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RESUMO 

O medo relacionado com os procedimentos odontológicos pode ser adquirido através de 

experiências traumatizantes e/ou influências culturais negativas relacionadas a vivências de 

gerações anteriores. Tais influências podem estar presentes em diversas formas de expressão 

cultural: no cinema; nas artes plásticas; na música; na literatura; nos diversos veículos de 

mídias impressos e visuais. Esta pesquisa teve como objetivo investigar as imagens sugestivas 

de medo relacionadas ao dentista e ao tratamento odontológico veiculadas em produções 

cinematográficas. Trata-se de estudo de abordagem qualitativa, que utilizou a análise 

documental de imagens de filmes.  A coleta de produções cinematográficas foi realizada a 

partir da busca na Internet usando a ferramenta Google (http://www.google.com.br), 

utilizando as palavras descritoras filme e dentista. Foram encontrados 44 filmes. Desses, após 

critério seletivo para filmes com cenas com interação entre dentista e paciente na execução de 

procedimento clínico, foram incluídos apenas 24. Esses foram cadastrados, eletronicamente, 

em banco de dados criado para esta pesquisa. Após o segundo critério seletivo de inclusão 

(cenas com sugestão de medo de dentista), permaneceram 15 filmes. Quanto ao gênero 

cinematográfico, os filmes com cenas de “medo de dentista” variaram entre comédia (8), 

terror (3), drama (2), suspense (1) e infantil (1). Desse total de filmes, foram selecionadas 

cenas que sugerem medo do profissional dentista e de seu trabalho, e, depois, descritas. As 

imagens foram categorizadas pela identificação de características negativas que provocam 

“medo de dentista”. Em seguida, procedeu-se a classificação das categorias, destacando-se as 

características mais recorrentes nas cenas: situação de medo na sala de espera; dor; 

instrumental grosseiro/rudimentar; grosseria do profissional; tortura; e baixa qualificação 

técnica. A sala de espera foi observada como um local de grande tensão, devido às 

interferências provocadas pelos ruídos provenientes do atendimento odontológico. A dor, que 

está intimamente ligada ao tratamento odontológico, foi tema predominante e associado a 

outras características na maioria dos filmes (14). Somaram-se, ainda, os aspectos 

rudimentares de procedimentos e instrumentos, bem como a atitudes grosseiras do 

profissional. Este, por sua vez, foi caracterizado como atrapalhado, sádico, violento, 

insensível, incompetente e perturbado. Tais resultados sugerem que, apesar dos avanços 

tecnológicos da profissão, a imagem do profissional e de seu trabalho ainda é veiculada de 

forma negativa e isso reforça o medo de dentista.  

Palavras-chaves: medo, medo de dentista, cinema, cultura. 

 



 

 

  

ABSTRACT 

The fear related to dental procedures can be acquired through disturbing experiences and/or 

negative cultural influences related in experiences of previous generations. Such influences 

may be present in diverse forms of cultural expression: in the cinema, plastic arts, music, 

literature, and diverse vehicles of printed and visual media. This research aimed investigates 

the images of fear related to the dental service and dentist in motion pictures. The study has 

qualitative approach, which used the documentary analysis of movies. The data collection was 

accomplished through research in the Internet by means of the Google tool 

(http://www.google.com.br), using the describing words “filme” and “dentista”. A total of 44 

films were found. Of these, after selective criterion for films with scenes showing interaction 

between dentist and patient in the execution of clinical procedure, only 24 films were 

enclosed. Then, these were registered in data base created for this research. After second 

selective criterion of inclusion (scenes with suggestion of dental anxiety), 15 films remained. 

As regards cinematographic gender, the films with scenes showing "dental anxiety" varied 

between comedy (8), horror (3), drama (2), thriller (1) and childish (1). Of these films, scenes 

with images of situations that suggest fear of the dentist and his job were selected and 

described. The images were categorized by the identification of negative characteristics that 

incite "dental anxiety". Then, the classification of the categories was proceeded detaching the 

most recurrent characteristics in the scenes: situation of fear in the waiting-room; pain; 

instrument coarse/rudimentary; coarseness of the dentist; torture; and low qualification 

technique. The waiting-room was observed as a place of great tension, due to the noises 

coming from the dental attendance. The pain related to the Dentistry was the predominant 

subject in the majority of films (14), associated to others negative characteristics. The 

rudimentary aspects of procedures and instruments, and the coarse attitudes of the 

professional could be observed too. The dentist was characterized as confused, sadist, violent, 

insensitive, incompetent person and disturbed. Such results suggest that, despite the 

technological advances of the profession, the image of the dentist and his job is still 

transmitted in a negative way aspect and reinforces the dental anxiety. 

 

Keywords: fear, dental anxiety, motion pictures, culture. 
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INTRODUÇÃO 

A associação entre dor e sofrimento ao tratamento odontológico é um dos motivos de 

afastamento de pessoas de serviços de saúde bucal. Alguns estudos sobre acesso a serviços de 

saúde15,17,30,31 indicam o “medo” como motivo da não procura por tratamento odontológico. 

O “medo de dentista” se expressa em associações à imagem do profissional e do seu trabalho.  

Na história, percebe-se que, inicialmente, a prática odontológica era primitiva e 

rudimentar. Em algumas sociedades, tais práticas eram usadas, inclusive, como forma de 

penalidade e tortura a quem transgredisse as leis
26,67

.  

A associação do tratamento odontológico com a tortura, presente no senso comum, 

faz com que o medo seja resultado de toda uma situação que envolve a busca ao tratamento e 

este em si. O profissional dentista é retratado, em geral, de forma negativa, aparecendo como 

uma pessoa má e cruel
17

. Deve-se ressaltar que o medo pode estar mais presente naqueles 

indivíduos que vivenciaram experiências de tratamento em modelo odontológico com enfoque 

cirúrgico-restaurador. 

No imaginário popular, esse profissional tornou-se um “personagem-vilão”, sendo 

comparado às bruxas, dragões, fantasmas, extraterrestres e monstros. A figura do dentista, da 

anestesia ou injeção é utilizada pelos pais como uma forma de ameaça à criança “mal-criada”. 

Essas atitudes podem reforçar, positivamente, a cultura do medo de dentista, tornando-se 

muitas vezes uma atitude irracional.  

O medo está presente em nosso cotidiano, é uma emoção primária e poderosa que 

nos alerta de um perigo iminente, em relação a um objeto ou situação. Segundo Kanegane et 

al
31

, quando o medo está relacionado com os procedimentos odontológicos, pode acarretar em 

uma saúde bucal deficiente, decorrente da menor freqüência da procura por tratamento pelos 

pacientes com medo que, normalmente, esperam longos períodos para marcar uma consulta e, 

muitas vezes, a cancelam. 

O medo adquirido através de experiências traumatizantes com o tratamento 

odontológico, as características rudimentares deste que ainda se mantém em alguns 

procedimentos cirúrgicos, apesar do avanço tecnológico da profissão, são representados na 

cultura com conteúdos que reforçam o medo e estão presentes em diversas formas de 

expressão: no cinema, nas artes plásticas, na música, na literatura, nos diversos veículos de 

mídia impressa e visual. Nessas representações existe uma inversão de papéis em que o 

dentista é visto como agente causador da dor, quando na verdade, é ele que, na maioria das 
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vezes, a elimina. Essa visão distorcida do profissional pode contribuir para um dano 

irreversível, a perda dentária, à medida que problemas agudos que exigem tratamento 

restaurador são protelados até a situação que levam as soluções mutiladoras, como as 

exodontias. 

Entre as diversas formas de produção cultural, destacamos o cinema e o escolhemos 

como objeto desta investigação a partir de imagens de medo relacionadas ao dentista e ao 

tratamento odontológico veiculadas em filmes. 

Thibodeau e Mentasti
81

, em 2007, realizaram uma pesquisa sobre a imagem do 

cirurgião-dentista no cinema, encontrando que as descrições do dentista durante toda a 

história cinematográfica, freqüentemente, resultaram em imagens e esteriótipos negativos. 

Pinho et al
62

, em 2006, em levantamento da produção cinematográfica nacional e 

internacional, verificaram que os dentistas eram caracterizados como criminosos, agressivos, 

atrapalhados e pouco comunicativos, além de apresentarem-se como vilões. E que o 

tratamento odontológico está associado à violência e dor. 

Segundo Bernardet
10

, o cinema entra em nossas vidas como um dos elementos que 

nos relaciona com o mundo, mas não determina, completamente, esta relação. Diante de um 

filme, o espectador não é necessariamente passivo. No ato de ver e assimilar um filme, o 

público transforma-o, interpreta-o, em função de suas vivências, inquietações, aspirações. 

Barros et al
8
 realizaram um estudo no Rio de Janeiro em que 68% dos adolescentes têm o 

cinema como a sua atividade cultural preferida. 

O propósito desta pesquisa, portanto, foi investigar as imagens de medo, relacionadas 

ao dentista e seu trabalho, em produções cinematográficas. A partir das imagens encontradas, 

buscamos responder as seguintes questões: 

a) Como as imagens de dentista e de seu trabalho, em produções cinematográficas 

reforçam o medo de dentista e do tratamento odontológico? 

b) Que temas estão presentes nas imagens de medo de dentista e do tratamento 

odontológico representadas nessas produções cinematográficas? 

Faz-se importante esclarecer que esta pesquisa não se propôs a investigar o efeito que 

estas imagens de medo veiculadas em produções cinematográficas causam nas pessoas que as 

assistem ou mesmo, estabelecer qualquer relação de causa-efeito entre cinema e medo de 

dentista, considerando o tipo de conteúdo veiculado, abrangência quantitativa de público, por 

exemplo. Os limites dessa pesquisa situam-se na exploração temática das imagens com 
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objetivo de compreender o conteúdo dessas representações imagéticas que se produzem e 

reproduzem na cultura. 

A cultura é produtora de pessoas, do jeito que somos, da forma que nós atuamos e, 

também, somos produtores de cultura. As artes, portanto, são fenômenos de comunicação 

social entre indivíduos e grupos que estão presentes na cultura, produzindo-a e também 

produzindo sujeitos 
14,20

. 

Esta pesquisa tem caráter exploratório, dado que existem poucos trabalhos na 

literatura publicada e não foram encontrados outros trabalhos científicos relativos a este tema 

específico: imagens de medo de dentista em produções cinematográficas. Vale salientar que o 

produto desta investigação, ora apresentado como dissertação de mestrado, faz parte de um 

projeto isolado do PPgO/UFRN sobre “Expressões culturais do adoecer bucal e das práticas 

odontológicas” que iniciou com investigação, já realizada, em letras de músicas brasileiras
55

, 

como produção de monografia de especialização. Espera-se que o presente estudo contribua 

para novas iniciativas de pesquisas nesta mesma perspectiva investigativa e para o 

fortalecimento e a ampliação desse projeto isolado para linha de pesquisa, no Programa. 

A estrutura dos capítulos está apresentada da seguinte forma: 

No capítulo 1, foi feita uma revisão bibliográfica, inicialmente, discorrendo sobre a 

importância do cinema como um recurso cultural e educacional, atentando para a importância 

dos filmes como meio de difusão de conhecimentos, experiências e valores culturais.  

No capítulo 2, a revisão da literatura enfocou o medo como sentimento humano, sinal 

de alarme e ansiedade. E, por fim, foi abordado sobre o medo de dentista na relação com a 

atenção à saúde bucal. 

No capítulo 3, apresenta o percurso metodológico, destacando os procedimentos e 

técnicas utilizadas para busca, aquisição e análise das produções cinematográficas.  

No capítulo 4 estão apresentados os resultados encontrados, com a descrição das 

cenas, extraídas dos filmes selecionados, e a identificação das características negativas 

associadas ao profissional dentista e seu trabalho. A partir deste material empírico, 

sistematizado pela seleção de imagens e categorização das características referidas acima, foi 

discorrido sobre algumas dessas categorias presentes nas situações enredadas nos filmes como 

situações que expressam o “medo de dentista” e sua forma de abordagens nos gêneros 

cinematográficos.  
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Por último, no capítulo 5, estão algumas considerações, apresentando conclusões, 

limites e contribuições desta pesquisa.  
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1. O CINEMA COMO REFERENCIAL TEÓRICO  

As artes que contam histórias – teatro, literatura, ópera, cinema – teriam o papel de 

suprir as experiências que nem todos podem vivenciar. Sem dúvida, é mais importante a 

realidade vivida; mas as histórias de vida, quando bem contadas, têm um importante papel. 

Não é função da arte narrativa somente divertir ou passar o tempo; mas, sim, provocar 

sentimentos
11

.  

A natureza multissensorial do cinema o torna uma experiência rica e envolvente. O 

cinema funde o mecânico e o elétrico de forma que uma sucessão de tomadas estáticas 

ganham vida e movimento, diante de nossos olhos. Nenhuma outra forma de arte parece 

permitir uma ligação tão poderosa sobre aquele que a contempla
38

. 

“Em relação às restantes formas de expressão artística, o Cinema pode 

ser considerado um meio e uma forma de arte simultaneamente mais 

inclusiva e, provavelmente, mais extensiva do que as restantes formas 

de arte, uma vez que podem incluir nas suas formas de expressão 

todas as restantes, assim como as suas linguagens.” (Reia-Baptista
65

, 

2005) 

“O Cinema, fora de dúvida, é a mais internacional de todas as artes.” 

(Eisenstein
21

, 1958) 

Toda forma de arte tem a sua obra, que no caso do Cinema é o filme. Esse 

instrumento dá ao espectador uma “impressão de realidade” e desencadeia um processo de 

participação, ao mesmo tempo, perceptivo e afetivo. Tal processo conquista, imediatamente, a 

confiança de quem o assiste
44

. Isto é devido, em grande parte, ao fato da imagem fílmica 

apresentar, através de seus recursos técnicos, a aparência de ser uma duplicação do mundo em 

que se vive
7
.  

Sobre esse efeito do cinema no espectador, Oliveira
60

 destaca: 

“A vivacidade das imagens e sua reprodutibilidade facilitaram sua 

aceitação como pura representação da realidade. Mesmo sabendo que 

são montadas, a magia e o encantamento do fluxo de imagens fazem o 

espectador reagir como se fosse a própria realidade.” 

No cinema, o espectador depara-se com uma condição semelhante ao sonho. Com a 

atenção voltada para a tela, encontra-se em um completo envolvimento emocional, desligado 

do mundo exterior, entregue à regressão e ao abandono. O espectador vivencia o filme, 

intensamente, desprendendo-se da poltrona e desfrutando a vida emprestada pelo personagem. 

Esse estado de relaxamento em que o indivíduo se encontra é favorável à confusão mental, 
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tornando difícil efetuar a “prova realidade” que, como lembrou Sigmund Freud, caracteriza o 

trabalho do sonho
23

.  

Para Morin
54

, essa situação irá aumentar o repertório imaginário do indivíduo que, 

posteriormente, poderá ser utilizado frente a situações desconhecidas. 

“Tanto no sonho como no filme, as imagens exprimem uma 

mensagem latente: a dos desejos e temores.” (Morin
54

, 1956) 

Segundo Munsterberg
56

, o maior objetivo do cinema é descrever as emoções com 

exatidão. A alegria e a dor, a esperança e o medo, o amor e o ódio, a gratidão e a inveja, a 

solidariedade e a malícia. Essas experiências emocionais dos personagens conferem, ao filme, 

significado e valor.  

O cinema, arte que imita a vida, por meio do desenvolvimento de suas tecnologias e 

sensibilidade de roteiristas, diretores e atores, tem oportunizado o estudo e a análise de 

comportamentos humanos nas mais diversas situações. Situações e comportamentos estes que 

sensibilizam o público pela possibilidade de identificação e empatia, conscientes e 

inconscientes, com as dores, sonhos e fantasias dos personagens
52

. 

O espectador inclina-se a materializar em si próprio os personagens em função de 

semelhanças físicas ou morais que neles identificam. No cinema é encontrada uma força de 

participação que pode levar a uma identificação com os desconhecidos, os ignorados, os 

desprezados ou mesmo os odiados da vida cotidiana
54

. 

O cinema aumenta as possibilidades das vivências que, em cada pessoa, se 

encontram reduzidas a um pequeno repertório de experiências reais. Aprende-se a ver os 

homens e as mulheres nas suas posturas verdadeiras, nos seus gestos vivos, não posando para 

um quadro de história ou um retrato. Os sentimentos, já imaginados e descritos na literatura, 

encontram nas produções cinematográficas sua versão sensorial: consegue-se vê-los, ouvi-los, 

compreendê-los através das palavras pronunciadas. Por isso o cinema funciona como um 

recurso de educação em atitudes humanas: valores, virtudes, limitações, formas, enfim, o 

amplo espectro dos modos de ser humano
11

. 

A produção cinematográfica torna possível um registro contínuo e meticuloso dos 

comportamentos e ações. Ao captar o gesto e a palavra, vem fazer conhecer elementos da vida 

cotidiana que são importantes para a análise e comparação das representações sociais, do 

meio sócio-cultural e dos procedimentos e técnicas implicadas nas práticas sociais e 

educativas. O filme é um meio de comunicação inter/transcultural, por excelência, um meio 
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de expressão privilegiado do tempo, do espaço e dos lugares, que coloca, em destaque, as 

relações interpessoais e as relações entre o indivíduo e a sociedade. Permite, deste modo, 

enriquecer o conhecimento da sociedade e do homem na sua unidade e diversidade
63

. 

