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RESUMO
Com as mudanças impostas pelo mundo contemporâneo, constata-se, na atuação do profissional da saúde, 
que a pedagogia tradicional tem sido insuficiente para o enfrentamento da realidade da sociedade atual, 
revelando-se na incapacidade de se promover atenção integral à saúde. Nesse contexto, este artigo discute 
a metodologia problematizadora, e sua aplicação na Odontologia que, através da superação da relação 
vertical da educação e de sua contextualização sócio-econômica, política e cultural, possibilita a formação 
de um profissional crítico e capaz de identificar os determinantes sociais mais amplos que condicionam a 
sua prática.
DEScRITORES: Educação em saúde – Profissional de saúde – Educação em Odontologia.

ABSTRAcT
With the changes imposed by the contemporary world, it is evident in the health professional performance, 
that the traditional pedagogy has been insufficient for confrontation of the reality of the current society as 
revealed by the incapacity to promote comprehensive health care. In this context, this article discuss the 
methodology of problematization, and its application in Dentistry, which through the overwhelming of 
the vertical relation between education and the socioeconomical, political, and cultural contextualization, 
makes possible the formation of a thoughtful professional, capable to identify larger social determining 
factors that condition his/her practice.
DEScRIPTORS: Health education – Health personnel – Education, dental.
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INTRODUÇÃO
 Diante das constantes mudanças ocorridas na nossa 

sociedade, grande ênfase tem sido dada às questões que 
cercam o processo de ensino-aprendizagem, especial-
mente no ensino superior (Raldi et al.10, 2003) reque-
rindo-se dos educadores novos objetivos, habilidades e 
capacidade de percepção de mudanças (Berbel1, 1999) .

Constata-se que a pedagogia tradicional, baseada na 
transmissão de conhecimento, na importância do con-
teúdo e na experiência do professor, e sua metodologia 
têm sido insuficientes para enfrentar as realidades atuais 
(Berbel1, 1999). As necessidades humanas e o compro-
misso de transformação social não aparecem na seleção 
dos conteúdos e na metodologia (Wanderley13, 1992). 
Assim, o ponto central das discussões tem girado em tor-
no da defasagem entre a formação acadêmica e a realida-
de (Berbel1, 1999). É fundamental que alunos e profes-
sores interpretem a realidade para nela poderem intervir, 
já que todo processo educativo precisa ser uma prática 
transformadora, tanto do indivíduo quanto da realidade 
em que este se insere (Silva et al.11,1997).

Atualmente, no Brasil, a tendência pedagógica busca 
a superação da pedagogia clássica, conservando-se seus 
aspectos técnicos (Silva et al.12, 2002). Objetivando a 
melhoria da qualidade do ensino, não se pode mais res-
tringir o conhecimento a aspectos técnico-instrucionais, 
pois toda prática pedagógica está inserida em um con-
texto sócio-econômico, político e cultural, apresentan-
do, implicitamente ou explicitamente, uma concepção 
de homem, de mundo e de sociedade (Silva et al.11,1997; 
Wanderley13, 1992).

Nesse contexto, a pedagogia problematizadora, den-
tro de uma visão de educação libertadora, acredita na 
educação como uma prática social (Berbel1, 1999), pois 
o aluno participa do seu processo de aprendizagem na 
medida em que toma decisões, se tornando um agen-
te de transformação social (Silva et al.11,1997). Trata-se 
de uma pedagogia centralizada na realidade, que busca 
a participação crítico-criativa do aluno com uma pro-
posta que se fundamenta na intencionalidade do ques-
tionamento a respeito do mundo e da realidade em que 
se vive (Bordenave e Pereira2, 1998; Silva et al.11,1997). 
O objetivo do artigo é, então, discutir a metodologia 
problematizadora e sua aplicação na Odontologia, pos-
sibilitando a formação de um profissional crítico e capaz 
de identificar os determinantes sociais mais amplos que 
condicionam a sua prática (Berbel1, 1999).

