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POSFÁCIO
O dilema entre analisar um objeto bem delimitado, nos seus detalhes, e inves-
tigar as conexões mais amplas, perdendo, porém, algo do mergulho em profun-
didade, faz parte das decisões que o pesquisador tem que tomar, no cotidiano 
do seu ofício, como bem discutiu Bourdieu (1999 [1968]). Thais conseguiu um 
equilíbrio difícil entre essas duas abordagens ao optar pela análise do proces-
so de formulação das políticas de Saúde Bucal em quatro décadas apoiada na 
sociologia de Bourdieu. Nessa perspectiva, o estudo do longo processo de cons-
trução social dos problemas de saúde bucal e das ações estatais voltadas para 
a sua resolução foi feito por meio da articulação entre a análise das trajetórias 
dos agentes envolvidos e as condições históricas de possibilidade.

A inserção dos dentistas nos diferentes campos (científico, político e burocrá-

tico) que compuseram os espaços sociais construídos nesse processo, foi objetiva-

da por critérios ajustados para diferentes conjunturas históricas e consolidada de 

forma criativa em quadros, sociogramas, mapas e gráficos.

O estudo revelou como foi se constituindo, ao longo dos anos, um espaço so-

cial intercampos, responsável pela formulação de múltiplas estratégias voltadas 

para o seu enfrentamento. Também permitiu objetivar a arquitetura desse espaço 

nas diferentes conjunturas e sua influência em relação às tomadas de posição dos 

principais agentes envolvidos em relação ao problema da Saúde Bucal no Brasil. A 

oposição entre o polo público e o polo do mercado nos anos 1980 e a progressiva 

constituição de um subespaço crítico, formado por dentistas vinculados ao movi-

mento sanitário, auxiliam na compreensão sobre a evolução das políticas nessas 

quatro décadas. 

As transformações nesse espaço foram mostradas a partir da triangulação 

das informações obtidas de fontes diversas: entrevistas em profundidade, docu-

mentos ministeriais, boletins das entidades odontológicas, matérias divulgadas na 
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imprensa. Essa rica documentação permitiu que a autora construísse seu objeto 

apoiando-se amplamente em evidências empíricas. 

A análise da trajetória dos agentes e de suas tomadas de posição por referên-

cia às diversas estratégias voltadas para a resolução dos problemas da saúde bucal 

permitiram também identificar a contribuição específica de pesquisadores e do-

centes oriundos do campo universitário que opunham aos interesses do mercado o 

conhecimento técnico-científico.

A objetivação feita a partir das diversas fontes revelou que, a despeito do dis-

curso dominante, priorizar a expressão Saúde Bucal ou Saúde Oral, na prática, o 

problema construído socialmente foi o da cárie, em relação ao qual se desenvolve-

ram diversas disputas a respeito das estratégias mais efetivas para o seu controle.

Cabe um destaque à importância conferida pela autora aos movimentos es-

pecíficos do espaço da Saúde Bucal Coletiva (SBC), a exemplo dos Encontros Na-

cionais de Administradores e Técnicos de Serviços Públicos (Enatespo), do Movi-

mento Brasileiro de Renovação Odontológica (MBRO) e da Associação Brasileira 

de Saúde Bucal Coletiva (Abrasbuco). Além disso, não deixou de registrar o prota-

gonismo dos dentistas no Movimento Sanitário Geral que se refletiu na constru-

ção dos problemas de saúde bucal de forma mais abrangente, relacionando-os aos 

determinantes sociais da saúde, o que culminou com a Política Brasil Sorridente.

Mostrando as relações dos eventos analisados com as conjunturas políticas 

e sanitárias, entre rupturas e continuidades, a autora vai pouco a pouco reconsti-

tuindo o complexo processo de formulação e implementação das políticas de saú-

de bucal, as disputas e consensos, as instituições e o encontro das trajetórias dos 

agentes. A análise sócio-histórica realizada cumpre assim seu papel de, para além 

da recuperação dos fatos, possibilitar a compreensão das opções feitas.

Salvador, abril de 2017

Ligia Maria Vieira da Silva
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