O cinema possibilita um novo olhar sobre as coisas vividas e, também, desperta 

valores. É um meio de comunicação social, instrumento de cultura e formação, que transmite 

ideias e exige dos espectadores exercício e atividade intelectual. O filme faz com que as 

preocupações da vida sejam esquecidas, através do interesse despertado. Cria laços entre 

cidades, povos, países. O mundo fica mais próximo. Conhece-se costumes, terras e pessoas 

dos mais diversos meios sociais e também os homens em profundidade, principalmente no 

plano psicológico, pois no filme são reveladas pessoas que sofrem, lutam, amam, fazendo 

com que os espectadores participem de seus dramas. O mundo artístico fica ao alcance de 

todos, dando ocasião a que outras artes sejam expressas por meio do cinema
16

. 

O cinema exerce uma ação inconsciente maior do que qualquer outro meio de 

expressão.  Para Guattari
25

 o cinema é como “O Divã do pobre”, ao compará-lo com a sessão 

de psicanálise. Segundo o autor, em uma sala pública, cobertos por uma escuridão protetora, 

sendo desligados do mundo, tudo se passa sem testemunhas, as pessoas ficam abandonadas ao 

assistir uma produção cinematográfica. Recebem mensagens e as interpretam de acordo com a 

consciência individual. Na análise, o psicanalista diz o que acha que o sujeito desejaria ouvir, 

alienando-o perante ele. No cinema, a fala é substituída pelo discurso que a indústria 

cinematográfica pensa que as pessoas gostariam de ouvir. Tanto na psicanálise como no 

cinema a vida é invadida por uma outra pessoa, a diferença é que no divã escolhe-se alguém 

distinto, que tenha um status superior. E no cinema, deixam ser levados por uma aventura 

qualquer, não há escolha. 

Na Itália, em 1976, o cinema foi classificado como o segundo veículo de modelos de 

comportamento, depois da TV, visto que, na época, já havia um maior acesso a televisão do 

que à exposição cinematográfica. Entretanto, em outros países, o cinema ainda continuava a 

ser o primeiro veículo de modelos de comportamento, tal como o tinha sido para uma série de 

gerações anteriores, cujos padrões de comportamento cultural importam conhecer
66

. 

Atualmente, existe um maior acesso às produções cinematográficas, além das salas de cinema, 

os filmes encontram-se disponíveis para venda ou aluguel e podem ser assistidos em 

programas de TV. 

Algumas pessoas assistem aos filmes por esporte, para passar o tempo ou por 

motivos culturais. Por quaisquer que sejam as razões, os espectadores de todas as classes 
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sociais e diferentes ideologias estão expostos às temáticas superficiais de muitas produções, 

encarnação de ideologias, falsificação de reais valores humanos e à banalidade
16

. 

Guattari
25

 destaca que os efeitos inconscientes da exposição cinematográfica só são 

notados em estados críticos: “... é como o tabaco ou cocaína, cujos efeitos só são notados 

quando se está completamente viciado”. Para ele, esse entorpecente é hoje, de forma massiva, 

administrado às crianças, antes mesmo de aprenderem a falar. 

Para Esteves (citado por Oliveira
60

), um determinado filme pode ajudar na educação 

das crianças, aumentando a sua capacidade de imaginação, por acrescentar conhecimento 

sobre determinado assunto. Numa aula de História, onde são utilizadas descrições e análises 

verbais, os alunos obterão um maior entendimento sobre Idade Média, por exemplo, se 

assistirem a um filme baseado nesse período histórico. A imagem tem o poder de tornar 

compreensíveis as noções que as palavras nem sempre transmitem com fidelidade. 

Reia-Baptista
64

 destaca o cinema como cultura de massa, que é caracterizada por um 

marcante efeito pedagógico. Trata-se, pois, de um meio extraordinário de circulação do 

conhecimento, de difusão de novas experiências e valores culturais que, ao longo dos tempos, 

vem sendo utilizado como veículo educativo e ideológico por diferentes setores sócio-

políticos e econômico-culturais. A Igreja Católica, por exemplo, vem utilizando o recurso do 

cinema para catequizar. Lênin, citado por Reia-Baptista
64

, afirmou as qualidades do Cinema 

sendo “a mais importante de todas as artes” como veículo educativo. E Hollywood vem, de 

fato, produzindo filmes, seja por necessidade de negócio ou ideologia, que têm modelado os 

gostos e os hábitos culturais de gerações inteiras e sucessivas
64

. 

Depois de uma sessão de cinema, o inconsciente fica povoado de modelos: super-

heróis, vilões e mocinhas em perigo, que é levado para todas as áreas de nossa vida. No caso 

particular do objeto de estudo desta investigação – imagens de medo do dentista e do seu 

trabalho nas produções cinematográficas – o profissional dentista pode ser o super-herói que 

vai salvar o dentinho que está sendo atacado pela cárie, mas pode ocorrer o inverso, este 

profissional pode ser associado à figura do vilão, daquele que vai fazer mal, provocar medo, 

como se a dor causada pelo tratamento fosse maior que a dor de dente. 

Existem filmes maravilhosos, que transmitem mensagens positivas, em contrapartida, 

há filmes negativos, apresentando o bem como mal e o mal como bem, exprimindo 

concepções ambíguas de vida, da família, do amor, da dignidade humana
16

. Para uma criança 

que nunca foi ao dentista, assistir um filme que transmite uma mensagem negativa acerca do 
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tratamento odontológico pode, a partir daí, criar um estado de tensão que como conseqüência 

pode gerar o medo. Outra situação seria a de pessoas que já têm experiência negativa com 

relação a procedimentos cirúrgicos, tanto na Odontologia como em outras áreas ligadas ao 

cuidado com a saúde. Essas experiências, somadas as influências culturais negativas, podem 

intensificar o medo existente ou, simplesmente, reforçar a noção de medo associada ao 

tratamento odontológico. 

Em todo ser vivo atuam estímulos externos (experiências com o mundo que nos 

rodeia) que resultam em forma de resposta. Percebe-se então que a maneira de pensar, agir, 

sentir está ligada à cultura que juntamente com a força social influem no modo de reagir à 

emoção. Tollendal
82

 fala sobre as reações: 

“Nós reagimos em conformidade ao que temos armazenado; frente ao 

que nos é ensinado, informado, no processo de culturação ao qual 

somos expostos, na escala de valores que nos apresentam a tudo que 

nos atinge, a que reagimos e incorporamos, dependendo da forma 

emocional a que estamos predispostos: sentir, agir e pensar”. 

Uma dessas formas de resposta é o medo, tema que será abordado no capítulo 

seguinte. 
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2. MEDO, “MEDO DE DENTISTA” E ATENÇÃO À SAÚDE 

BUCAL 

2.1. O medo como dimensão da vida humana 

Os medos são experimentados por indivíduos e, nesse sentido são subjetivos; alguns 

são produzidos por um meio ambiente ameaçador, outros não. Certos tipos de medo 

perseguem crianças, outros aparecem apenas na adolescência e na maturidade. Os indivíduos 

dentro de uma mesma espécie podem sentir medos diferentes, pois alguns são mais tímidos, 

enquanto outros são naturalmente ousados
84

. 

O medo está presente em todos os setores de atividades. Os perigos do mundo são 

redimensionados e, por vezes, tornam-se desmesurados, atingidos pelo olhar medroso 

constante. Delumeau
19

 revela que, nos tempos primórdios, os medos eram oriundos, 

fundamentalmente, da Natureza. Atualmente, o grande perigo está no próprio homem, que é o 

único ser no mundo que conhece o medo num grau tão temível e duradouro. 

Tuan
84

, em sua obra “Paisagens do medo” também corrobora tais afirmações: 

“Uma natureza externa que parecia toda-poderosa e difícil de prever 

era uma das principais causas de insegurança humana e medo nos 

tempos pré-históricos, nas civilizações arcaicas e nas sociedades 

tribais e tradicionais. Outra era e é a natureza humana, sua 

inconstância, seu potencial para violência e crueldade.” 

Tuan
84

 descreveu o medo como um sentimento complexo dotado de sinal de alarme e 

ansiedade. Um evento inesperado e impeditivo, no meio ambiente, pode detonar o sinal de 

alarme, causando uma resposta instintiva de enfrentar ou fugir do problema. A ansiedade é 

uma sensação difusa de medo e pressupõe uma habilidade de antecipação que acontece em 

um ambiente estranho e desorientador; é um pressentimento de perigo quando nada existe nas 

proximidades que justifique o medo. A necessidade de agir é refreada pela ausência de 

qualquer ameaça. 

Delumeau
19

 define o medo como uma “emoção-choque” que, geralmente, é 

precedida de surpresa e é provocada pela tomada de consciência de um perigo imediato que se 

acredita ameaçar a conservação. 

“Como toda emoção, o medo pode provocar efeito contrastado, 

segundo os indivíduos e as circunstancias, ou até mesmo reações 

alternadas em uma mesma pessoa, como por exemplo, provocar um 
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comportamento de imobilização ou exteriorização violenta. Se a 

principal causa do medo é a surpresa, então, não há nada melhor para 

dele isentar-se do que usar a premeditação e preparar-se para todos os 

acontecimentos cujo temor pode causá-lo.” 
19

 

As respostas de medo a determinados objetos e sensações são adquiridas através da 

aprendizagem diária. É ensinado, quando crianças, que é perigoso brincar com o fogo, brincar 

na rua, falar com desconhecidos, ir para longe de casa. De fato, uma grande parte desta 

aprendizagem mais precoce consiste em identificar e evitar potenciais ameaças a integridade 

física e ao bem-estar. O medo intenso, apesar de ser uma das mais debilitantes e agonizantes 

experiências emocionais humanas, é necessário e adaptativo, pois é uma defesa essencial que 

faz evitar perigos. Por ser um inimigo mais perigoso que os outros, o medo pode tornar-se 

uma causa de involução dos indivíduos
19,37

. 

“O desenvolvimento de respostas de medo a situações potencialmente 

ameaçadoras é normal, natural e adaptativo. Contudo, a aquisição de 

respostas de medo a ameaças percepcionadas pode acontecer de uma 

forma aparentemente irracional e indiscriminada. Isto é, o medo pode 

tornar-se associado a um vasto leque de objetos e situações 

ambientais. Alguns podem representar ameaças sérias concretas, e a 

resposta de medo é vista como ‘racional’. Outras respostas de medo 

podem ser claramente ‘irracionais’, enquanto que outras, ainda que 

possam possuir algum grau de racionalidade, podem parecer 

desproporcionadas em relação à ameaça real. É importante salientar 

que o que determina a reação de alguém a uma situação é o resultado 

de sua percepção pessoal, baseada na experiência passada e 

interpretação da situação presente.” 
37

 

A imaginação aumenta os tipos e a intensidade de medo, no mundo dos homens. Para 

Tuan
84

, conhecer é arriscar-se a sentir mais medo. Quanto menos se sabe, menos se teme. 

Quanto menos for usada a imaginação, maior o sentimento de segurança. O medo existe na 

mente, mas, exceto nos casos patológicos, tem origem em circunstâncias externas que são 

realmente ameaçadoras. 

As imagens criadas do que é desconhecido, pode causar medo, que é natural, mas se 

ultrapassa uma dose suportável, ele se torna patológico (fobias) e cria bloqueios.  A incerteza 

é uma forma mais estressante de medo do que os perigos físicos que podem ser evitados com 

habilidade.  Diante do desastre ou de um iminente ataque violento, a resposta humana é, 

freqüentemente, uma combinação de bom senso e medo supersticioso
84

. Pode-se morrer de 

medo ou, ao menos, ficar paralisado por ele.  
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Delumeau
19

 afirma que a necessidade de segurança está na base da afetividade e da 

moral humanas: “onde há medo não há confiança e onde há confiança não há medo e sim 

prudência”. 

Para Tuan
84

, as pessoas são as maiores fontes de segurança, mas também o motivo 

mais comum do medo. Elas podem ser indiferentes às necessidades, trair a confiança ou 

procurar fazer mal. São fantasmas, bruxas, assassinos, ladrões, assaltantes, estranhos e 

agourentos, que assombram, transformando lugares comuns em amedrontadores. Os seres 

humanos não suportam viver em permanente estado de ansiedade. Necessitam manter uma 

sensação de controle, não importa quão ilusória possa ser. 

A procura por segurança e a curiosidade caracteriza não apenas os seres humanos, 

mas todos os animais superiores. ‘Segurança’ e ‘curiosidade’ têm a mesma raiz latina cura, 

que significa ansiedade, cuidado, cuidado médico e cura. Em um lugar seguro estar-se 

cuidado, mas nunca completamente despreocupado porque o mundo está cheio de surpresas. 

Além disso, sabe-se graças ao cérebro e aos sensores para a distância, que sempre há outro 

mundo além, não importando qual seja o espaço que tenha conquistado e tornado seguro. Ser 

curioso é sentir ansiedade e necessidade de diluir essa ansiedade com mais indagações
84

.  

Considerando que segurança e curiosidade estão imbricadas em sua origem 

etimológica e relacionam-se a ansiedade e cuidado, é indagado como o “medo de dentista” 

pode ser sugerido por lugares, situações e pessoas que geram desconfiança e insegurança, 

reforçando a sensação de não se estar seguro ou estar à mercê de uma surpresa que pode 

colocar em risco o estado da conservação humana.   

 

2.2. “Medo de dentista” e atenção à saúde bucal 

Onde há predisposição, é mais fácil se instalar o medo. Na prática clínica do dentista, 

as causas mais freqüentes de medo são: a dor; o desconhecido; as más experiências anteriores, 

médicas e odontológicas; o presenciar de comentários negativos quanto ao tratamento 

odontológico; testemunhar a situação de medo de outros; influências externas de TV, de 

histórias contadas por adultos; ameaças, promessas e castigos.  Essas atitudes reforçam a 

cultura do medo de dentista, tornando-se muitas vezes uma atitude irracional. 

Conseqüentemente, as pessoas, quando chegam ao consultório, trazem consigo uma carga de 

medo e ansiedade muito grande
82

. 
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Para a determinação do medo e dos temores tem que se considerar as predisposições 

e causas que levaram a ele. As primeiras marcas predisponentes ao medo ocorrem ainda no 

período uterino, quando a mãe gestante é sujeita a situação de angústia ou tensões, 

acarretando à criança, características como nervosismo ou sensibilidade exagerada
82

.  

Aberastury
1
 alerta para a formação do psiquismo humano mesmo antes do 

nascimento: 

“Estabelecido o aparelho psíquico imediatamente depois do 

nascimento e aceitando, além disso, que o psiquismo já está 

estruturado de uma determinada maneira durante o período 

embrionário e fetal, vemos que se começam a elaborar as ansiedades 

básicas, substrato da personalidade desde o nascimento mesmo, num 

processo psicológico que num ‘continuum’ levará o indivíduo até a 

maturidade.”  

Tais considerações levam a preocupações de cuidado, transmissão de confiança e de 

segurança ao paciente em todas as fases da vida, desde a gestação. 

Calman, citado por Blasco
11

, destaca que o paciente quer um profissional educado, 

alguém que não possua apenas conhecimentos, métodos clínicos e experiência, mas que 

também seja capaz de apreciar cada paciente como um ser humano que tem sentimentos e 

desejos; alguém que possa entendê-lo e ajudá-lo, explicando-lhe sua doença e amparando-o 

no sofrimento. Para esses autores, hoje em dia, pode-se notar que existem muitos profissionais 

de saúde disformes, sem equilíbrio, com muita técnica e pouca humanização, que 

naturalmente, não conquistam a confiança do indivíduo que espera um profissional 

equilibrado. 

Cuidar exige, em primeiro lugar, compreender, pois a compreensão do “sujeito 

cuidado” é uma condição necessária para que ele participe do restabelecimento de sua saúde, 

agindo como co-responsável, ajudando e não sobrecarregando o profissional de saúde. 

Compreender o paciente significa compreender a pessoa, a doença e o significado que a 

enfermidade tem para ele. A doença é para o enfermo uma maneira de estar na vida¸ quer 

dizer, uma forma de vida que tem sua linguagem própria e que deve encontrar, no profissional 

de saúde, um receptor sensível, necessário à decodificação adequada dos significados
11

. 

A Política Nacional de Humanização (PNH), do Ministério da Saúde (MS), indica a 

necessidade de resgatar a dimensão humana das práticas de saúde à medida que se reorganiza 

os serviços de saúde, amplia-os e se constrói o Sistema Único de Saúde (SUS), brasileiro. 

Entre suas diretrizes e dispositivos operativos, propõe a Clínica Ampliada
50

. 
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A Clínica Ampliada propõe que o profissional de saúde desenvolva a capacidade de 

ajudar as pessoas, não só a combater as doenças, mas, a transformar-se, de forma que a 

doença, mesmo sendo um limite, não a impeça de viver outras coisas na sua vida. Esse 

profissional deve ser visto como um “sujeito cuidador”, que transmite segurança alcançada 

através da criação do vínculo afetivo com o “sujeito cuidado” e da escuta – que leva a 

correlacionar a doença com a vida, havendo menos chance da doença se tornar um problema 

apenas do serviço de saúde, evitando uma atitude passiva diante do tratamento
50

. A 

construção do vínculo afetivo, entre profissional e usuário, é importante para que os 

sentimentos de medo e insegurança transformem-se em confiança, prudência e 

responsabilização.  