A pedagogia problematizadora e a metodologia da pro-
blematização

A educação problematizadora tem seus fundamentos 
no Humanismo, entendido aqui como uma corrente fi-
losófica que coloca o ser humano e seus valores acima 
de tudo. Essa proposta de educação existe desde a anti-
güidade grega. A maiêutica de Sócrates (469-399 a.C.), 
compreendida como a arte de fazer nascerem as idéias 
através da problematização, com um interlocutor, con-
tribuiu nos pressupostos filosóficos da metodologia da 
problematização (Berbel1, 1999). Autores como Paulo 
Freire, José Carlos Libâneo e Dermenval Saviani defen-
dem os pressupostos teóricos da educação problemati-
zadora (Berbel1, 1999). Para Freire7, 1989, a educação 
problematizadora desmistifica e problematiza a realidade 
admirada, gerando a percepção daquilo que é inédito. 

Nesse processo, o ponto de partida é o conhecimento 
que o aluno já possui, contextualizado na sua vivência 
de trabalho, situando-se na observação da realidade, no 
reconhecimento de sua experiência prévia e na sua busca 
de alternativas criativas para a resolução dos problemas 
(Raldi et al.10, 2003).

O trabalho em equipe é uma característica importan-
te nessa pedagogia, pois como a realidade é dinâmica, a 
relevância atribuída a “um problema” depende da expe-
riência de vida de cada observador, enriquecendo a dis-
cussão do assunto e favorecendo o diálogo e a reflexão.  
O aluno é protagonista, sendo co-responsável pela sua 
trajetória, trajetória esta que está condicionada pela sua 
ativa participação (Berbel1, 1999). Trata-se de um sujeito 
maduro que desenvolve a capacidade de observação e de 
projetar soluções e que apresenta uma bagagem e experi-
ência que precisa ser considerada e valorizada. Enquanto 
o professor se apresenta um papel secundário, sendo um 
criador das situações de ensino-aprendizagem, cabendo-
lhe a atribuição de selecioná-las segundo as necessidades 
do aluno (Silva et al.11,1997).

As situações de aprendizagem – o conteúdo – são cria-
das a partir da realidade. Utiliza-se o que já se sabe sobre 
a realidade como subisídio para encontrar novas verda-
des e soluções (Berbel1, 1999), não sendo o conteúdo 
um ponto de partida e sim um recurso para que o aluno 
possa atingir os objetivos propostos (Silva et al.11,1997). 
Dessa forma, compreende-se a realidade como algo ina-
cabado, e componente ativo do processo, sendo simul-
taneamente objeto a transformar e agente transformador 
(Bordenave e Pereira2, 1998).
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Nessa proposta, a avaliação assume um caráter cons-
trutivo, de monitoramento do processo de aprendiza-
gem, e não punitivo e de mensuração. Trata-se de uma 
estratégia de realimentação do processo e de acompanha-
mento sistemático da evolução do aluno na construção 
do conhecimento, sendo assim mais uma oportunidade 
de aprendizado. Nesse sentido, a auto-avaliação é consi-
derada um momento de reflexão, quando o aluno apon-
ta seus avanços e dificuldades (Silva et al.11,1997).

A pedagogia problematizadora apresenta várias me-
todologias, sendo orientada por alguns princípios como 
a percepção da realidade e o protagonismo do aluno 
(Bordenave e Pereira2, 1998). Dentre estas, tem-se a me-
todologia problematizadora.

A metodologia da problematização é um poderoso 
recurso metodológico para concretizar os princípios teó-
ricos e filosóficos de uma pedagogia progressista e huma-
nizadora, desde que esses princípios façam parte da in-
tencionalidade do educador, com o propósito maior de 
preparar o ser humano para tomar consciência do mun-
do e também atuar intencionalmente para transformá-lo 
(Berbel1, 1999).

