ 

TEVE ALGUM CONTEÚDO (DISCIPLINA OU TÓPICO DE 

DISCIPLINA) VOLTADO PARA QUESTÕES RELATIVAS AO MEIO 

AMBIENTE E/OU SUSTENTABILIDADE? 

                    SIM   NÃO 
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Orientações para o questionário: 

 

Serão listadas abaixo uma série de afirmações. Você deverá assinalar com 

um “x” o seu grau de concordância, de acordo com a seguinte tabela: 

(-3): DISCORDO TOTALMENTE 

(-2): DISCORDO BASTANTE 

(-1): DISCORDO PARCIALMENTE 

( 0 ): NEM CONCORDO NEM DISCORDO  

(+1):CONCORDO PARCIALMENTE 

(+2): CONCORDO BASTANTE 

              (+3): CONCORDO TOTALMENTE 

 

 

01- Notícias e reportagens sobre temas ambientais são interessantes porque mostram a 

possibilidade de uma relação sustentável com a natureza! 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

 

 

02- Participar de atividades de lazer em meio à natureza, tais como trilhas ecológicas e 

ecoturismo favorecem a formação de uma melhor consciência ambiental. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

 

 

03- Participar de campanhas educativas e ativismo ambiental é uma forma  eficaz de 

conscientização pública. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

 

 

 

04- Desenvolvimento Sustentável está mais relacionado ao crescimento econômico e ao 

avanço técnico-científico do que às questões ambientais. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

 

 

05- A degradação ambiental é resultante, basicamente, da pobreza econômica. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

 

 

 

 

06- O Desenvolvimento econômico resultante do modelo capitalista gera algum grau de 

degradação ambiental, portanto, o Desenvolvimento de forma ambientalmente 

sustentável é inatingível. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

 

 

 

07- Profissões como a odontologia têm relação com as questões ambientais. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
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08- Os benefícios que os produtos odontológicos proporcionam são mais importantes 

que a contaminação ambiental que seus resíduos podem causar. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

 

 

 

09- Eu investiria em inovações tecnológicas que promovessem a sustentabilidade em 

meu futuro consultório, mesmo que inicialmente tivesse que pagar mais caro por 

isso (equipamentos que economizam água e/ou energia elétrica, por exemplo). 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

 

 

 

 

10- A indústria e os serviços podem utilizar recursos naturais renováveis sem restrições, 

desde que possam pagar financeiramente por isso. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

 

 

 

11- Em consultório particular pode haver investimento por parte do dentista, mas no 

serviço público não há autonomia para promover a sustentabilidade ambiental na 

profissão odontológica. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

 

 

12- Uma disciplina do curso de odontologia, com conteúdo programático que abordasse 

Educação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade deveria ser 

obrigatória na matriz curricular. 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

 

 

Considerando que no âmbito do PSF (Programa Saúde da Família) existem 

palestras, visitas domiciliares e outras ações perante a comunidade: 

 

13- Minha formação neste curso de odontologia me torna capaz de participar de 

equipes multidisciplinares que envolvam questões relativas ao meio ambiente! 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

 

 

 

14- Tenho interesse em participar de equipes multidisciplinares que envolvam questões 

relativas ao meio ambiente! 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
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Re: RE: ARTIGO CIENTÍFICO - FLÁVIO GAMELEIRA 
(PRODEMA/UFRN) 
 

Re: RE: ARTIGO CIENTÍFICO - FLÁVIO GAMELEIRA 
(PRODEMA/UFRN)
rbciamb@abes-dn.org.br 
Adicionar aos contatos 
08/09/2015 
 
Para: Flávio Hildemberg 

RBC 088

 

Prezados (as) Autores (as)

 

Seu artigo intitulado “Tecnologia e desenvolvimento na Odontologia: do modelo econômico vigente
à busca pela sustentabilidade", referência RBC 088,  foi recebido pela Revista Brasileira de 
Ciências Ambientais e será submetido para revisão pelos assessores ad hoc da revista após o 
pagamento da taxa de submissão. O número de seu artigo está citado no início desta mensagem, por
gentileza use-o sempre quando for fazer qualquer atividade relacionada a sua contribuição. Os 
pareceres serão encaminhados de volta aos autores assim que forem recebidos.

 

Dados bancários para pagamento da taxa de contribuição no valor de R$ 50,00 por submissão:

Banco: Itaú

Agência: 0407

C/C 11437-0

Razão Social: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES

CNPJ: 33.945.015/0001-81
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extensões com justificativa (Manual Operacional para Comitês de Ética - CONEP, Brasília - 2007, p. 41); 4.

descontinuar o estudo somente após análise e manifestação, por parte do Sistema CEP/CONEP/CNS/MS
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