Cuidar da saúde bucal é uma atividade necessária a todos os indivíduos, 

independente de faixa etária, classe social ou nível de escolaridade. No entanto, uma parcela 

significativa da população brasileira, principalmente de nível socioeconômico mais baixo, 

enfrenta dificuldades de acesso a serviços odontológicos, sobretudo, especializados. Tal 

situação encontra explicação na própria maneira como, ao longo da história da política de 

saúde brasileira, a atenção à saúde bucal ocupou lugar marginal e focalizado, em nível de 

atenção básica, a crianças e adolescentes escolares. 

Com a expansão dos serviços odontológicos a partir da atual Política Nacional de 

Saúde Bucal – Brasil Sorridente
46

, aumenta a necessidade de se considerar as questões 

subjetivas, como o medo de dentista, que podem interferir no acesso aos serviços de saúde. 

Sabe-se que as pessoas não se limitam às doenças das quais são portadoras, elas precisam ser 

vistas como seres biopsicossociais, que têm sentimentos, traumas, anseios. 

A Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente
46

 propõe garantir as ações de 

promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros, entendendo que esta é 

fundamental para a saúde geral e a qualidade de vida da população, estando articulada a 

outras políticas de saúde e demais políticas públicas, de acordo com os princípios e diretrizes 

do Sistema Único de Saúde.  

No âmbito da assistência, as diretrizes do Brasil Sorridente apontam, 

fundamentalmente, para a ampliação e qualificação da atenção básica, possibilitando o acesso 

a todas as faixas etárias e a oferta de mais serviços para assegurar atendimentos das várias 

densidades tecnológicas de modo a buscar a integralidade da atenção, além da equidade e a 

universalização do acesso às ações e serviços públicos de saúde bucal
46

. 
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Desta forma, apresenta como principais linhas de ação, a viabilização da adição de 

flúor a estações de tratamento de águas de abastecimento público, a reorganização da Atenção 

Básica (especialmente por meio da Estratégia Saúde da Família) e da Atenção Especializada 

(através, principalmente, da implantação de Centros de Especialidades Odontológicas e 

Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias)
46

. 

Dados do Ministério da Saúde registraram, em abril/2007, a existência de 519 CEO’s 

e de 15.617 Equipes de Saúde Bucal, distribuídos nos diversos municípios brasileiros. No Rio 

Grande do Norte há 18 CEO’s e 765 Equipes de Saúde Bucal implantadas. E em Natal, cidade 

onde foi realizada esta pesquisa, tem-se registrado três CEO’s e 89 Equipes de Saúde Bucal 

implantadas. Desta forma, a perspectiva de ampliação da atenção a Saúde Bucal, no Brasil, é, 

pois uma realidade que vem se concretizando a partir da implantação dos Centros de 

Especialidades Odontológicas (CEO) e das Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da 

Família. Ressalta-se, ainda, que tal expansão deva ser acompanhada por mudança no modelo 

de produção de cuidado, em que questões subjetivas que interferem na qualificação da 

atenção sejam consideradas como, por exemplo, o medo relacionado ao profissional dentista, 

aos procedimentos odontológicos, ao tratamento e ao ambiente clínico.  

Não é necessário ter sido magoado por ou na presença de um dentista para se reagir 

de forma adversa ao tratamento odontológico. Diferentes pessoas podem ter reações muito 

diferentes ao medo, e o paciente responde a uma percepção distorcida da realidade
37

. Desta 

forma, o medo não é apenas uma circunstância objetiva, mas também uma resposta subjetiva. 

Segundo Cruz et al
17

, a imagem do cirurgião dentista é um fator fundamental para o 

manejo dos pacientes. Em estudo, realizado com adultos, em 1994, na cidade de Belo 

Horizonte, o cirurgião dentista foi identificado com uma imagem desgastada pela mídia e 

outros fatores, entre eles, os mais contundentes são os seus procedimentos clínicos e a dor que 

possa ocasionar. Parte dos entrevistados identificou o cirurgião-dentista como um carrasco e 

outros como alguém que cobra muito caro por seus serviços. Houve afirmações do medo de ir 

a um consultório e sofrer um constrangimento perante si mesmo e os outros, de não poder 

arcar com o elevado custo dos procedimentos curativos ou profiláticos. O cirurgião dentista 

foi referido como um ‘mal necessário’, um ‘castigo’ e associado a sensações de estresse e 

ansiedade. Para um entrevistado, idade entre 20 e 30 anos, ir ao dentista ‘é como estar indo 

para a guilhotina’. 

Tais depoimentos lembram Tuan
84

, ao referir à tendência de tentação de identificar a 

hostilidade do outro: 
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“A tentação de ver o outro como hostil e subumano está sempre 

presente, embora possa estar profundamente escondida. Em condições 

estressantes, fortes sentimentos de inveja, ódio e medo podem 

facilmente exagerar e distorcer as pequenas diferenças culturais e 

biológicas entre as pessoas, polarizando-as em boas e más, em anjos e 

bestas.” 

Apesar do aperfeiçoamento dos equipamentos, dos procedimentos odontológicos e 

de métodos de prevenção, o relato de ansiedade e dor e ou desconforto associados ao 

tratamento dentário parece não ter mudado com o passar do tempo.  

Vários estudos têm indicado o medo como elemento de dificuldade no tratamento 

odontológico. Rosa e Ferreira
71

 pesquisaram sobre o nível e a prevalência da ansiedade 

odontológica, bem como algumas características de indivíduos ansiosos. 592 indivíduos 

foram avaliados por meio de questionário contendo a escala de ansiedade odontológica (DAS) 

e questões a respeito de aspectos sócio-econômicos e do comportamento deles frente ao 

tratamento odontológico. Os resultados indicaram que indivíduos ansiosos evitam o 

tratamento odontológico, faltando consultas ou procurando o profissional dentista após 

períodos de tempo mais longos. A conclusão do estudo confirmou uma associação entre o 

medo e baixos níveis de saúde bucal.  

Kanegane et al
31

, em pesquisa que avaliou a freqüência de pacientes com ansiedade 

ou medo do tratamento odontológico no setor de urgência de uma faculdade de Odontologia 

em São Paulo, entre agosto e novembro de 2001, o medo esteve presente como uma das 

principais causas que fizeram o paciente não ir ao dentista (36,9%), abaixo do motivo custo 

do tratamento (75,4%), que se sobrepôs a todos os motivos.  

Glassman et al (citado por César et al
15

), destacam que o medo frente aos 

procedimentos odontológicos “é o maior problema para dentistas e pacientes”. Segundo esses 

autores “muitas pessoas sofrem em decorrência de doenças dentárias não tratadas por causa 

do medo dos procedimentos odontológicos”, os quais são, também, “origem de frustração e 

stress para dentistas, tornando o tratamento mais difícil”. 

Sabe-se que desde as épocas mais remotas, há o cuidado com a região bucal, onde 

uma pessoa zela pela saúde de outra. No entanto, essa relação entre paciente e dentista é mais 

bem compreendida ao analisar-se o simbolismo da boca, que é a sede da palavra, veículo do 

prazer, da agressividade e primeira fonte de contato com o mundo externo. O manuseio desta 

região tão complexa implica numa ativação de conteúdos internos aí projetados
6
. 
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Um conceito que amplia a noção de boca como órgão para uma região corporal rica e 

complexa por seus significados culturais e psíquicos, é o de bucalidade, proposto por Botazzo.
 

12,57
  

“A boca é um lugar múltiplo de sentidos e carrega significados que se 

presentificam na cultura e no psiquismo humano. Entre os 

movimentos e as paixões possíveis, a boca humana se expressa e se 

oculta. Comer, por onde inicia a função digestiva. Manducação, o 

movimento que ela realiza de apreender, triturar, salivar, deglutir. 

Chupar, o ato de sugar alguma coisa. Mammalia, mamar. Falar, 

falante de si e do outro, e falará até quando não pronuncie uma só 

palavra, já que é possível saber muito de um indivíduo quando 

examinamos com atenção a sua boca.”
 80

  

A bucalidade é conceituada por Botazzo como “a expressão dos trabalhos sociais 

que a boca humana realiza” e vai de encontro ao tecnicismo e biologismo onde a odontologia 

está enraizada. Para esse autor, a bucalidade corresponde a um arranjo teórico-metodológico 

no qual são essenciais os trabalhos bucais identificados como manducação, linguagem e 

erotismo articulados diretamente à cultura, ao trabalho e à comunicação humana. A boca é 

consumidora e produtora, fazendo com que o sujeito permaneça num processo contínuo de 

elaboração, vivendo entre a razão e o desejo. A boca é um território pertencente a um 

indivíduo que vive em uma sociedade. A partir do referencial da bucalidade, há muitas 

possibilidades de produzir conhecimentos e práticas, tendo em vista que a saúde não se esgota 

na técnica clínica e que somente as disciplinas odontológicas não conseguem recuperar o 

homem por inteiro
12,13,57

. 

A clínica em saúde bucal deveria ser inspiradora de intervenções bucais para além do 

órgão estrito, o dente, a boca e a sua fisiologia. Deveria buscar não somente um local 

separado do corpo, mas “um território corporal compreendido em sua dimensão psíquica e 

antropológica”. Uma clínica que, através do estudo do “bucal”, tome para si os seus efeitos 

produzidos na bucalidade dos homens. Através da boca consome-se o mundo, vive-se e atua-

se na sociedade, fala, sente, existe
78

. 

Um elemento que parece interferir sobre o comportamento de grande parte dos 

indivíduos que buscam atendimento odontológico, é que eles acreditam que serão submetidos 

a algum tipo de desconforto durante o tratamento
58

, incluindo expectativas de sensação de dor 

– ainda no consultório e por algumas horas depois; medo de estímulos variados (anestesia, 

instrumentos, equipamentos e ruídos) e efeitos imediatos dos procedimentos odontológicos – 

inchaço prolongado da boca ou bochechas, sangramentos, entre outros
35

. 
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O comportamento de adiar a ida ao dentista por motivo de medo ou receio de dor 

ainda acontece, e além de ser prejudicial à saúde, estabelece uma situação de reforço positivo 

da própria crença, tornando-a mais difícil de ser eliminada. Deixar de ir ao dentista pode 

proporcionar uma evolução do estado de gravidade de um problema bucal simples, que com o 

passar do tempo passa a exigir um tratamento mais especializado, eventuais procedimentos 

invasivos e, conseqüentemente, maior probabilidade de sentir desconfortos físicos, além de 

maiores custos financeiros para sua execução. Um problema dentário simples pode, se não 

tratado a tempo, levar à destruição e perda de dentes, traumatismos e até neoplasias
51

. Um 

tratamento odontológico efetuado sob tais condições aversivas pode ser determinante para a 

aquisição e manutenção de um estado de medo aprendido, bem como para o desenvolvimento 

de comportamentos típicos de fuga e esquiva de dentistas e consultórios odontológicos. 

Faz-se importante observar que os medos, inclusive o de dentista, sofrem alterações 

de acordo com a idade, gênero, classe sócio-econômica, nível de desenvolvimento cognitivo e 

outras variáveis de natureza individual ou social. Esses dados podem ser úteis para identificar 

quando um medo é normal ou patológico, e, conseqüentemente, quando uma intervenção 

profissional é necessária. 

Em uma busca rápida na Internet pode-se encontrar trabalhos das mais variadas 

expressões artísticas, tais como charges, música, literatura ou filmes, que podem conter 

mensagens negativas em relação ao profissional dentista e seu trabalho. Para exemplificar, são 

apresentadas charges, em seguida, ilustrativa de situação estereotipada do medo de dentista. 

(Figura 1 e 2) 

Na literatura infantil, o medo de dentista também foi inspiração para Jean-Noel 

Rochut e Fanny Joly, autores do livro “Quem tem medo de dentista?”, que se refere ao medo 

causado pelo cenário onde ocorre o atendimento odontológico: “Fios retorcidos, brocas e 

alicates assustadores, dentaduras expostas... Ainda bem que, neste caso, as aparências 

enganam”.


 No gênero literário de auto-ajuda é identificada a obra intitulada “80 motivos 

para você não ir ao dentista”, escrito pelo dentista Eduardo Eber, em 2006, onde o autor fala 

de situações negativas causadas pela falta de preparo ou por descaso do profissional dentista.

 

                                                 

 Informação disponível em: http://www.planetanews.com/produto/L/2481/quem-tem-medo-de-dentista--fanny-

joly---jean-noel-rochut.html 

 Informação disponível em: http://www.editoras.com/musa/054011.htm 
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Figura 1. Charge com imagem sugestiva de medo de dentista. Disponível em: 

http://www.aformadidea.com/images/Vignette/dentista.gif [acesso em agosto, 2007]. 

 

Figura 2. Charge com imagem sugestiva de medo de dentista. Disponível em: 

http://plasticaebeleza.terra.com.br/30/odontologia/medo_dentista.htm [acesso em agosto, 

2007]. 

Quanto a imagens do profissional dentista presentes em produções cinematográficas 

registram-se, na revisão de literatura, dois trabalhos. Thibodeau e Mentasti
81

, em 2007, 

realizaram uma pesquisa sobre a imagem do cirurgião-dentista no cinema norte-americano, 

encontrando que as descrições do dentista, freqüentemente, resultaram em imagens e 
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estereótipos negativos: dentistas são retratados nos filmes em um papel cômico ou como 

incompetente, sádico, imoral, perturbado ou corrupto.  

De forma semelhante, Pinho et al
62

, em 2006, a partir de levantamento da produção 

cinematográfica nacional e internacional, encontraram resultados em que os dentistas foram 

caracterizados como criminosos, agressivos, atrapalhados e pouco comunicativos, além de 

apresentarem-se como vilões. E, com relação ao tratamento odontológico, as características 

mais abordadas foram: violência e dor.  

A seguir, no capítulo 3, será apresentado o percurso metodológico traçado para 

realizar a presente investigação, que teve como objeto as imagens de medo presentes nos 

enredos de produções cinematográficas.  
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3. METODOLOGIA 

Este estudo, de caráter exploratório e de abordagem qualitativa, é uma pesquisa 

documental em que os documentos investigados foram produções cinematográficas sobre 

temas odontológicos, isto é, filmes que abordaram, de forma direta ou indireta, assuntos 

relacionados com o profissional dentista e seu trabalho. O lugar e o tempo de busca de 

documentos foram a Internet e o ano de 2006, respectivamente. A escolha da Internet deveu-

se ao fato do seu reconhecido potencial para dar acesso as informações e atingir, 

instantaneamente, um grande número de pessoas, independente da localização geográfica e de 

contexto sócio-cultural. 

O ano de produção dos filmes não foi considerado como critério seletivo para a 

estratégia desta pesquisa documental, não havendo corte temporal neste caso. Ou seja, 

qualquer produção que esteve disponível na Internet durante o período de busca e que 

respondeu, positivamente, à forma de busca foi considerada na pesquisa, independentemente, 

do ano em que foi produzida.  

A pesquisa documental consiste na utilização de documentos como fonte de 

informação. Estes podem ser materiais impressos, sonoros ou visuais
34

. Nesta pesquisa optou-

se pelos recursos audiovisuais. Segundo Ramos
63

, o audiovisual, o cinema, a fotografia 

tornaram-se, simultaneamente, objetos e instrumentos de pesquisa. É interessante ressaltar que 

a imagem, com ou sem acompanhamento de som, proporciona um registro poderoso das ações 

temporais e dos acontecimentos verdadeiros. Os elementos visuais são essenciais para 

influência exercida através dos meios de comunicação. “O visual e a mídia desempenham 

papéis importantes na vida social, política e econômica. Eles se tornaram ‘fatos sociais’... 

Eles não podem ser ignorados” 
9
. 

No caso desta investigação, tomou-se as produções cinematográficas como objeto de 

pesquisa e não como instrumento de registro de imagens para fins de produção de dados 

primários e documentais de pesquisa. 

Nesse sentido, esta pesquisa usou como estratégia a catalogação e análise de obras de 

ficção - filmes com roteiros previamente elaborados. Estes se diferenciam do cinema 

documentário, que é o objeto e instrumento da estratégia metodológica de observação e 

análise fílmica.  

A observação e análise fílmica é uma proposta metodológica de pesquisa utilizada 

para melhor registrar as mudanças de comportamento mais tênues, possibilitando uma 
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observação precisa, repetida e ilimitada, quando comparada à análise verbal ou escrita. A 

vantagem de se analisar um filme é a possibilidade de apresentá-lo a outro investigador, 

limitando o risco de interpretações demasiado subjetivas. A câmera é utilizada como 

instrumento de coleta de dados que permite a análise da comunicação verbal, gestual e 

postural. Esta análise refere-se à observação seqüencial fílmica das atividades e 

comportamentos em meio natural, com pessoas reais, característica do cinema documentário 

ou filme de pesquisa
63

.  