 Enquanto método de educação problematizadora, 
essa metodologia possui características próprias, e é fun-
damentada a partir de várias correntes filosóficas entre as 
quais a Fenomenologia, o Existencialismo e o Marxismo. 
Dentre os vários conceitos dessas correntes que se rela-
cionam com a metodologia da problematização, ressalta-
se: da Fenomenologia, a consideração da realidade como 
um fenômeno a ser desvendado e a intencionalidade da 
consciência que se revela na interação entre sujeito e ob-
jeto, entre o homem e o mundo; do Existencialismo, a 
responsabilização do sujeito pela sua própria essência e 
construção do conhecimento tendo a liberdade como 
conceito central da existência humana; e finalmente do 
Marxismo, a transformação da realidade visando uma 
sociedade mais justa e a concepção da dialética da rea-
lidade, com o conceito de práxis como elemento funda-
mental da relação entre teoria e prática (Berbel1, 1999). 

Dentro dessa metodologia, o arco proposto por 
Charles Maguerez representa uma trajetória pedagógica: 
o processo inicia-se com a observação da realidade, que 
apresenta vários elementos denominados de problemas. 
Através da observação do problema, os alunos expressam 
suas percepções pessoais sobre o mesmo identificando 
seus pontos chaves, ou seja, aquilo que é realmente im-
portante na determinação da realidade observada. A par-
tir das dúvidas sobre cada ponto-chave, os alunos bus-

cam as explicações teóricas sobre o assunto, através de 
diferentes recursos – a teorização, na qual a participação 
do professor é fundamental. Na quarta etapa, os alunos 
devem confrontar a teoria com a sua realidade e formular 
as hipóteses de solução. É aqui que ele desenvolve a cria-
tividade, pois precisa obter ações novas e elaboradas de 
uma maneira que possam transformar a realidade. Após 
análise das hipóteses, o último passo é a aplicação à rea-
lidade das estratégias escolhidas. O problema está solu-
cionado se houver mudança da realidade, caso contrário 
novas hipóteses devem ser construídas e implementadas 
até se conseguir resolvê-lo (Candeias3, 1997).

Dessa trajetória advém um conhecimento que é críti-
co porque permite ao aluno sair de sua realidade e voltar 
a ela com um novo olhar, posicionando-se nesta,  trans-
formando-a e, conseqüentemente,  transformando a si 
próprio Silva12 (2002).

Embora ainda não seja muito utilizada, ou por falta 
de conhecimento da forma de sua utilização ou por ou-
tras razões, pode contribuir em muito para melhorar a 
qualidade do ensino praticado em nosso país (Berbel1, 
1999).

O uso da metodologia problematizadora na Odontolo-
gia

No campo da saúde, o momento histórico de tensão 
se revela pela incapacidade de se promover a saúde das 
pessoas na medida requerida pelas circunstâncias históri-
cas (Feuerwerker6, 2003). 

As propostas de mudança na formação do papel dos 
profissionais da saúde orientadas pelas novas diretrizes 
curriculares apontam para a formação de profissionais 
críticos, capazes de levar em conta a realidade social para 
prestar atenção humana e de qualidade, buscando for-
mar agentes capazes de desenvolver atenção integral à 
saúde (Feuerwerker6, 2003). 

Segundo a comissão da CNE/CES4, 2002, na resolu-
ção n° 3, das diretrizes curriculares nacionais dos cursos 
de graduação, o curso de Odontologia deve apresentar 
um projeto pedagógico, construído coletivamente, cen-
trado no aluno como sujeito de aprendizagem e apoiado 
no professor como facilitador e mediador do processo 
ensino-aprendizagem. O formando deve apresentar uma 
formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, para 
atuar em todos os níveis de atenção à saúde. Para isso 
o aluno deve ter dentro dos conteúdos a compreensão 
dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, 
psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis indivi-
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dual e coletivo, do processo saúde-doença. Infelizmente, 
observa-se que as diretrizes curriculares citadas anterior-
mente ficam apenas no papel, visto que a produção de 
conhecimento e a formação profissional estão marcadas 
pelo tecnicismo e elitismo, com uma grande importân-
cia dada às técnicas avançadas, o que resulta em univer-
sidades incapazes de responder às necessidades da socie-
dade, reduzindo com isso sua relevância social (Lemos9, 
2005). 

