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“Nos locais em que a distribuição dos bens produzidos é equânime, em 

que as oportunidades de vida são igualitárias e democráticas, em que 

existe paz e se goza a liberdade, em que as relações entre homens e 

mulheres são amorosas e em que a sociabilidade é fecunda, haverá 

investimento bucal e realizações bucais – derivadas de desejos bucais – 

eticamente orientados.” (BOTAZZO, 2013, p. 25). 

 

A elaboração deste produto do Mestrado Profissional foi inspirado no Projeto 

“Boca pra que te quero”, do SESC/SP. Em razão da pandemia, faremos um debate online 

para discutirmos as várias relações sociais da Boca Humana, tomando como referência o 

conceito de Bucalidade, elaborado por Carlos Botazzo (2000). 

Botazzo (2013, p.288), considera a Boca como conteúdo e manifestante de 

depositações psíquicas, o que a torna um ambiente único em todo organismo, um 

verdadeiro território. Suas naturezas seriam: 

-a Manducação, é mais do que a simples mastigação: os 5 sentidos estão 

envolvidos. Se imaginarmos uma maçã, por exemplo, madura e bem vermelha, o formato 

e o aroma que ela tem, como será uma mordida nela, a sua dureza e a textura, o 

envolvimento dela pela saliva, o seu sabor, o sentimento ou a sensação que ela desperta. 

Mastigando bastante, de ambos os lados para triturar, transformar em pequenos pedaços, 

tudo antes de deglutir, e só então ela vai passar a fazer parte de você. Mastigar não é só 

mastigar, estão envolvidos outros fatores, a presença ou ausência de dentes ou de próteses, 

a presença ou ausência de saliva, a contração da língua, a vedação pelos lábios; 

-a Amorosa-erótica: a manifestação direta ou simbólica de instintos básicos do 

homem: o sensualismo e o prazer; a beleza e a sedução; também a hostilidade e a agressão; 

 -a Linguagem: a relação com o mundo, a passagem do que sai do interior para fora, 

um elemento de comunicação por excelência, o convívio social e afetivo, a verbalização 

do vem nos pensamentos. 

No projeto “Boca, pra que te quero?” o SESC/SP coloca em discussão as 

diversas funções da boca e sua relação com a saúde, a cultura e a educação, e convidou 

pesquisadores em saúde bucal para discutir a importância das funções sociais da boca e 

refletir o autocuidado a partir delas. Também apoiados no conceito de Bucalidade, em 

que dentes, língua, gengiva e lábios abrem espaço para um novo olhar sobre a forma como 

produzimos e consumimos a linguagem, devoramos vivências e experimentamos o 

erotismo; porque compreender a complexidade da boca é também entender como cuidar 

melhor dela. 

“A boca é a única estrutura do corpo que está em relação direta com a vida. Essa 

exposição faz com que ela seja um para-raio psíquico, porque todas as tensões acabam 

indo para lá… Saúde bucal também é se cuidar, se gostar. Poder comer, beijar, falar…” 

(BOTAZZO, 2019). 

Para o debate, serão convidados: o  Prof. Dr. Carlos Botazzo, a equipe da Unidade 

Básica de Saúde em que a pesquisa foi desenvolvida, a equipe de Saúde Bucal do SESC 

Santos, os alunos da Residência Multiprofissional da Prefeitura Municipal de Santos e os 

colegas da turma do Mestrado Profissional 2018. 

Neste debate, intitulado “O que te faz sorrir (mesmo de máscara)?”, 

buscaremos levantar as múltiplas possibilidades de produção do cuidado em saúde bucal, 

focando na integralidade do cuidado relacionado à Odontologia, no contexto de trabalho 

de cada um dos participantes, refletindo sobre a saúde bucal e suas interfaces com as 

outras profissões da saúde, por meio das funções sociais da Boca. Entendemos que a Boca 

é um reflexo do que a pessoa vive/viveu ao longo da vida, entre sofrimento e desejo, é 



também um território em que se dá o consumo do mundo, do alimento ao desejo saciado, 

da ira à alegria, do emudecimento à falta de controle do que se fala. 