Faz-se importante diferenciar nossa investigação, como pesquisa documental, da 

estratégia metodológica denominada de observação fílmica.  Esta é produzida com finalidade 

de ser utilizada como dado de pesquisa a ser submetido à análise, diferentemente de nossa 

pesquisa, em que os filmes utilizados foram produzidos em laboratórios ou estúdios, com 

direção de produção técnica profissional a partir de roteiro ficcional, com personagens criados 

pelo autor da obra, e interpretados por atores, com finalidade de exibição pública e 

distribuição comercial.    

 

3.1 Estratégias para busca dos filmes 

A busca pelas produções cinematográficas foi realizada na Internet através do 

endereço eletrônico http://www.google.com.br/, entre o período de 22/09/2006 até 

02/10/2006.  

O Google é uma empresa, fundada em 1998, que tem por encargo oferecer a melhor 

opção de busca na Internet, tornando as informações mundiais acessíveis e úteis. É 

reconhecida por ter desenvolvido o maior mecanismo de busca do mundo, oferecendo 

caminho mais rápido e fácil para encontrar informações na Word Wide Web (www). Em 

menos de meio segundo, o sistema de busca Google oferece resultados importantes, com 

acesso a mais de 1,3 bilhão de páginas, para usuários de todo o mundo (este número não 

corresponde ao total de páginas existentes na Internet). E, atualmente, responde a mais de 100 

milhões de consultas por dia. Esse serviço de busca é prestado através de seu site público 

www.google.com.


  

Para realizar a pesquisa na Internet, foi utilizada a seguinte estratégia de busca no 

Google: no campo das palavras foi utilizada a expressão filme+dentista, escolhendo a opção 

                                                 

 Informações disponíveis em: http://www.google.com.br 
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pesquisar páginas em português que se encontra logo abaixo do campo das palavras (ver fig. 

3). Após a escolha da opção pesquisa google, foram encontrados 844 resultados, perfazendo 

um total de 85 páginas de resultados.  

 

 

 

 

 

Figura 3. Estratégia de pesquisa utilizada na Web. Fonte: http://www.google.com.br. Acesso 

em outubro, 2006. 

Os resultados da pesquisa Google são exibidos da seguinte forma: a primeira linha de 

qualquer item do resultado da pesquisa é o título da página da web encontrada; logo abaixo do 

título encontra-se o “snippet”, que é a descrição de um trecho da página de resultados com os 

termos da consulta em negrito. Abaixo da descrição, encontra-se a URL de resultado, que é o 

endereço na web do resultado encontrado. (ver fig. 4) 

Foram selecionados os títulos que, em seu “snippet”, estavam descritas cenas, 

situações ou comentários relativos às produções cinematográficas. O conteúdo da URL 

poderia ser uma sinopse, uma crítica ou qualquer texto relativo a um filme com referência a 

dentista e ao seu trabalho. A partir desse catálogo inicial, seguimos para as estratégias de 

aquisição dos referidos filmes.  

Para a aquisição dessas produções cinematográficas, nossa primeira opção foi nos 

dirigirmos aos estabelecimentos especializados em aluguel e venda de fitas de videocassete e 

DVD (digital vídeo disc). Para os filmes não encontrados nestes estabelecimentos, optamos 

por fazer “download” (baixar arquivos da Internet para gravação em computador local ou 

mídia digital) através do programa Emule versão 0.44d LSD19d Lambda1 v19.1061 Pawcio 

5.15f conectado ao endereço eletrônico http://www.emule-project.net, no qual se pesquisou os 

arquivos de vídeo através do título do filme utilizando o método Global (Servidor). (fig. 5) 

Foram excluídas da pesquisa, as produções cinematográficas que não estavam disponíveis 

para aluguel nos estabelecimentos ou “download” na Internet.  
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Figura 4. Exibição dos resultados da busca através do Google. Fonte: 

http://www.google.com.br. Acesso em outubro, 2006. 

Para a aquisição dessas produções cinematográficas, nossa primeira opção foi nos 

dirigirmos aos estabelecimentos especializados em aluguel e venda de fitas de videocassete e 

DVD (digital vídeo disc). Para os filmes não encontrados nestes estabelecimentos, optamos 

por fazer “download” (baixar arquivos da Internet para gravação em computador local ou 

mídia digital) através do programa Emule versão 0.44d LSD19d Lambda1 v19.1061 Pawcio 

5.15f conectado ao endereço eletrônico http://www.emule-project.net, no qual se pesquisou os 

arquivos de vídeo através do título do filme utilizando o método Global (Servidor). (fig. 5) 

Foram excluídas da pesquisa, as produções cinematográficas que não estavam disponíveis 

para aluguel nos estabelecimentos ou “download” na Internet.  

 

 

 

 

Figura 5. Programa “Emule”. 
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3.2 Seleção, sistematização e análise das imagens 

Com os filmes encontrados e adquiridos (fig. 7), passamos para o momento de assisti-

los e selecionarmos aqueles que seriam incluídos para análise da pesquisa, considerando a 

presença de cenas mostrando a interação entre as personagens “dentista” e “paciente” em 

situações que sugerem atendimento clínico. Cada filme foi assistido, no mínimo, duas vezes.  

Os filmes selecionados, nessa fase, foram catalogados novamente em cadastro 

eletrônico específico, através do programa digital AlineFilmes versão 0.1 beta (Natal, 2006), 

criado pelo webdesigner Carlos Enrique da Silva Oliveira, especialmente para esta pesquisa 

(fig. 6). Desta forma, configurou-se o banco de dados sobre filmes com imagens que sugerem 

“medo de dentista”, objeto de análise desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Janela de cadastro do programa AlineFilmes v. 01 beta (Natal, 2006) 

As informações técnicas e a sinopse dos filmes foram encontradas nos registros de 

embalagens de DVDs e fitas de videocassete e através da busca no sítio do Google. No item o 
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dentista, foi feita a descrição da maneira como o filme apresenta este profissional e quais as 

características do personagem (APÊNDICE D).  

Durante a pesquisa, aos itens dispostos na janela do Programa AlineFilmes foram 

acrescidos de outros (nome do diretor e do país de origem da produção dos filmes), após o 

término do cadastro. Houve também modificação do registro de informação no item o medo – 

reforço positivo e reforço negativo, que foi substituído por imagens de medo, onde foram 

descritas as cenas de medo, registrando-as, em minutos, como o evento acontece. Para este 

registro utilizou-se o recurso do próprio aparelho de DVD que indica a contagem dos minutos 

do filme, em uso.  

Além do banco de dados acima descrito, foi criado um outro banco, composto por 

cenas extraídas dos filmes com imagens que provocam “medo de dentista”, da seguinte 

forma: dentre as produções cinematográficas encontradas que abordam temas relacionados ao 

“medo de dentista”, foram escolhidas cenas marcantes, extraídas e gravadas em disco, 

constituindo-se em uma edição de imagens sobre o medo do dentista e seu trabalho. De cada 

filme, foi selecionada a cena considerada pela pesquisadora como a mais marcante. O 

conjunto de imagens foi editado com cenas organizadas em ordem crescente, seguindo o ano 

de produção dos filmes. As cenas foram extraídas e organizadas através do programa Nero 

versão 7.0.1.2. 

O quantitativo de filmes identificados durante a pesquisa, em todos os momentos 

seletivos, está apresentado na figura 7, ao final deste capitulo. 

A ficha cadastral dos 44 títulos encontra-se no Apêndice A. As produções 

cinematográficas com cenas de tratamento odontológico estão relacionadas no Apêndice B. 

Os filmes que não foram encontrados para aquisição estão no Apêndice C. As sinopses dos 24 

filmes que satisfizeram o primeiro critério de seleção estão descritas no Anexo A. E os filmes 

que satisfizeram o segundo critério de seleção, com imagens de “medo de dentista”, estão 

apresentados com suas cenas descritas no capítulo a seguir, compondo parte dos resultados da 

pesquisa. 

As cenas de “medo de dentista” tiveram seu conteúdo sistematizado e analisado a 

partir da descrição realizada pela pesquisadora, após assistir aos filmes, narrando, de forma 

escrita, as situações expostas nas cenas, considerando sempre a interação entre dentista e 

paciente. A partir do registro dessas narrativas, procederam-se identificação e descrição de 

quais características negativas estiveram associadas ao profissional dentista e seu trabalho. 



39 

 

  

Estas foram categorizadas com base na predominância e freqüência de aparição nos enredos 

dos filmes.  

Na análise, não foram considerados aspectos técnicos de produção dos filmes como 

angulação da câmera, iluminação, música, fotografia, por exemplo, já que exigiria 

conhecimento especializado de profissional da área de cinema, e por não estar entre os 

objetivos desta pesquisa.   

 

 

Figura 7. Quantitativo de filmes identificados utilizados na pesquisa. Natal, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

44 filmes identificados 

na pesquisa Google 

37 adquiridos 7 não encontrados 

26 adquiridos 

através de locação 
11 adquiridos através 

de download 

24 satisfizeram o 

primeiro critério 

de inclusão 

15 com imagens de medo de 

dentista 

(segundo critério de inclusão) 

Contendo cenas com a 
interação entre personagens 
“dentista” e “paciente” na 
realização de atendimento 
clínico. 

Contendo cenas com a 
sugestão de “medo de 
dentista”. 
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4. LUZ, CÂMERA, AÇÃO: “MEDO DE DENTISTA” 

4.1 Filmes que sugerem “Medo de Dentista”: as cenas 

Apresentamos, a seguir, os filmes analisados, com dados da ficha técnica dos 

mesmos (gênero; atores principais; direção; ano e país de produção; duração e censura) e a 

descrição das cenas que expressam situações envolvendo a interação entre personagens de 

dentista e de pacientes, seja no ambiente interno do consultório odontológico, na sala de 

espera, ou ambientes adaptados para o atendimento clínico-cirúrgico odontológico. A partir da 

descrição dessas cenas, identificamos quais características negativas estiveram relacionadas 

ao dentista e seu trabalho, anotando-as. Para cada filme, capturamos e registramos uma 

imagem, neste capítulo, com o objetivo de ilustração. (figuras de 8 a 22). 

 

  



41 

 

  

4.1.1 Charlie Chaplin – Laughing Gas  

 

 

 

 

 

 

                 Figura 8. Ilustração do filme “Charlie Chaplin – Laughing Gas”, 1914. 

Gênero: Comédia 

Atores: Charles Chaplin,  Fritz Schade, Alice Howell. 

Direção: Charles Chaplin 

Ano de produção: 1914 

País de produção: EUA 

Duração: 13 min 

Censura: livre 

 

Cena: Charlie finge ser o dentista Dr. Pain, que saiu do consultório para resolver um 

problema em casa. Os pacientes o aguardam na sala de espera. Quando o falso dentista 

retorna, encontra os pacientes apreensivos, com expressão de ansiedade. Em um determinado 

momento, dentro do consultório, Charlie sobe no paciente para conseguir extrair o seu dente, 

usa um fórceps muito grande e faz muita força. O paciente fica reclamando da dor que está 

sentindo. 

Características negativas relacionadas ao profissional dentista e seu trabalho: 

Medo e ansiedade na sala de espera; dor; instrumental grosseiro; Profissional agressivo; 

Profissional incompetente (sem qualificação técnica para ato odontológico). 
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4.1.2 O Gordo e o Magro – O Dentista Fajuto 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 9. Ilustração do filme “O gordo e o magro – O dentista fajuto”, 1923.  

Gênero: Comédia 

Atores: Stan Laurel, Oliver Hardy. 

Direção: Informação não encontrada. 

Ano de produção: 1923 

País de produção: EUA 

Duração: 13 min 

Censura: livre 

 

Cena: Na sala de espera, as pessoas estão sentindo dor e com expressão de medo do dentista. 

Elas estão ouvindo gritos de desespero dos pacientes que estão sendo atendidos. O dentista 

aparece como uma pessoa grosseira, que grita com seus pacientes e não se importa com o que 

estão sentindo. Ele não conversa diretamente com os pacientes, usando o seu auxiliar como 

intermediário entre eles. O dentista se mostra grosseiro e descuidado, ficando em cima dos 

pacientes ao realizar exodontias.  

O consultório odontológico tem duas cadeiras, uma é ocupada pelo gordo, que é o 

acompanhante; a outra é ocupada pelo magro, que é o paciente. O dentista entra sem falar 

com ninguém e vai direto extrair o dente do gordo, que é a pessoa errada. Depois da 

exodontia, vê que o gordo fica reclamando e pergunta se não extraiu o dente certo, e este 

responde que foi na pessoa errada, e aponta para o paciente ao lado. O dentista pede 

desculpas, com expressão de sarcasmo, e vai realizar a exodontia no magro, extraindo o dente 

errado. 
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Características negativas relacionadas ao profissional dentista e seu trabalho: 

Medo e ansiedade na sala de espera; dor; profissional agressivo; sadismo; instrumental 

grosseiro; Profissional incompetente (distração; descuido) no ato odontológico. 
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4.1.3 Os Três Patetas – Um Dente e Três Sorridentes 

 

     Figura 10. Ilustração do filme “Os três patetas – Um dente e três sorridentes”, 1951. 

Gênero: Comédia 

Atores: Moe Howard, Larry Fine, Shemp Howard 

Direção: Hugh Mecollum  

Ano de produção: 1951 

País de produção: EUA 

Duração: 16 min 

Censura: livre 

 

Cena: Os três patetas são Shemp (o dentista), Moe e Larry (os ajudantes). As cenas 

relacionadas ao medo de dentista começam a partir do tempo 00h08min19seg e se prolongam 

até o final do filme. 

Primeiro paciente: Os três patetas enchem a boca do paciente de algodão e começam o 

procedimento de restauração. O paciente se contorce de dor e geme o tempo todo com o uso 

da broca. 

Segundo paciente: este diz que tem um dente que o está matando e quer que Shemp extraia o 

dente, mas ameaça matar o dentista caso ocorra dor. Para encontrar o dente que está doendo, o 

dentista bate com um martelo e um objeto de metal em todos os dentes até identificar aquele 

que dói mais. Durante a consulta, o dentista consulta o manual de pratica dentária, várias 

vezes, e em um determinado momento troca-o, por engano, pelo o manual de carpintaria. Os 

ajudantes dão anestesia no paciente com clorofórmio e os três juntos fazem força para realizar 

a exodontia, segurando um "boticão", termo usado no filme. Ao fazer os movimentos de 
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extração, os fazem com tanta força que o paciente cai no chão e acorda. Após todo o esforço 

dos três patetas, o paciente diz que eles extraíram o dente errado. 

Características negativas relacionadas ao profissional dentista e seu trabalho: 

Dor; instrumental grosseiro; Profissional incompetente (improvisação, distração). 
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4.1.4 A Pequena Loja dos Horrores 

 

          Figura 11. Ilustração do filme “A pequena loja dos horrores”, 1960. 

Gênero: Comédia 

Atores: Jonathan Haze, Mel Welles, Jackie Joseph. 

Direção: Roger Corman 

Ano de produção: 1960 

País de produção: EUA 

Duração: 72 min 

Censura: livre 

 

Cenas: 

00h03min17seg – 00h04min12seg: Dr Farb (o dentista) sente prazer em causar dor no 

paciente. 

00h32min19seg – 00h38min24seg: Na sala de espera, ouvem-se os gritos do paciente que está 

sendo atendido, pelo dentista Dr Farb; logo em seguida, o paciente sai correndo do 

consultório, aos gritos. O dentista diz: “Fico feliz por tê-lo machucado”. Depois Seymor, o 

criador de uma planta carnívora (ver sinopse do filme anexa), é atendido e diz que está 

sentindo dor causada pelo procedimento que fora realizado. Dr. Farb avisa-o que “ele ainda 

não viu nada”. Seymor, o paciente, quer extrair um dente e o dentista quer fazer a exodontia 

de quatro dentes de uma vez só. Seymor, com medo, mata o dentista e para não ser descoberto 

fica em seu lugar. Atende um paciente masoquista, que economizou dinheiro para realizar um 

tratamento de canal sem anestesia. Seymor, agora se passando por dentista, engana o paciente 

usando a broca para perfurar qualquer dente. A pedido do próprio paciente, o falso dentista 
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realiza uma extração subindo em cima dele. As cenas sugerem que o dentista é causador da 

dor. 

Características negativas relacionadas ao profissional dentista e seu trabalho: 

Medo na sala de espera; dor; instrumental grosseiro; profissional agressivo; tortura; sadismo; 

Profissional incompetente (improvisação). 
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4.1.5 Maratona da Morte 

 

    Figura 12. Ilustração do filme “Maratona da Morte”, 1976. 

Gênero: Suspense 

Atores: Dustin Hoffman , Laurence Olivier , Roy Scheider. 

Direção: John Schlesinger 

Ano de produção: 1976 

País de produção: EUA 

Duração: 125 min 

Censura: 16 anos 

 

Cenas:  

01h14min12seg - 01h15min58seg: A cena acontece em uma sala (não é consultório), onde o 

dentista tortura uma pessoa inocente, utilizando o instrumental odontológico. O dentista toca 

com a ponta do explorador, em um dente cariado e depois, passa óleo de cravo para o alívio 

da dor. Ele mostra o explorador e o óleo de cravo e comenta que a vida se resume em alívio e 

dor. 

01h20min35seg - 01h23min24seg: O dentista perfura um dente saudável com a broca e fala: 

"Não vou mexer na cárie, pois o nervo está morrendo. Vou perfurar um dente saudável, um 

nervo vivo, recém cortado é muito mais doloroso.”. 