É importante ressaltar que grande parte do papel do 
profissional da saúde, especificamente o odontólogo, 
envolve transmissão de conhecimentos com objetivo 
maior de promoção de saúde (Candeias3,1997). Os pro-
fissionais/alunos devem sentir-se o tempo todo sujeitos 
do processo educativo e, da mesma maneira, aprender 
a considerar sujeitos o usuário e outros profissionais 
(L’Abbate8,1994). 

Raldi et al10 realizaram um estudo em quatro faculda-
des de Odontologia do estado de São Paulo, duas públi-
cas e duas privadas, com o objetivo de verificar, através 
de um questionário, a opinião dos alunos a respeito do 
papel do professor no processo de ensino-aprendizagem. 
A amostra constituiu-se de 180 alunos de 3º, 4º e 5º ano. 
Apenas 20% dos alunos admitiram ser sua a responsabi-
lidade pelo aprendizado, e na questão sobre a utilização 
de metodologia interessante pelo professor a mais votada 
foram os seminários. 

Deve-se impor a necessidade de revisão dos conteú-
dos e da orientação da formação no curso de Odontolo-
gia. É fundamental a utilização de metodologias ativas 
de ensino-aprendizagem, que possibilitem a construção 
dos conhecimentos, a partir dos problemas da realidade, 
bem como a integração de conteúdos básicos e profissio-
nalizantes e entre a teoria e a prática para se superar os 
limites da formação e das práticas clínicas tradicionais 
(Feuerwerker6, 2003). A metodologia da problematiza-
ção tem-se apresentado como uma apropriada alterna-
tiva para atender essas exigências pois, como na era da 
informação os conhecimentos envelhecem muito rapi-
damente, o mais importante não são as informações e 
sim fazer o aluno pensar a realidade criticamente (Frei-
re7, 1989).

Em Odontologia não há relatos na literatura a respei-
to do uso da metodologia problematizadora em cursos 

de graduação ou capacitação pedagógica. Já na Enferma-
gem, a introdução do método do arco como estratégia 
para o ensino dos conteúdos de capacitação pedagógica, 
segundo Silva et al.12, 2002, beneficia ao aluno de gradu-
ação já que favorece um aprendizado que valoriza a ar-
ticulação do conteúdo com o contexto histórico, social, 
cultural e técnico-científico.

Trata-se de uma mudança difícil pois, ainda, para a 
os nossos alunos ser um  bom professor significa apenas 
dominar o conteúdo, escolher as formas adequadas de 
apresentar a matéria e ter bom relacionamento com o 
grupo;  raramente se referem ao posicionamento político 
ou fazem menção à capacidade crítica de análise de so-
ciedade que o professor possa ter (Cunha5, 1992). Além 
disto, os conteúdos ministrados não devem ser trabalha-
dos de forma descontextualizada de sua natureza sócio-
política, uma vez que a formação profissional é dirigida 
a uma sociedade (Berbel1, 1999). E como diz Freire7, 
1989: “a educação deve servir para a libertação do ser 
humano, sendo voltada a transformar a realidade a partir 
das razões do aprendiz, levando-o a pensar a realidade 
criticamente”.

cONcLUSÃO
A educação não é um fenômeno pronto e único, pois 

se trata de um processo inserido num contexto histó-
rico multidimensional. Assim, o comprometimento e a 
consciência dos atores do processo ensino-aprendizagem 
(professores e alunos) é de extrema importância para 
uma educação que prepare o ser humano para tomar 
consciência do mundo e atuar intencionalmente para 
transformá-lo.

O uso da metodologia problematizadora no curso de 
Odontologia, com o relacionamento constante dos pres-
supostos teóricos e a realidade vivida, na qual o aluno se 
vê envolvido no presente e futuro, possibilitaria o desen-
volvimento integral do papel do profissional que poderia 
responder aos requerimentos da sociedade com maior 
propriedade crítica no seu espaço de trabalho, acarretan-
do em melhoria da qualidade da assistência odontológica 
prestada. Assistência esta focada na saúde e não na doen-
ça e que contempla os determinantes sócio-econômicos, 
políticos, culturais e comportamentais desse processo.
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