Sabemos que a prática odontológica se estabeleceu historicamente como uma 

profissão eminentemente técnica, com foco em dentes, dificultando o acesso para os 

outros profissionais da saúde se apropriarem do seu conteúdo e modo de funcionamento. 

Nos serviços públicos de saúde, o trabalho da equipe de saúde bucal acaba ficando muito 

distante do restante da equipe. Podemos justificar estas características pelo processo de 

formação odontológica, que por ser fragmentado, departamentalizado e centrado na 

técnica, que dificulta o desenvolvimento de competências de comunicação e de cuidado 

integral. Agregar as questões sociais do território ou daquela realidade que chegam aos 

serviços de saúde aproximaria as diferentes profissões e desmedicalizaria o cuidado em 

saúde, para nos encontrarmos na intersecção das práticas (DAMIANCE et al., 2016; 

PIRES; BOTAZZO, 2015; FONSECA et al., 2018).  

De acordo com SANCHEZ et al. (2015), para a Atenção Básica em Saúde, é 

fundamental desenvolver práticas interprofissionais, uma vez que o mesmo problema 

pode ser visto sob diferentes olhares que aportam saberes diversos para que as 

intervenções sejam resolutivas e qualificadas, em detrimento da intervenção 

compartimentada da Odontologia (RAMOS; LIMA, 2003). 

A intenção deste produto é colocar a Promoção da Saúde em foco, fazendo um 

transbordamento da Odontologia, e com outras conexões, discutir a saída do aspecto 

meramente dentário, aproximando-se dos outros profissionais, em uma atividade que 

todos se sintam aptos a participar e discutir (SHINKAI; CURY, 2000). Bocas e dentes 

têm significados diversos para as diferentes pessoas, mas uma coisa é certa: está presente 

em todos os eventos e fatos sociais que cercam a vida de um sujeito (BOTAZZO, 2013). 
(...) nas relações, nas situações e nos contextos, bocas e dentes 

apresentam contornos e significações diferenciados: odontológicos, 

psicanalíticos, paleo-antropológicos, os do próprio sujeito que 

experimenta na sua cotidianidade as sensações que esses órgãos lhe 

proporcionam (…). (BOTAZZO, 2006). 
 

A recente implantação do uso obrigatório da máscara facial como prevenção à 

propagação do novo Coronavírus não pode ser encarada como falta de empatia, mas sim 

como questão de sobrevivência, cuidado consigo e com o próximo. Com a Boca oculta, 

temos procurado outras formas de interação com as pessoas.  

Podemos iniciar o debate com uma sensibilização/questionamento para 

pensarmos juntos que formas de interação são possíveis sem o sorriso aparente, de 

máscara? 

Com os lábios tampados, o foco dos rostos mudou do sorriso de repente para os 

olhos. Olhar a outra pessoa nos olhos passou a ser o maior gesto de comunicação, e fomos 

convidados a exercitar nossos gestos e emoções por meio do olhar. Percebemos também 

que sorrisos não precisam necessariamente ser vistos: eles podem ser ouvidos, e isso 

ocorre porque a voz é alterada quando a boca muda de forma. Como sorrir com os olhos? 

Até mesmo as pessoas cegas sorriem automaticamente sem nunca terem visto um 

sorriso. É um gesto espontâneo que melhora o humor, que otimiza os relacionamentos e 

nos permite transmitir emoções sem a necessidade de palavras. 

As máscaras impactam grandemente a comunicação das pessoas surdas, ou 

deficientes auditivas. Poucas pessoas dominam a Libras - linguagem brasileira de sinais, 

e por conta disso, se valem da leitura labial para se comunicarem. Mesmo para os 

bilíngues, que falam português e Libras, pode haver dificuldades, já que apesar de a língua 

de sinais estar associada ao movimento das mãos, as expressões faciais são essenciais 

para facilitar a comunicação. É através delas que essas pessoas transmitem as emoções. 

https://amenteemaravilhosa.com.br/fatores-que-influenciam-o-humor/


Elas agem também como entonação do que está sendo dito. A linguagem destas pessoas 

está comprometida, e a falta de acessibilidade aumenta a inequidade destes deficientes. 