Características negativas relacionadas ao profissional dentista e seu trabalho: 

Sadismo; tortura; instrumental perfurante; dor. 
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4.1.6 A Pequena Loja de Horrores 

 

          Figura 13. Ilustração do filme “A pequena loja de horrores”, 1986. 

Gênero: Comédia 

Atores: Rick Moranis, Ellen Greene, Vicent Gardênia. 

Direção: Frank Oz 

Ano de produção: 1986 

País de produção: EUA 

Duração: 94 min 

Censura: 12 anos 

 

Cenas: 

00h33min49seg – 00h35min43seg: Quando Dr Scrivello (o dentista) chega à recepção, os 

pacientes se esquivam de medo. Então, ele entra no consultório e começa atender um 

paciente, realizando o procedimento da exodontia sem anestesia. Contudo, não o conclui e 

deixa o paciente com o fórceps na boca. Dirige-se para outro consultório, ao lado, e neste, o 

mesmo dentista enfia a agulha para dar anestesia em outro paciente, mas não injeta o 

anestésico e passa a usar a broca no dente deste paciente. Em seguida o dentista entra numa 

terceira sala em que outro paciente já subiu no teto e aparece pregado lá em cima, de tanto 

medo! 

00h44min52seg – 00h52min30seg: da sala de espera, ouvem-se os gritos da paciente que está 

sendo atendida. Em seguida, ela sai da sala com um aparelho na face que parece uma máquina 

de tortura. Depois entra outro paciente que se diz masoquista e o dentista deixa uns 

instrumentos à mostra para causar-lhe medo (alerta que foram feitos especialmente para 

causar dor). Mas, o paciente não demonstra medo, pois sente prazer ao sentir dor. O próximo 
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paciente atendido é Seymor, funcionário da floricultura, que sente medo. O dentista usa uma 

broca antiga, pois diz que causa mais dor. 

Características negativas relacionadas ao profissional dentista e seu trabalho: 

Medo na sala de espera; sadismo; tortura; instrumental grosseiro; instrumental perfurante; dor; 

profissional incompetente; profissional agressivo. 
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4.1.7 Mamãe é de Morte 

 

    Figura 14. Ilustração do filme “Mamãe é de Morte”, 1994. 

Gênero: Comédia 

Atores: Kathleen Turner , Sam Waterston , Ricki Lake. 

Direção: John Waters 

Ano de produção: 1994 

País de produção: EUA 

Duração: 93 min 

Censura: 14 anos 

 

Cena: 00h29min05seg – 00h30min07seg: A cena começa com o paciente que está sentindo 

dor por causa do uso da broca em seu dente. Relata ao dentista, que dói muito e pede para o 

dentista ter cuidado. Ouvem-se seus gemidos de dor, na sala de espera. O paciente comenta 

com o dentista que este parece o está machucando, de propósito. O paciente faz o seguinte 

comentário: “Ele é um dentista torturador”. 

Característica negativa relacionada ao profissional dentista e seu trabalho: 

Medo na sala de espera; sugestão de tortura; dor; instrumental grosseiro (perfurante); 

desconfiança. 
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4.1.8 O Dentista 

 

    Figura 15. Ilustração do filme “O dentista”, 1996. 

Gênero: Terror 

Atores: Corbin Bernsen, Linda Hoffman. 

Direção: Brian Yuzna 

Ano de produção: 1996 

País de produção: EUA 

Duração: 91 min 

Censura: 16 anos 

 

Cenas:  

00h19min12seg - 00h21min45seg: O dentista, Dr. Alan Feinstone, faz um exame clínico em 

uma criança que sai com a boca sangrando por causa de um descuido do profissional, durante 

o atendimento. 

00h24min25seg - 00h32min11seg: A paciente diz que tem pavor de agulhas, então o dentista 

aplica o óxido nitroso e diz que não vai precisar de assistente. O dentista assedia sexualmente 

a paciente. 

00h46min32seg - 00h49min16seg: Dr. Alan amarra Brooke, sua esposa, pelo pescoço, na 

cadeira odontológica e aplica o óxido nitroso até ela perder os sentidos. Ele coloca um abridor 

de boca nela e, quando ela acorda, extrai os seus dentes sem anestesia, a deixa deformada e 

corta a sua língua. 

00h54min03seg: A cena começa com um close-up na agulha penetrando na gengiva do 

paciente. O dentista destrói a coroa do dente do paciente sem necessidade. 

01h02min14seg - 01h08min07seg: O dentista coloca a máscara de óxido nitroso em outro 
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paciente e só liga a válvula de nitrogênio. Depois, corta a língua do paciente com a broca, 

coloca um abridor de boca neste paciente, regulando o abridor até haver o deslocamento da 

mandíbula. 

01h13min48seg: O dentista retira o aparelho de uma paciente e depois quer dar um tiro em 

sua boca, ela consegue fugir e se esconder. 

01h23min30seg: O dentista é professor da universidade e vai lá maltratar os pacientes de seus 

alunos. 

Características negativas associadas ao profissional dentista e seu trabalho: 

Tortura; sadismo; profissional agressivo; insanidade; instrumental grosseiro (rudimentar e 

perfurante); dor. 
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4.1.9 Por uma vida menos ordinária 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 16. Ilustração do filme “Por uma vida menos ordinária”, 1997. 

Gênero: Comédia 

Atores: Ewan McGregor, Cameron Diaz. 

Direção: Danny Boyle 

Ano de produção: 1997 

País de produção: EUA 

Duração: 104 min 

Censura: 12 anos 

 

Cena: 01h07min56seg - 01h09min27seg. O dentista diz ao paciente, Robert, que os 

princípios de cirurgia são semelhantes para qualquer região do corpo, acima ou abaixo do 

pescoço. Então, faz uma incisão na coxa de Robert, utilizando um bisturi. Este sente muita dor 

e pede para ser aplicada a anestesia. O dentista responde: "você desmaiará à medida que a dor 

piorar". 

Características negativas associadas ao profissional dentista e seu trabalho: 

Baixa qualificação técnica (improvisação); dor; sadismo. 
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4.1.10 O Dentista 2 

 

        Figura 17. Ilustração do filme “O dentista 2”, 1999. 

Gênero: Terror 

Atores: Corbin Bernsen, Jillian Mcwhirter, Clint Howard. 

Direção: Brian Yuzna 

Ano de produção: 1999 

País de produção: EUA 

Duração: 98 min 

Censura: 16 anos 

 

Cenas


: Cenas de carnificina utilizando-se dos instrumentais odontológicos. 

Cena 1: O dentista, Dr. Alan, imagina-se destruindo a boca de Brooke, sua ex-mulher. 

Cena 2: O cenário do consultório tem equipamento antigo. A câmera foca, em close-up, o 

dentista aplicando anestesia e fazendo a remoção da cárie com a broca. O recurso close-up faz 

com que um procedimento, aparentemente simples, no cotidiano, torne-se aterrorizante. 

Cena 3: Nesta cena Dr. Alan aplica a anestesia com uma agulha longa. Ele introduz a agulha 

toda e o paciente pula da cadeira, demonstrando sensação de dor. 

Cena 4: O dentista usa o óxido nitroso para a paciente desmaiar e, em seguida, amarrá-la na 

cadeira. Então, destrói a coroa de seu dente, deixando a polpa exposta. Ele cria um jogo com a 

paciente: caso ela responda de forma certa, ele acaricia a sua cabeça; se ela responder errado, 

ele toca na polpa exposta, com a ponta afiada do explorador. Este jogo de tortura dá-se porque 

Dr. Alan desconfia que esta paciente saiba sobre o seu passado (Ele havia fugido de um 

                                                 


 Filme em VHS, não foi possível registrar em que tempo do filme as cenas acontecem, pois o aparelho não 

dispõe de cronômetro. Na descrição das cenas, optamos por uma ordem seqüencial dos fatos. 
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manicômio, onde estava internado por causa de seus atos insanos praticados, mostrados no 

filme anterior “O dentista”). A paciente percebe que tem alguém chegando à clínica e começa 

a gritar por socorro. Dr. Alan a ameaça, com um fórceps, dizendo que se ela não ficar calada 

vai arrancar os seus dentes e a língua. Em seguida, inicia outro jogo intitulado "com dente ou 

sem dente" e extrai alguns dentes dela. A partir daí, começa a destruir, com a broca, os dentes 

que restaram. 

Características negativas associadas ao profissional dentista e seu trabalho: 

Profissional agressivo; insanidade; dor; instrumento grosseiro (perfurante); tortura; sadismo; 

violência. 
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4.1.11 A Vida Secreta dos Dentistas 

 

Figura 18. Ilustração do filme “A vida secreta dos dentistas”, 2002. 

Gênero: Drama 

Atores: Hope Davis, Campbel Scott. 

Direção: Alan Rudolph 

Ano de produção: 2002 

País de produção: EUA 

Duração: 105 min 

Censura: 14 anos 

 

Cenas: 00h01min17seg - 00h06min19seg. O dentista faz exame clínico, o paciente quer 

conversar enquanto o dentista quer realizar o procedimento. O paciente demonstra medo, 

apertando o braço da cadeira, quando o dentista começa a realizar a remoção da cárie. 

00h54min49seg - 00h55min11seg: O dentista se imagina realizando uma extração em que o 

paciente está se contorcendo e gemendo de dor, em que a atendente precisa segurá-lo. É uma 

cena agressiva que o dentista ordena o paciente ficar quieto. 

01h18min03seg - 01h18min14seg: Cena de cirurgia que mostra muito sangue. 

Característica negativa associada ao profissional dentista e seu trabalho: 

Profissional agressivo; dor. 
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4.1.12 Balzac e a Costureirinha Chinesa 

 

Figura 19. Ilustração de “Balzac e a costureirinha chinesa”, 2002. 

Gênero: Drama 

Atores: Zhou Xun, Chen Kun, Liu Ye 

Direção: Sijie Dai 

Ano de produção: 2002 

País de produção: França 

Duração: 104 min 

Censura: 12 anos 

 

Cena: 01h02min06seg - 01h05min46seg: Luo é filho de dentista e, por ordem do chefe da 

vila em que está morando, realiza uma restauração. Luo adapta o uso de instrumental com 

utensílios disponíveis, de forma improvisada para cumprir a ordem do chefe: colher, máquina 

de costura e pedaço de estanho fundido para ser usado como restauração. Luo recebe o auxílio 

de seu amigo Ma e da costureirinha (personagens do filme). Para diminuir as dores do 

procedimento, eles pedem para o chefe dar um trago no cigarro, como substituição da 

anestesia. Por causa da dor, o chefe não fica parado, então eles (Ma, Luo e a costureirinha) o 

amarram com uma corda, e a costureirinha segura a sua cabeça. Para os jovens, há mistura de 

medo e aventura, parecendo estarem também se divertindo, enquanto tratam o chefe, sob 

pressão. 

Características negativas associadas ao profissional dentista e seu trabalho: 

Instrumental grosseiro; dor; profissional sem qualificação técnica (improvisação). 
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4.1.13 Procurando Nemo 

 

 

 

 

 

 

         Figura 20. Ilustração do filme “Procurando Nemo”, 2003. 

Gênero: Infantil / Animação 

Direção: Andrew Staton 

Ano de produção: 2003 

País de produção: EUA 

Duração: 100 min 

Censura: livre 

 

Cena: 00h25min40seg - 00h26min03seg e 00h27min32seg - 00h29min: O paciente está 

gritando e se contorcendo de dor, enquanto o dentista realiza o procedimento de tratar um 

canal radicular. Os instrumentos utilizados são desenhados bem maiores que o tamanho real, 

de forma desproporcional ao tamanho dos desenhos de pessoas. 

00h58min33seg - 00h58min53seg: O pelicano, que é amigo dos peixes que vivem no aquário 

do dentista (localizado na sala do consultório odontológico), vem voando ansioso para 

conversar com os peixes e bate no vidro da janela do consultório. O dentista, que está 

realizando uma exodontia, leva um susto e arranca o dente do paciente; o paciente grita de dor 

e o dentista comenta: "esse é um jeito novo de extrair dentes, ainda bem que extraí o dente 

certo!". 

Características negativas associadas ao profissional dentista e seu trabalho: 

Instrumental grosseiro; dor; baixa qualificação técnica (distração). 
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4.1.14. Premonição 2  

 

Figura 21. Ilustração do filme “Premonição 2”, 2003. 

Gênero: Terror 

Atores: A. J. Cook, Ali Larter, Michael Landes. 

Direção: David R. Ellis 

Ano de produção: 2003 

País de produção: EUA 

Duração: 100 min 

Censura: 14 anos 

 

Cena: Os instrumentos são mostrados em destaque: seringa carpule com a agulha (em close-

up) na frente do paciente; abridor de boca; caneta de alta rotação com broca longa. O dentista 

se distrai com o barulho que um pombo faz ao se chocar com o vidro da janela de seu 

consultório, na hora da aplicação da anestesia. A câmera mostra, no primeiro plano, a imagem 

do paciente com um arsenal odontológico em sua face: abridor de boca, sugador, caneta de 

alta rotação, máscara facial utilizada para sedação consciente. Então, o dentista sai da sala, 

deixando o paciente sozinho, para averiguar o que está havendo na recepção. Devido à 

analgesia, o paciente não é capaz de se movimentar, permanecendo sozinho e com a boca 

aberta. Ao fundo há um som de uma máquina perfuradora de construção, sugerindo analogia 

com o som emitido quando se usa a broca da caneta de alta rotação para perfurar o dente.  

Mesmo com a analgesia, o paciente faz expressão de dor e, em sua face, escorre uma lágrima. 
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Características negativas associadas ao profissional dentista e seu trabalho: 

Instrumental grosseiro (excesso de aparato tecnológico); dor, baixa qualificação técnica. 

(distração). 
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4.1.15. Meu Vizinho Mafioso 2 

 

Figura 22. Ilustração do filme “Meu vizinho mafioso 2”, 2004. 

 

Gênero: Comédia 

Atores: Bruce Willis; Matthew Perry, Amanda Peet. 

Direção: Howard Deutch 

Ano de produção: 2004 

País de produção: EUA 

Duração: 101 min 

Censura: 14 anos 

 

Cena: 00h15min05seg - 00h16min45seg. O dentista esquece o paciente, usando óxido nitroso 

na cadeira odontológica, enquanto está falando ao telefone; o paciente perde os sentidos pelo 

excesso do óxido nitroso, e o dentista não realiza os procedimentos de primeiros socorros. 

Manda a recepcionista chamar o 911 (serviço de emergência móvel americano). 

Característica negativa associada ao profissional dentista e seu trabalho: 

Baixa qualificação técnica (distração; negligência). 
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4.2 Filmes que sugerem “Medo de Dentista”: O gênero 

cinematográfico 

Os filmes são classificados por gêneros cinematográficos, mas é quase impossível 

encontrar um filme que seja só dramático ou só cômico. Entre os filmes encontrados e 

analisados, nesta pesquisa, o gênero variou entre terror, suspense, drama, animação e comédia 

que foi o mais encontrado. 

A comédia, rotulada de gênero leve, pode ser veículo de mensagens muito sérias, 

tendo sempre a intenção de divertir, pois é cheia de surpresas interessantes, próprias para 

fazer rir, distrair
16, 68

. Dos quinze filmes encontrados que satisfizeram os objetivos da 

pesquisa, oito são classificados, originariamente, como do gênero comédia. São eles: 

Laughing Gas (1914), O dentista fajuto (1923), Um dente e três sorridentes (1951), A 

pequena loja dos horrores (1960), A pequena loja de horrores (1986), Mamãe é de morte 

(1994), Por uma vida menos ordinária (1997) e Meu vizinho mafioso 2 (2004). 

Nos filmes Laughing Gas e Um dente e três sorridentes, os dentistas são os 

personagens principais do filme, Charlie Chaplin e os Três Patetas, respectivamente. Eles são 

apresentados como profissionais atrapalhados, desatentos e que não têm a mínima noção de 

quais procedimentos estão realizando. São falsos dentistas. Os pacientes, na sala de espera, 

são caracterizados por expressões de dor e sofrimento, com edema na face, alguns com um 

lenço amarrado no rosto e com a mão no local dolorido, passando impressão de medo e 

desconfiança. (fig. 23) 

Durante a realização do procedimento, os pacientes, já na cadeira odontológica, 

expressam sensações de muita dor e esperneiam. Mas, toda a cena é produzida de maneira 

cômica, que leva o espectador à gargalhada.  

O sofrimento e dor do outro, neste filme, tornam-se objeto humorístico, somando-se às 

trapalhadas de profissionais desqualificados que, na verdade, são pessoas que sobrevivem de 

algumas trapaças. 
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Figura 23. Imagem do filme Laughing Gas, 1914, mostrando a paciente com dor de dente, na 

sala de espera. 

Em O dentista fajuto, os personagens principais, o Gordo e o Magro, são os pacientes 

de um dentista grosseiro. Neste filme, os pacientes são também caracterizados da mesma 

forma que no filme anterior. A diferença é que, em vez de trapalhão, o dentista é representado 

como uma pessoa sádica, grosseira e desatenta. Esta falta de atenção pode ser vista quando o 

dentista extrai o dente do gordo, que está acompanhando o magro, o verdadeiro paciente. 

