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Carta ao Editor

E R R ATA

No artigo “Da autonomia da boca: práticas curriculares e identidade profissional na
emergência do ensino brasileiro da odontologia”, de Cristine Maria Warmling, Norma
Regina Marzola e Carlos Botazzo, publicado na última edição de História, Ciências, Saúde –
Manguinhos (v.19, n.1, jan.-mar., p.181-195), ocorreram erros. Pedimos desculpas aos autores
e aos nossos leitores. O correto é:

1) Resumo:
Analisa como ocorreu a separação entre o ensino da medicina e o da odontologia no

Brasil. Privilegia a institucionalização das políticas de ensino da odontologia no país como
vertente produtora de identidade profissional. Políticas de ensino e práticas profissionais
são inter-relacionadas para mostrar como suas relações e sentidos mudam historicamente.
Propõe que a autonomia do ensino da odontologia emergiu da necessidade de conformação
do sistema de regulação das práticas de cura no Brasil e seu processo de instituição
desenvolveu-se sob inspiração das políticas positivistas acerca do ensino livre. Práticas
curriculares foram produzindo a subjetividade do cirurgião-dentista moderno e também
da clínica por ele desempenhada.

2) Na p.182, na 2a frase do 2o parágrafo:
Isso não implica dizer que se pretendeu realizar uma extensa revisão, mas que a

identificação dos pontos de vista por nós adotados foi um exercício em que as discordâncias
e diferenças detectadas foram úteis na definição de nosso enfoque teórico-metodológico.

3) Na p.192, houve a supressão do segundo parágrafo:
A ausência da matéria de clínica dentária ou odontológica nas proposições curriculares

marca a emergência do ensino da odontologia no final do Império. Tal ausência assinala
uma certa concepção da prática odontológica, que definiu discursos de autores da área, no
início do século XX. Nesse percurso, a clínica odontológica se aproximou e mesmo se
confundiu com a técnica e a prótese dentárias. Na análise das diversas diretrizes curriculares,
procuramos privilegiar os modos de compreender e atuar dessa clínica.