Quais as saídas para este impasse? A tecnologia? Máscaras inclusivas, com visor 

transparente? 

A expressão “sorriso de Duchenne” é uma homenagem ao seu criador, médico 

neurologista francês que, em 1862, desenvolveu um conjunto de experiências para 

analisar o sorriso humano, testando a teoria popular de que o rosto estaria diretamente 

ligado à alma. Pode constatar que num sorriso genuíno, alguns músculos específicos da 

face são ativados, da bochecha e dos cantos da boca, que se elevam, as pálpebras apertam-

se e aparecem rugas em torno dos olhos.  
O sorriso que perdemos com a máscara é uma expressão facial simples e primitiva, 

enraizada em nossa história evolutiva e a maneira mais fácil de aliviar as tensões sociais: 

ele tem, na sociedade contemporânea, conotações muito significativas, de bem-estar, 

alegria, segurança, autossatisfação, satisfação em relação ao outro, boa acolhida à 

aproximação. 

Desta maneira, as máscaras não deveriam interferir na natureza contagiosa das 

emoções, pois imitamos os sentimentos dos outros – lágrimas nos olhos quando vemos 

alguém chorar, medo ao ver alguém tremer de medo ou feliz ao ver alguém sorrir. Será 

que também estamos escondendo nossas emoções com as máscaras? 

Muitas pessoas sentem necessidade de complementar as expressões faciais com 

outros sinais de comunicação. Assim como o sorriso, estes gestos complementam a 

palavra falada, fornecendo contexto visual para o que estiver sendo comunicado. Quais 

seriam estes gestos? 

A sociedade atual valoriza muito a aparência, e o rosto é uma parte muito 

evidenciada do corpo. A imagem que o sujeito tem de si mesmo associa-se a um padrão 

ideal imposto pelas exigências sociais e há uma preocupação excessiva com a aparência, 

que impacta positiva ou negativamente a auto-estima das pessoas.  Há propaganda de um 

padrão de saúde que envolve dentes limpíssimos, brancos, alinhados, sem falhas. É certo 

que esse padrão inatingível gera angústias e visitas frequentes (ou regulares, como dizem 

as embalagens de produtos de higiene bucal) ao dentista. Além de associar saúde bucal 

com visitas ao dentista (associação duvidosa), muitas vezes os pacientes creem que tais 

visitas não são suficientemente regulares, e é frequente uma sensação de culpa a isso 

relacionada (TESSER et al., 2015). 

Atribuir valor apenas à aparência do sorriso desvaloriza os outros aspectos da 

saúde bucal. Será que mesmo tendo todos os dentes, ou tendo aquele sorriso perfeito, todo 

alinhado, com dentes super brancos, todas as funções da boca são bem 

desempenhadas?  É feliz?  

Espera-se como resultado deste Produto uma reflexão que leve ao autocuidado, à 

promoção da saúde bucal, não só dente, gengiva, cárie, … Almejamos um impacto a 

longo prazo, não mensurável com índices, mas que melhore a percepção de saúde bucal 

dos participantes. Articulando assim, com os objetivos da dissertação produzida neste 

mestrado. 

Ao final, estimular um “bate papo” sobre as experiências vividas neste encontro. 

O registro deste debate será gravado em um vídeo a ser compartilhado com  a 

comunidade numa reunião do Conselho Local de Saúde, e encaminhado ao Departamento 

de Atenção Básica da Prefeitura, para que conheçam os resultados do trabalho que foi 

feito, como cumprimento das condições que constam em documento pactuado com a 

Comissão de Avaliação e Acompanhamento de Pesquisas e projetos de Extensão - 

CAAPP, da Coordenadoria de Formação e Gerenciamento de Recursos Humanos – Saúde 



- COFORM da Prefeitura. em 22/02/2019. 
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