Quando o dentista se dá conta do acontecido, realiza o procedimento no paciente certo, mas, 

desta vez, extrai o dente errado. É interessante observar que cada vez que um paciente entra 

na sala do dentista, os demais, que estão na sala de espera, ouvem tudo o que está 

acontecendo lá dentro. A impressão que se tem é de que alguém está sendo surrado: sons de 

instrumentos sendo jogados e gritos de desespero. E, ainda há uma cena hilariante, onde o 

paciente entra andando na sala do dentista e sai numa maca.  

O cômico, neste filme, é traduzido em situações também de dor e sofrimento do outro, 

em que a distração do dentista em situações de atender o paciente errado ou realizar a 

exodontia do dente errado pode sugerir baixa qualificação técnica do profissional dentista. Há 

também o sentido de “colocar medo no outro” como elemento para fazer rir, caracterizado em 

situações na sala de espera (pessoas ansiosas, aguardando serem atendidas, ao mesmo tempo 

em que se apavoram com os gritos de quem está no consultório). 

A pequena loja dos horrores, 1960, é um clássico do humor “politicamente incorreto” 

por desqualificar sentimentos e ações de pessoas. As figuras do dentista e de seus pacientes 
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são usadas como motivo para nos fazer rir. O dentista é exposto ao ridículo, representado 

como aquele que se diverte com as dores que causa em seus pacientes. Misturam-se sadismo, 

masoquismo e baixa qualificação técnica. A presença de um paciente masoquista e bem 

estereotipado como o ideal de paciente para dentista (profissional causador de dor). Wilbur 

Force (fig. 24), o paciente, trabalha numa funerária e diz estar com vários abscessos dentários, 

cerca de nove a dez cavidades, e que perdeu o pivô (suporte de prótese unitária) e está 

sentindo dor. Comenta que adora ir ao dentista e pede que realize o maior número de 

procedimentos o quanto for possível.  

Outro detalhe interessante, nesta comédia, é o nome da revista encontrada na sala de 

espera da clínica: “Pain”, em português “Dor”. O mesmo trocadilho realizado no filme 

Laughing Gas para o nome do dentista, que se chama “Dr. Pain”. Dessa forma, dor é o lugar 

privilegiado que se relaciona ao profissional dentista e seu trabalho, seja na sala de espera, 

quando representa pessoas com afecções bucais agudas (queixo inchado), com expressão de 

ansiedade e medo do que irá acontecer quando entrar na sala clínica, na revista que se 

denomina Dor e, até mesmo, o profissional que carrega Dor, não só nos seus procedimentos 

clínico-cirúrgicos, mas, até mesmo, no nome.  

                       

Figura 24. Imagem do filme A Pequena loja dos horrores, 1960. Paciente Wilbur Force na 

sala de espera do dentista lendo a revista “Pain”. 

Na refilmagem de A pequena loja de horrores, em 1986, o diretor Roger Corman usa 

o exagero como recurso para caracterizar o dentista, que além de ser sádico e grosseiro, como 

no filme original, é viciado em gás do riso. O dentista veste um avental preto de couro, 

combinando com a sua calça preta de motoqueiro. Possui um penteado, no estilo “Elvis 
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Presley” (fig. 25). Entra no consultório cantando e dançando e gosta de bater na atendente. 

Todas as características desse dentista são satirizadas, com dose de humor que torna o exagero 

mais leve pelo recurso de narração musical, num convite ao espectador divertir-se com as 

maldades desse dentista.  

Observamos que na segunda edição desse filme, as características negativas do 

dentista são acentuadas, tanto no que diz respeito ao seu desempenho técnico profissional, 

como também sua vida pessoal – modo de se vestir, vícios, maldade, opiniões -, que podem 

sugerir um certo “estilo de ser dentista”.   

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Imagens do filme A pequena loja de horrores, 1986. Caracterização do 

personagem Dr. Orin Srivello, o dentista. 

Nos filmes Mamãe é de morte (1994) e Por uma vida menos ordinária (1997), a 

representação da figura do dentista não tem finalidade cômica, para provocar o riso do 

espectador, mas, somente, para indicar que são pessoas bem sucedidas. É também, outra 

maneira de caracterizar o modo de ser dentista, no sentido de agregar valor financeiro e status 

social à profissão. 

Em Meu vizinho mafioso 2 (2004), o elemento cômico é incorporado ao personagem 

do dentista, que é a figura mais engraçada do filme, representando uma pessoa desatenta e que 

sente muito medo de ser seqüestrada. Apesar de ser distraído, ele é também muito exagerado 

no que diz respeito à segurança de sua casa e ao cuidado com os dentes.  

Ao retomarmos a noção de comédia, podemos perceber que filmes classificados em 

outros gêneros também nos fazem rir. Procurando Nemo, por exemplo, é um filme infantil de 

animação com características de comédia. Segundo Coloda et al
16

, o terror combina bem com 
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a comédia, mas vale salientar que o medo é a fonte do filmes de terror. Entre os filmes de 

nossa pesquisa, aqueles de gênero terror são: O dentista, O dentista 2 e Premonição 2. 

Nos filmes O dentista (1996) e O dentista 2 (1999), o diretor Brian Yuzna (que 

também dirigiu outros filmes de terror, como A volta dos mortos vivos 3, Progeny e Faust), 

destaca o fato de algumas pessoas terem medo mortal de ir ao dentista, fazendo deste medo o 

mote de enredo de um filme de terror. O medo de dentista é associado às brocas, agulhas e 

todo aparato utilizado no consultório odontológico, que podem nos fazer recordar os antigos 

instrumentos de tortura da idade média. Está associado, também, com o fato de a dor de dente 

ser considerada, pelo senso comum, como uma das dores mais terríveis que um ser humano 

pode suportar.  

A partir deste potencial de causar medo, a figura do dentista foi explorada nessas duas 

versões do filme de terror O dentista. Em 1996, o enredo é sobre um dentista sádico e 

ensandecido: um dentista, renomado e metódico, enlouquece após descobrir a traição de sua 

mulher. Este filme não poupa o espectador das cenas de tortura onde é visualizado, em 

detalhes, o sangue escorrendo de dentes extraídos e brocas perfurando a câmara pulpar, sem o 

uso de anestesia. Em 1999, na segunda versão que dá continuidade à primeira, o dentista está 

mais ensandecido e as cenas mais aterrorizantes.   

No filme Maratona da morte, 1976, classificado como suspense, Laurence Olivier faz 

o papel do dentista torturador, que é o vilão. Ele usa uma broca para obrigar Babe, 

personagem principal, interpretado por Dustin Hoffman, a responder suas perguntas. A 

câmera se afasta, lentamente, após focar, de forma próxima, o instrumento ligado e, para o 

espectador, esse jogo de câmera provoca sua imaginação sobre o que poderá vir acontecer. 

Trata-se de filme de suspense, em que a expectativa gerada no espectador sobre o que irá 

acontecer naquele momento é usada como recurso fílmico, diferentemente de O dentista e O 

dentista 2, em que todas as cenas de tortura aparecem de forma explícita, numa tentativa de 

provocar sensações aterrorizantes imediatas a quem os assiste.   

No filme Premonição 2, seqüência de edição anterior de gênero terror, o diretor 

desenvolve enredo a partir da noção de que a morte nos rodeia, usando locais e situações que, 

na sua opinião, apavoram as pessoas, como hospitais e consultórios odontológicos.

 Neste 

                                                 


 Notas da produção de Premonição 2. Disponível em: http://www.webcine.com.br/notaspro/nppremo2.htm  

acesso em 09 de agosto de 2007. 

http://www.webcine.com.br/notaspro/nppremo2.htm
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filme, estão presentes elementos de ação, medo e comédia. Há também a idéia de que o 

mundo moderno é perigoso, tanto que os piores vilões são os automóveis e aparelhos 

eletrônicos. Sugere-se que o consultório odontológico foi considerado um local perfeito para 

uma cena de terror e suspense, devido à variedade e quantidade de instrumentos que é 

utilizado durante um tratamento odontológico. 

Nestes filmes de gênero terror, o elemento aterrorizante associa-se à idéia de tortura e 

violência, em que o local de trabalho do dentista pode ser ameaçador à conservação humana, 

dependendo do uso a que lhe é dado - terapêutico-cirúrgico ou seu inverso. A personalidade 

do dentista também é figurada em insanidade que produz maldade – atos de violência contra a 

integridade da pessoa, tortura, sadismo. 

O drama é um filme de conteúdo humano em destaque, geralmente calcado em fatos 

da vida familiar ou social. Na maioria, são passionais, românticos, familiares e tem como 

meta fazer o espectador se emocionar e, até, chorar. Em nossa pesquisa, os filmes encontrados 

com esta classificação de gênero foram: A vida secreta dos dentistas e Balzac e a 

costureirinha chinesa.  

O primeiro filme trata da história de um casal de dentistas, que tem três filhas, 

trabalham juntos em um consultório e têm uma casa no campo; um casamento que pode ser 

considerado como perfeito para muitos, mas que não estavam indo tão bem, ultimamente. O 

filme apresenta um conflito familiar que, em primeiro plano, envolve o casal; em seguida, 

também atinge as filhas, que ficam doentes. E por último atinge também a profissão à medida 

que a dentista não vai trabalhar e remarca seus pacientes. Em uma cena que mostra o avanço 

do conflito do casal, aparecem os dois em suas salas, que são vizinhas, sem atender paciente 

algum, mas, sem conversarem entre si (fig. 24), mostrando o comprometimento da 

comunicação entre o casal, apesar das coisas em comum, sobretudo o trabalho. Esse conflito 

foi gerado a partir da situação do dentista presenciar sua esposa sendo beijada, no rosto, por 

outro homem. Há uma suspeita de traição que não é comprovada, mas a partir disso ele passa 

a conviver com o sentimento de desconfiança em relação à esposa. Em alguns momentos de 

angústia, ele se imagina, realizando procedimentos odontológicos mais agressivos como 

cirurgia periodontal ou extração dentária, com sangramentos abundantes.  
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Figura 26. Imagem do filme A vida secreta dos dentistas, 2002. Casal de dentistas em suas 

respectivas salas. 

O filme Balzac e a costureirinha chinesa, refere-se ao período da ditadura de Mao Tsé 

Tung, onde Luo e Ma, por serem filhos de um dentista e um médico e, por isso, pertencerem a 

classe abastada, são enviados ao campo de reeducação, para aprenderem trabalhos braçais e, 

exclusivamente, os ideais comunistas.  Há um momento em que o chefe do vilarejo para onde 

eles foram enviados aparece com dor de dente, vai à cidade, mas o dentista de lá extrai o 

dente errado. Então, ainda com a dor de dente, o chefe pede para o Luo, que é filho de 

dentista, realizar a restauração de seu dente, com o conhecimento adquirido através da 

observação do trabalho de seu pai. Como não podem sair da vila, utilizam instrumental 

improvisado. No final do filme, já adulto, Luo se torna um dentista conceituado.  

Nos dois filmes de gênero drama, o trabalho do dentista entra na figuração de forma 

secundária. No primeiro, a associação da angústia de marido traído com os procedimentos 

cirúrgicos agressivos, reforça a imagem do profissional e de seu trabalho como algo 

ameaçador – cirurgias mais agressivas que provocam sangramento intenso podem debilitar ou 

levar pessoas à morte. Será que a associação angústia do marido a tais procedimentos seria 

um desejo inconsciente de eliminar a vida de alguém - de sua mulher ou do suposto amante?  

No segundo filme, de gênero drama, a improvisação dos jovens para atender as ordens 

do chefe, reforça a imagem do profissional com baixa qualificação técnica ou, até mesmo, 

incompetente, que está presente em outros filmes, dos vários gêneros, sobretudo nas 

comédias. A imagem do dentista incompetente, ou com baixa qualificação técnica, é 

reforçada, mais ainda, pela natureza rudimentar e ou grosseira dos instrumentos usados, que 

sugerem desconforto ou risco de machucar as pessoas. Qualquer pessoa sentiria medo e 

desconfiança, ao submeter-se a tratamento com um profissional que parece não saber o que 

está fazendo e, ao mesmo tempo, manuseando instrumentos perigosos. 
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4.3 Cenas de filmes que sugerem “Medo de Dentista”: 

características negativas associadas ao profissional e seu trabalho 

A seguir apresentamos as características negativas associadas ao profissional e seu 

trabalho encontradas nos filmes com cenas que sugerem medo de dentista, analisados durante 

esta pesquisa. Entre as características encontradas, destacamos: medo na sala de espera; dor; 

instrumental rudimentar/grosseiro; tortura; profissional agressivo; e profissional 

incompetente (ou de baixa qualificação técnica). 

4.3.1. Medo na sala de espera 

As cenas inclusas nesta categoria foram as que apresentaram a sala de espera como 

um local de tortura psicológica, onde há um aumento gradativo da ansiedade ao se receber 

estímulos auditivos - gritos e ruídos – oriundos do consultório odontológico.  

Nos filmes Laughing Gas, O gordo e o magro, A pequena loja de horrores, Mamãe é 

de morte, O dentista, O dentista 2, Procurando Nemo e Premonição 2,  a sala de espera 

aparece como um ambiente de tensão e ansiedade. Nesses filmes, as pessoas, nesta sala, 

escutam todos os ruídos provenientes do consultório odontológico que são gritos do paciente 

e do dentista, e os ruídos resultantes de todo o instrumental odontológico utilizado, sobretudo 

da caneta de alta rotação.  

Segundo Tuan
84

, o ruído é a grande desordem auditiva, e a maioria das pessoas tem a 

capacidade de tolerar mais a confusão visual do que auditiva, porque o som tende a afetar 

emoções mais básicas do que a visão. Com o tempo a pessoa aprende a tolerar o ruído, que 

deixa de assustá-la. Porém, o ruído continua a criar tensão e ansiedade. Nesses filmes, há um 

aumento na tensão do indivíduo que está na sala de espera e ouve todos esses ruídos 

provenientes da sala do dentista, sem saber o que de fato está se passando lá dentro do 

consultório, o que aguça ainda mais a imaginação e os medos primários.  

Na vida real, o ruído da caneta de alta rotação é também um vilão que assusta e 

afasta as pessoas do consultório odontológico e também de tratamentos restauradores. Soma-

se ao ruído a sensação do “motorzinho” que, em sua ponta, tem uma broca afiada. Esta, a 

qualquer momento pode provocar dor. Alguns trabalhos que tratam da percepção de 

indivíduos, na faixa etária de crianças até idosos, apontam que a imagem do cirurgião-dentista 
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também está ligada ao medo, que pode ser um dos motivos de evasão de pacientes, e entre as 

causas desse medo está o incômodo do barulho do tal “motorzinho”.
 2,4,17, 18, 27

 

Os estudos de Moreira et al
53

 e Vilas-Boas et al
87

 sugerem que a sala de espera possa 

ter outras finalidades que não apenas produzir medo e ansiedade como, por exemplo, ser um 

ambiente propício para ações de educação em saúde, o que poderá diminuir a tensão de quem 

está sob a expectativa de um atendimento para a realização de algum tratamento de saúde.  

Outro aspecto importante, é que quem procura um serviço está com alguma 

necessidade e pode estar sentindo dor. Se os sons provenientes da sala clínica indicam dores e 

sofrimento ocasionados pelo tratamento, como no caso das cenas dos filmes, o medo e o 

desconforto aumentam. Faz-se necessário, pois, pensar na privacidade do ambiente clínico, 

como forma de diminuir as tensões geradas na sala de espera. 

A organização dos espaços nos serviços de saúde exige iniciativas de adequação dos 

ambientes à suas finalidades para além da ambientação de caráter estético. Nesse sentido a 

Política Nacional de Humanização propõe, entre seus dispositivos operativos, a proposta da 

Ambiência na Saúde que se refere “ao tratamento dado ao espaço físico entendido como 

espaço social, profissional e de relações interpessoais que deve proporcionar atenção 

acolhedora, resolutiva e humana.”. Essa proposta ultrapassa a conformação técnica dos 

ambientes, considerando as situações construídas e vivenciadas por um grupo de pessoas com 

seus valores culturais e relações sociais
47

. Um dos eixos do conceito de Ambiência é a 

confortabilidade, focando-se “na privacidade e individualidade dos sujeitos envolvidos, 

valorizando elementos do ambiente que interagem com as pessoas – cor, cheiro, som, 

iluminação, morfologia...–, e garantindo conforto aos trabalhadores e usuários”.
47 

Nessa perspectiva de Ambiência, faz-se importante considerar aspectos que atuam 

como modificadores e qualificadores do espaço, produzindo ambientes acolhedores que 

contribuirão, significativamente, na produção de saúde. É necessário considerar a proteção 

acústica, para a garantia da privacidade dos sujeitos, e controle de alguns ruídos. 
47

 Na 

organização dos espaços do consultório odontológico (sala de espera, sala clínica, circulação) 

tais aspectos são fundamentais para propiciar ao ambiente produção de segurança e conforto 

às pessoas, em vez de potencializar medo e ansiedade, sobretudo na sala de espera, como 

representaram as cenas dos filmes estudados, retratando fatos que também ocorrem na vida 

real. 
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4.3.2. Dor 

Nesta categoria foram inclusas cenas que representaram “dor de dente” e dor causada 

durante o procedimento odontológico. 

A “dor de dente” como motivo para a procura pelo tratamento odontológico está 

presente nos filmes: Laughing Gas, O dentista fajuto, Um dente e três sorridentes, A pequena 

loja dos horrores, Mamãe é de morte e Balzac e a Costureirinha chinesa. 

A dor é importante no diagnóstico de anormalidades no organismo, fornecendo 

informação para se chegar às hipóteses de diagnóstico e mesmo ao diagnóstico final de 

doenças. Na Odontologia, as situações em que a dor está envolvida são maiores do que em 

outras especialidades médicas.
70

 

A dor de dente tem sido relatada como o principal motivo de procura por tratamento 

odontológico, em vários estudos, seja pela experiência da dor ou por medo de vir a senti-la. 

Lipton et al, citado por Rocha 
70

, realizou estudo nos Estados Unidos da América (EUA), em 

1993, no qual encontraram que, aproximadamente, 22% da população em geral, 

experimentaram algum tipo de dor orofacial nos últimos seis meses, precedentes à entrevista.  

No estudo de Vargas et al
86

, que avaliou a prevalência da dor orofacial em população 

adulta nos EUA, em 1989, o tipo de dor mais referido foi a “dor de dente”, 12,2%. 

 Dados do levantamento nacional, SB Brasil, demonstram que um dos principais 

motivos da ida ao dentista é a experiência de dor dentária, a qual foi relatada por mais de 30% 

dos adolescentes e 46% dos adultos e idosos
48

.  

Em estudo realizado com crianças e adolescentes, no Rio Grande do Sul, Jandrey e 

Drehmer
30

 identificaram que os sentimentos de medo e ansiedade ao atendimento 

odontológico foram destacados como um dos motivos do não comparecimento dos pacientes. 

Porém, César et al
15

, com o objetivo de verificar os motivos que levaram os pacientes ao não 

comparecimento ao dentista, notaram por meio de inquérito domiciliar na área metropolitana 

de São Paulo que, dos 68,2% dos pacientes que não foram ao dentista nos últimos 12 meses, 

apenas 3,25% não o fizeram devido ao medo de dentista. 

A dor de origem dental como motivo de consulta odontológica foi o tema para a 

pesquisa realizada por Lacerda et al
32

, que constou de um estudo transversal com 860 

funcionários de uma cooperativa localizada no Estado de Santa Catarina, com idade entre 18 e 

58 anos, em 1999. A partir de exames clínicos e entrevistas, os resultados indicaram que a 
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prevalência de dor de origem dental como motivo para consulta odontológica foi de 18,7%, 

assemelhando-se aos achados de outros estudos como os de Ekanayake et al
22

, Jaafar et al
29

 e 

Riley et al
69

.  

Albuquerque et al
2
, em estudo realizado com gestantes de Pernambuco, verificou que 

o sentimento mais forte em relação à própria saúde bucal e ao dentista é o medo. Desta forma, 

o que leva a se buscar o atendimento odontológico é uma dor de dente forte e contínua, que 

poderá impedir ou dificultar atividades diárias, tais como trabalhar, divertir-se e se relacionar 

com as pessoas.
36

  

Um dos procedimentos mais adotados para resolver os casos de “dor de dente” é a 

exodontia
27

 que, por sua vez, causa expectativa de um sofrimento maior, pelo medo de extrair 

dente e vir a sentir dor decorrente desse procedimento.  

Historicamente, a prática odontológica tem realizado a extração dentária para 

eliminar a dor que não é a doença, mas apenas um de seus sintomas. Recupera-se a situação 

de normalidade que é estar sem dor, mas estabelece-se a anormalidade da ausência de 

dentes
28

. A perda de dentes é tida como temática significativa avaliada pela saúde pública, 

haja vista que é considerada como uma conseqüência das doenças bucais mais prevalentes. 

No Brasil, as extrações dentárias, em massa, são iniciadas a partir dos 30 anos, e são 

consideradas como resolução mais prática e econômica para os problemas de saúde bucal.
 41

 

A “dor de dente”, como qualquer outra dor, é subjetiva e não compartilhada, pois 

ninguém é capaz de medir a dor do outro. A falta de critérios, a intolerância e a falta de 

compreensão de praticantes da Odontologia ao lidar com o sintoma da dor, acarretam em um 

grande número de dentes extraídos. 
41

  

Os fatores cognitivos, como conhecimentos, crenças e expectativas também podem 

afetar a percepção da dor. 
40

 Indivíduos mais deprimidos e ansiosos podem ser mais sensíveis 

à dor, tolerando menos ainda uma dor de dente. 
3 

Medo e dor são sentimentos que apresentam componentes fisiológicos e emocionais, 

uma vez que com o aumento da dor a ansiedade também aumenta. A influência dos fatores 

psicológicos sobre a dor pôde ser demonstrada no estudo de Lautch
33

, em que pacientes 

ansiosos, quando estimulados, mostravam um limiar de dor mais baixo do que pacientes em 

estado de normalidade. 

Outra causa de medo que envolve a dor é aquela decorrente da realização do próprio 

procedimento odontológico, como já discutimos anteriormente no item sala de espera.  
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Em pesquisa, realizada nos EUA, em 1997, foi registrado que 41% da população não 

procuraram os serviços odontológicos por medo do tratamento, tendo sido o motivo principal 

desta “fuga”, a dor causada pelos procedimentos odontológicos. 
70

 

Em nossa pesquisa, a dor causada pelo procedimento odontológico esteve presente 

em 14 filmes, à exceção do Meu Vizinho Mafioso 2.  Sabemos que a expectativa de sentir dor 

e as lembranças de experiências passadas é uma das maiores causas do medo de dentista. E 

que a imagem do cirurgião dentista está associada à dor e ao sofrimento, como também 

identificamos em outros trabalhos científicos, tais como Cruz
2
, Kanegane

4
, Liddel e Locker

35
.  

Segundo Milgrom et al
45

, adolescentes que receberam tratamento odontológico na 

presença de dor ou desconforto estão menos dispostos a retornar ao dentista do que aqueles 

que não receberam tratamento invasivo ou desconfortável. O medo do tratamento 

odontológico torna-se cíclico, pois o problema dentário não é tratado pelos serviços 

preventivos e desperta a utilização de serviços odontológicos curativos ou de emergência que 

são procedimentos, por natureza, invasivos e dolorosos. Tais procedimentos, ao provocarem 

mais dor, podem levar as pessoas a sentirem mais medo e ansiedade.
76

  

Os procedimentos odontológicos atingem os pacientes em quase todos os níveis 

sensoriais, incluindo audição, visão, olfação, tato e gustação
73

. Uma reação natural frente a 

essas situações de agressão, de dor ou "possibilidade de doer" é o medo. A dor aparece como 

um fator desencadeador do medo.
17 

Dor e medo são sentimentos, frequentemente, 

relacionados à imagem do cirurgião-dentista, ainda que se verifique um progresso na 

Odontologia, tanto com relação aos equipamentos, materiais e técnicas utilizadas, quanto à 

formação e conduta do profissional.
26

 Tais observações foram também corroboradas por 

Hiramatsu et al
27

 ao afirmarem que dor e medo são sentimentos estritamente ligados à 

imagem do cirurgião-dentista, ainda que se reconheça uma evolução na odontologia, tanto 

com relação aos equipamentos, materiais e técnicas utilizadas, quanto à formação e conduta 

do profissional. 

 

4.3.3. Instrumental rudimentar / grosseiro 

Essa categoria compreende as cenas em que há ênfase nos instrumentais, seja ele 

rudimentar, perfuro cortante ou utilizado excessivamente. 

No passado, as técnicas utilizadas pela Odontologia eram, completamente, 

rudimentares, o instrumental inadequado, procedimentos realizados sem higiene, e os 
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procedimentos quase restritos às extrações dentárias. Atualmente, mesmo com toda 

modernização dos instrumentos utilizados, o medo de dentista ainda está relacionado ao 

instrumental e aparece como um sentimento comum entre as pessoas
2
. Para as crianças, por 

exemplo, independentemente da faixa etária e do sexo, a ansiedade é maior para aquelas que 

receberam “a picadinha da agulha” da anestesia quando comparadas com aquelas que não 

receberam
76

. O momento da aplicação da anestesia local pode ser considerado o mais 

estressante do tratamento, para a maioria dos pacientes
39

. A associação da dor a estímulos 

específicos envolve os instrumentais e traduz, de certa forma, situações de agressão ao 

organismo do paciente, como o uso da broca/motor e agulha/anestesia.
17,27

  

Nos filmes analisados, identificamos a representação do instrumental odontológico 

de forma grosseira, com tamanhos maiores que o usual, instrumentos rudimentares de uso em 

épocas passadas ou feitos, especialmente, para causar dor.  

Em alguns filmes, o instrumental está relacionado com a época em que foi realizada 

a produção; em outros, está de acordo com o enredo proposto para o roteiro do filme. Por 

exemplo, em Um dente e três sorridentes, produzido em 1923, o instrumental retratado condiz 

com o que existia na época. Já no filme A pequena loja de horrores, 1986, há um misto de 

instrumental rudimentar e instrumentos feitos por encomenda para tortura dos pacientes. Em 

Balzac e a costureirinha chinesa, 2002, os personagens improvisam o atendimento com os 

utensílios de costura e de cozinha para realizar o procedimento de restauração. No filme 

Procurando Nemo, 2003, o instrumental é apresentado em tamanho maior que o 

convencional, recurso usado por se tratar de um filme de animação, mas, que pode provocar 

respostas de medo nas crianças. 

Para Andrade
5
, os estímulos geradores de medo durante o procedimento 

odontológico são o visual do instrumental, quase sempre metálico e agressivo, a necessidade 

de agulha para a anestesia local, a vibração e o som dos motores, visão de sangue, 

movimentos bruscos do profissional. Além destes, o fator mais importante é a sensação de dor 

trans-operatória inesperada. Pode-se identificar o medo e a ansiedade, nos pacientes, 

observando-se o seu comportamento e reconhecendo suas reações, tais como a “dilatação da 

pupila, palidez, transpiração excessiva, aumento da pressão arterial e freqüência cardíaca, 

tremores, tonturas, boca seca, fraqueza ou dificuldade respiratória”
5
. Estas reações são  

conhecidas como sinais “de fuga” e “luta”, como refere Silverthorn
75

. 

O instrumental odontológico chega a ser motivo de pânico para muitas pessoas, 

caracterizando um das causas relatadas em odontofobia ou fobia dental. A exposição ao 
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estímulo fóbico provoca uma resposta de ansiedade que pode gerar um ataque de pânico. A 

fobia dental é um transtorno de ansiedade classificado no Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais – DSM-IV na categoria de fobia específica do tipo sangue-injeção-

ferimentos. O medo é ativado pelo ato de receber um procedimento clínico, consultas ao 

dentista, receber uma injeção ou pela visão de sangue entre outros
18

. 

Os indivíduos odontofóbicos apresentam uma ansiedade prematura, antecipando algo 

muito ruim que possa vir acontecer. Somente pela sugestão da consulta, apresentam 

pensamentos catastróficos. O medo apresentado é desproporcional à situação. Podem estar 

presentes sinais fisiológicos de ansiedade, como aumento da freqüência cardíaca, respiração 

ofegante, sudorese, tremores, tensão muscular, sensações de morte, loucura ou perda de 

controle. Para evitar o sofrimento psíquico a pessoa não vai ao dentista, com evidente prejuízo 

para sua saúde bucal. A ansiedade pode não impedir o tratamento, mas dificulta e muito o 

trabalho do profissional que deverá munir-se de paciência para a execução do mesmo. Entre 

os estímulos fóbicos conhecidos podemos citar a anestesia, vibração do motor, medo de 

injeção, anestesia, sangue, odor característico de materiais, roupa branca do dentista, entre 

outras. Para combater a odontofobia recomendam-se técnicas de relaxamento, para o paciente, 

e, para o profissional, é orientado o uso de recursos complementares como a hipnose, a 

sedação consciente e a acupuntura. Apesar das terapias deixarem as pessoas mais relaxadas e 

menos sensíveis à dor, recomenda-se que se mantenha o uso da anestesia, para alcançar um 

resultado melhor, tanto para o paciente como para o cirurgião-dentista. 
83 

No estudo realizado por D’el Rey e Pacini
18 

sobre a odontofobia, executado na 

cidade de São Paulo a partir de entrevista domiciliar a indivíduos maiores de 15 anos de 

idade, foi identificado que 52,4% dos entrevistados com fobia dental associaram o medo de ir 

ao dentista à possível dor causada pela broca odontológica; 19% afirmaram ter medo da 

anestesia devido à injeção e 28,6% dos entrevistados relataram que o medo da broca 

odontológica e da anestesia, conjuntamente, os impedem de ir ao dentista. Outro achado 

importante neste estudo é que as pessoas com fobia dental demoram, em média, 19 anos para 

retornar ao consultório odontológico, visto que as situações de fobia geralmente são evitadas 

por seus portadores.  

Além das conseqüências negativas para o paciente, o medo e a ansiedade durante o 

procedimento odontológico estressam o dentista, que referem a dor, a ansiedade e a relação 

interpessoal com os pacientes como fontes geradoras desse estresse.
59
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O instrumental odontológico, em alguns filmes, foi usado também como instrumento 

de tortura, associando-se às suas características próprias – rudimentar, perfurante, cortante -, a 

causa de dor e sofrimento originários do mau uso desses instrumentos, feito por alguém com 

instintos violentos – o torturador, o sádico, o insano, que pode encarnar o próprio profissional 

ou emprestar à sala clínica odontológica o lugar de prazer e realização de quem tortura.   

 

4.3.5. Tortura 

Estão representadas nesta categoria as cenas que sugerem tormento infligido ao 

paciente pelo dentista, algumas vezes sem a intenção de causar tortura, outras vezes, tentando 

obter uma informação ou por sadismo do profissional.  

Nos filmes A pequena loja dos horrores (1960), Maratona da morte, A pequena loja 

de horrores (1986), Mamãe é de morte, O dentista e O dentista 2 há associação do 

profissional dentista e seu trabalho com a tortura ou, mais diretamente, com a figura do 

torturador.  

A tortura é um recurso utilizado para arrancar confissões de pessoas que mantém em 

segredo alguma informação considerada importante para o torturador. No Brasil, por 

exemplo, o uso da tortura esteve muito presente em épocas de ditadura política como a 

relativa ao golpe militar de 1964, em que presos políticos foram torturados para dar 

informações sobre suas organizações e lideranças. Tais fatos têm sido, também, objeto de 

filmes ficcionais e documentários, cujos enredos abordam e denunciam a tortura daquela 

época.  

A Lei n.º 9.455, de 7 de abril de 1997, que regulamenta o inciso XLIII do artigo 5º da 

Constituição do Brasil de 1988, define tortura como “o sofrimento físico ou mental causado a 

alguém com emprego de violência ou grave ameaça, com o fim de obter informação, 

declaração ou confissão de vítima ou de terceira pessoa, outrossim, para provocar ação ou 

omissão de natureza criminosa ou então em razão de discriminação racial ou religiosa”. 
24 

Situação de tortura explícita é exposta no filme Maratona da morte, em que o 

dentista torturador interroga um estudante, usando conhecimentos e técnicas odontológicas 

para a sessão de tortura. 
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Em Mamãe é de morte, o paciente, por estar sentindo dor durante o procedimento de 

escariação, diz que o dentista parece um torturador, deixando-se a sugestão da associação 

entre dentista e tortura.  

A figura do dentista como torturador ou do consultório odontológico como local de 

tortura nos remete a história de Santa Apolônia, padroeira da Odontologia, que foi martirizada 

no século III d.C., em Alexandria, sob o reinado de Felipe, o Árabe. Segundo relatos escritos 

do Bispo de Alexandria da época Dionísio: “A virgem Apolônia, possuía uma idade já 

avançada e grande reputação. Prenderam-na e golpearam as suas maxilas até que saltassem 

todos os dentes. Seguidamente, seus perseguidores erigiram uma fogueira às portas da 

cidade e ameaçaram queimá-la viva, caso não blasfemasse. Então, ela pediu-lhes para que 

ficasse livre por um instante e, jogou-se nas chamas.”
74

. 

No caso dos filmes A pequena loja dos horrores (1960), A pequena loja de horrores 

(1986), O dentista e O dentista 2, os profissionais dentistas têm uma característica em 

comum, o sadismo. Estes personagens não buscam extrair alguma informação das suas 

vítimas, mas sentem prazer com o sofrimento alheio, neste caso, por meio da tortura física. 

Certamente, a tortura só é praticada porque existem pessoas que sentem prazer em fazê-la; e, 

desta forma, sádico e torturador se confundem. Imaginar que dentista é causador de dor por 

prazer, como um sádico declarado, pode provocar medo nas pessoas.  

 

4.3.4. Profissional agressivo 

A brutalidade do profissional durante o tratamento odontológico é outra 

característica que foi enfatizada nas produções cinematográficas. Esta categoria se expressa 

em cenas que o dentista sobe no paciente para realizar exodontia, no esforço e na força que 

ele usa para realizá-la, chegando até a derrubar o paciente no chão. Nos filmes O dentista e O 

dentista 2, a brutalidade está expressa, concomitantemente, com a crueldade, a insanidade e o 

sadismo, em atos de tortura realizados pelo personagem principal desta seqüência de terror, o 

dentista. 

Essas produções representam o dentista como alguém que pode ameaçar a nossa 

integridade física, e sente prazer em nos fazer o mal. Frente a situações ameaçadoras podemos 

desenvolver respostas de medo que podem levar a evasão nos consultórios odontológicos. A 

exposição a mensagens agressivas, em conjunto com a nossa imaginação, pode intensificar ou 

até mesmo gerar o medo de dentista. 
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Também foi considerado como agressivo aquele personagem mal-educado, impolido, 

rude, que agride verbalmente o paciente, que grita com eles. Em O dentista fajuto, o dentista 

grita com os pacientes, o tempo todo. Já em A pequena loja dos horrores, o dentista denomina 

seus pacientes de “cachorro”. Para um dentista agressivo é quase impossível a formação de 

vínculo com o paciente, dificultando, assim, o estabelecimento da confiança. Essa situação 

pode levar o sujeito a sentir-se inseguro na presença do profissional. E a insegurança pode 

gerar o medo no tratamento odontológico. 

A imagem do profissional está relacionada com a comunicação entre ele e o paciente. 

Quando esta imagem é associada ao autoritarismo gera descrédito no diagnóstico e nos 

procedimentos realizados, e dificulta o atendimento odontológico. As características do 

dentista ideal estão relacionadas a traços pessoais do profissional ligados à sua relação com o 

paciente 
2,85 

“Calma, paciência, capacidade de informação e comunicação são as 

características que aparecem com maior freqüência na definição de um dentista ideal”. 
2
 

Quando se fala sobre as qualidades profissionais, deseja-se que o dentista tenha 

profissionalismo, responsabilidade e competência.
2 

A comunicação entre profissional e paciente é o elemento principal para constituição 

do vínculo terapêutico, gerador de confiança mútua e, também, fundamental para adesão e 

evolução positiva do tratamento. Para Merhy
43

, a produção do cuidado é o objetivo do campo 

da saúde, pois através dele é que se poderá chegar à cura e à saúde. No modelo de atenção à 

saúde fragmentado e centrado na doença, os usuários sentem-se inseguros, desinformados, 

desamparados, desprotegidos, desrespeitados, desprezados. O que está faltando é o interesse e 

a responsabilização do profissional em torno do problema do usuário, pois conhecimento 

tecnológico não falta. É necessário haver a responsabilização perante a vida dos cidadãos. O 

profissional, através da partilha de saberes, colabora para que o usuário ganhe autonomia, 

saiba cuidar de si mesmo, não deixando, assim, toda responsabilidade nas mãos do 

profissional. 
 

As tecnologias em saúde não se restringem aos instrumentos e equipamentos. 

Merhy
42

 define que o trabalho em saúde incorpora, pelo menos, três tipos de tecnologias – as 

duras (ferramentas e máquinas, como os instrumentais para exames, equipamentos, fichários 

para dados de usuários, por exemplo); as leve-duras que se constituem de saberes 

tecnológicos leves adquiridos e inscritos na forma de pensar atos de saúde e, ao mesmo 

tempo, duros por serem um saber fazer bem estruturado, protocolizado, normatizado e 
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normatizável; e as leves ou tecnologias relacionais em que se dá o encontro entre trabalhador 

e usuário, caracterizando a produção do trabalho em saúde, “em ato”.  

Com base nesses conceitos, compreendemos que a imagem do profissional agressivo 

é reforçada pelo modelo odontológico centrado em procedimentos ou dentista-centrado, como 

o denominou Souza
79

. Neste modelo, o ato odontológico se produz pela excessiva 

fragmentação e mecanização do processo de trabalho, fazendo a separação do dente da boca, 

desta do corpo, e deste do mundo vivido. 
79 

A brutalidade do profissional, então, pode ser 

identificada não só em atos bruscos ou incivilizados, mas, também, na insensibilidade que o 

ato mecânico da clínica restritiva produz.   

A Clínica, em cujo campo opera as tecnologias leves, inclui os aspectos mais 

relacionais do processo de trabalho em saúde, na qual se realiza um encontro entre 

profissional e usuário. Na relação profissional-doente, momentos de limites da escuta podem 

fazer parte da rotina dos serviços, na qual a banalização do sofrimento do outro pode também 

ser a escolha mais fácil, pelos limites do profissional em saber lidar com o sofrimento alheio, 

seja por falta de capacitação técnica e ou por falta de suporte institucional para buscar outras 

saídas. 
77

 Desse modo, a grosseria do profissional pode ser também uma forma de não se 

implicar com a dor e o sofrimento do doente. 

A Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão no Sistema Único de 

Saúde, Humaniza SUS, proposta em 2004 pelo Ministério da Saúde, preconiza que o 

profissional deve ter uma postura ética, compartilhando saberes e angústias, e tomando para si 

a responsabilidade de acolher o outro e seus problemas, com responsabilidade e 

resolutividade, produzindo um vínculo entre profissional e usuário. “O profissional deve 

escutar a queixa, os medos e as expectativas, identificar os riscos e a vulnerabilidade, 

acolhendo também a avaliação do próprio usuário, e se responsabilizar para dar uma 

resposta ao problema.” 
49

. 

  Nesse sentido, deverá ocorrer crescimento da responsabilização dos profissionais de 

saúde em relação aos usuários e um aumento nos níveis de vínculo e confiança entre eles. “A 

clínica ampliada implica na abordagem do usuário para além da doença e suas queixas, bem 

como a construção de vínculo terapêutico para aumentar o grau de autonomia e de 

protagonismo dos sujeitos no processo de produção de saúde” 
49

. 

A brutalidade do profissional, que os filmes retratam, sugere um “certo modo de ser 

do profissional dentista”, mas, também a associa à natureza dos procedimentos odontológicos. 
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De certa forma, o modelo procedimento-centrado aparece como um dos elementos principais 

do atendimento e o paciente parece ser o coadjuvante, embora suas reações frente aos 

procedimentos sejam enfatizadas, sobretudo o medo.  No entanto, não há preocupação do 

profissional em lidar com tais reações, no sentido de amenizar o medo. A ênfase dada à 

conduta profissional á realizar o procedimento “custe o que custar” e, até mesmo, extrair o 

dente errado. 

 

4.3.6. Profissional incompetente (ou com baixa qualificação técnica) 

Esta categoria está relacionada com as cenas que representam profissionais 

desatentos, negligentes, distraídos, descuidados, com baixa ou nenhuma qualificação técnica, 

e que usavam do improviso para realizar os procedimentos odontológicos. 

A falta de atenção pode levar a realização de uma iatrogenia, situação que pode gerar 

ansiedade em muitas pessoas. É o que constatamos em O dentista fajuto, Um dente e três 

sorridentes e Balzac e a costureirinha chinesa. Nestas três produções cinematográficas o 

dentista realiza a exodontia do dente errado.  

No filme Premonição 2 e Meu vizinho mafioso 2, o paciente quase morre asfixiado 

pela analgesia relativa por óxido nitroso / oxigênio, que é um recurso utilizado para diminuir 

o medo e a ansiedade dos pacientes frente ao tratamento odontológico.  

A analgesia relativa por oxido nitroso/oxigênio, também conhecida como sedação 

consciente é uma técnica consagrada, internacionalmente. Segundo a Academia Americana de 

Odontopediatria, aproximadamente, 90% dos consultórios de Odontopediatria utilizam a 

analgesia relativa, rotineiramente, e também grande número de consultórios americanos, para 

atendimento de jovens e adultos. Com o uso da analgesia por óxido nitroso/oxigênio os 

pacientes não se importam com o tempo, não ficam na expectativa da dor durante a anestesia 

local e uso de canetas de alta e baixa rotação. São freqüentes os testemunhos de que a imagem 

da Odontologia mudou para eles, há relatos de pacientes que sentem fobia, dizendo: "Agora 

tenho prazer de ir ao dentista, pois não fico na expectativa da dor"
72

. 

Outra situação que pode desencadear desconfiança é destacada em Um dente e três 

sorridentes, onde o dentista é desinformado, tendo de consultar um manual de práticas 

odontológicas para conseguir realizar um procedimento. É improvável que alguém procure 

um profissional desqualificado, salvo em casos de extrema necessidade. 
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Profissional com baixa ou sem qualificação técnica produz insegurança e 

desconfiança que pode gerar ansiedade, pois não sabemos quantos acidentes poderá nos 

acontecer durante um procedimento odontológico. Tais características estão presentes nos 

filmes citados e, de certa forma, podem ser identificadas na vida real. No entanto, o que se 

passa no ambiente clínico odontológico e o que é feito na boca de pacientes, não tem sido 

objeto de investigação, o que remete à necessidade de estudos nesta direção.  
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5. A ARTE IMITA A VIDA? 

 

A partir da análise do material empírico desta pesquisa, os filmes com imagens de 

medo de dentista, apresentam-se algumas considerações no sentido de apontar conclusões, 

destacar limites, perspectivas e possíveis contribuições dessa investigação. 

As imagens de dentista veiculadas nas produções cinematográficas analisadas, de um 

modo geral, reforçam que o dentista e seu trabalho produzem dor. Este é o grande mote de 

representação do dentista e seu trabalho, atravessando épocas e gêneros das diversas 

produções cinematográficas.  

A dor aparece em imagens que exploram o consultório como lugar que sugere dor. 

Seja porque quem o procura está sentindo dor; seja porque nesse lugar as pessoas sentirão dor, 

causadas pelo profissional (que é maldoso, grosseiro, descuidado, sádico, insano) ou por 

algum procedimento que será realizado, dada sua natureza intrínseca de ser doloroso, devido 

os instrumentos usados que machucam, perfuram, cortam, rasgam tanto os tecidos moles, 

quanto os duros: mucosas, dentes e ossos.  

Apesar dos avanços tecnológicos da profissão, a imagem do profissional dentista e de 

seu trabalho, veiculada nas produções cinematográficas, apresenta caracterizações negativas, 

com imagens que provocam medo de dentista. Essas características encontradas nos filmes 

não são somente fictícias, pois, na vida real também existem pessoas violentas, insensíveis e 

inescrupulosas. Seres humanos ameaçadores e capazes de nos causar reações de medo.  

 As cenas demonstradas na sala de espera revelaram que a imagem de outros 

pacientes sentindo medo e dor, juntamente com os ruídos provenientes da sala clínica, 

aumentam a tensão dos pacientes que já estavam com medo na expectativa de serem 

atendidos. Tal situação, comum também na vida real, sugere incorporar recomendações de 

privacidade, conforto e segurança na adequação dos espaços de atendimento odontológico, à 

semelhança de outros ambientes de trabalho em saúde, como orientam as diretrizes da Política 

Nacional de Humanização, em seu dispositivo operativo de Ambiência em Saúde.  

Nos enredos dos filmes, os pacientes procuravam o dentista por motivo de “dor de 

dente”, o que não se afasta muito, do nosso cotidiano, em que algumas pessoas apenas 

procuram o dentista quando é necessário um procedimento mais mutilador como a exodontia. 

Ainda em relação à dor, foi visto que os pacientes sentiam-na, obrigatoriamente, ao submeter-
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se a procedimentos odontológicos. Estes, eminentemente cirúrgicos, causam ansiedade e 

expectativa, pois se relacionam ao medo do imprevisto e do desconhecido. 

Em todas as cenas, o instrumental esteve em evidência. Percebe-se que o medo de 

dentista foi associado, de maneira relevante, aos instrumentais que ele utiliza, especialmente 

os instrumentos rotatórios, para os dentes cariados, e o fórceps, o “boticão”, para as extrações 

dentárias. Ressaltou-se, ainda, em alguns filmes, o fato de personagens dentistas usarem estes 

instrumentos como meio de torturar suas vítimas. 

Os dentistas, de um modo geral, foram retratados como grosseiros, irresponsáveis, 

sádicos, impacientes, desinformados ou desatentos, e estão longe da imagem ideal exigida 

para que alguém se sinta seguro e confiante ao se submeter a um atendimento em saúde. Na 

vida real, todavia, encontra-se, certamente, profissionais cuidadosos e atenciosos com seus 

pacientes, fugindo ao estereótipo protagonizado pelas personagens dos filmes.    

Como as personagens da sala de espera e alguns pacientes, teme-se o sofrimento 

causado pela dor. O medo é essencial para a existência, como alerta de segurança. Teme-se 

pela nossa vida que pode estar nas mãos de um profissional (médicos, dentistas, enfermeiros, 

etc.) que se mostre incompetente, que não os olhe como seres humanos, repletos também de 

paixões e emoções, mas somente como uma parte do corpo, um órgão ou uma enfermidade. 

Estes profissionais podem causar seqüelas físicas ou emocionais, e, em casos extremos, a 

morte.  

As imagens de medo de dentista, veiculadas nos filmes pesquisados, sugerem a 

necessidade de mudanças na prática odontológica que a coloque no lugar de produção de 

saúde e de cuidado. 

Esta investigação limitou-se a uma análise de conteúdo das 15 produções 

cinematográficas, não ampliando a análise para estudos de recepção, que poderia conhecer 

efeitos que essas imagens causariam nas pessoas. 

No entanto, no início deste estudo, propõe-se, em um primeiro momento, a buscar 

produções cinematográficas com imagem de medo relacionada ao dentista e ao seu trabalho, 

objetivando também, em um segundo momento da pesquisa, realizar estudo de recepção dos 

filmes a partir da apresentação das imagens, selecionadas e editadas em DVD, a profissionais 

dentistas. Com isto, pretendia-se conhecer as percepções desses profissionais acerca da 

imagem de medo gerado nessas produções cinematográficas. Devido o tempo que a primeira 

fase desta pesquisa exigiu, optou-se, para fins desta dissertação, contemplar apenas a primeira 
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parte da pesquisa. Pretende-se, todavia, dar prosseguimento ao projeto original, o que é 

factível dado que o mesmo já está cadastrado na Base de Pesquisa da UFRN, Grupo de 

Estudos em Saúde Bucal, e aprovado pelo Comitê de Ética, desta universidade.   

A continuidade dessa investigação faz-se importante para interrogar até que ponto o 

profissional vê-se como agente causador de traumas e medos. Com isto, espera-se contribuir 

para qualificação da atenção à saúde à medida que o profissional perceba-se como parte do 

problema que causa medo dos procedimentos odontológicos. 

Na literatura pesquisada, foram encontrados apenas dois trabalhos com temas 

referentes à imagem do profissional dentista no Cinema, mas nenhum destes especificando o 

medo de dentista. Desta forma, este estudo trouxe importante contribuição para dar 

conhecimento de como, nas produções cinematográficas, a imagem do profissional dentista e 

de seu trabalho está associada ao medo. Espera-se que os resultados obtidos nesta 

investigação possam contribuir para melhor compreensão dos aspectos culturais implicados 

no medo de dentista, bem como em iniciativas de sua superação. 

Considera-se, por fim, que nesta profissão, ainda há o predomínio do trabalho 

visando somente o lucro, a quantidade, a produção de serviço, deixando-se de lado a 

qualidade e a atenção ao indivíduo como um ser biopsicossocial e cultural. Faz-se necessária, 

pois, a re-humanização do atendimento odontológico, passando-se a considerar também 

questões da subjetividade humana, como o medo, na produção de cuidado em saúde bucal. 

Atenção especial deve ser dada a algumas características do trabalho e de seu objeto. A 

agulha da anestesia, as brocas, o “barulhinho do motor” podem ser vistas não apenas como 

instrumentos intrínsecos e necessários aos procedimentos odontológicos, mas, também, como 

produtores de emoções que devem ser percebidas e consideradas no encontro clínico entre 

profissional e usuário. 
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APÊNDICE A – Filmes encontrados após estratégia de busca. 
Natal, RN, 2007 

 

 

 

 

Ano 

Filme Diretor Gênero País de 

Produção 

Duração 

(min) 

Censura 

1914 

Charlie Chaplin – 

Laughing Gas 

Charles Chaplin comédia EUA 13 Livre 

1923 

O gordo e o magro – O 

dentista fajuto 

SI comédia EUA 13 Livre 

1942 Casablanca Michael Curtiz Drama EUA 103 12 anos 

1948 Inconfidência mineira Carmen Santos Drama Brasil SI SI 

1951 

Os três patetas – Um 

dente e três sorridentes 

 

Hugh Mecollum 

 

comédia 

 

EUA 

 

16 

 

Livre 

1957 Sem lei e sem alma John Sturges Aventura EUA 122 14 anos 

1960 

A pequena loja dos 

horrores 

 

Roger Corman 

 

comédia 

 

EUA 

 

72 

 

Livre 

1962 Dr Crippen SI SI EUA SI SI 

1970 M.A.S.H. Robert Altman Comédia EUA 116 14 anos 

1972 

Os inconfidentes Joaquim Pedro de 

Andrade Drama Brasil 

 

100 

 

SI 

1976 Maratona da morte John Schlesinger suspense EUA 125 16 anos 

1981 Reds Warren Beatty Drama EUA 188 Livre 

1984 

Que eu fiz para merecer 

isto? 
Pedro Almodóvar 

Drama Espanha 97 14 anos 

1986 

A pequena loja de 

horrores 

 

Frank Oz 

 

comédia 

 

EUA 

 

94 

 

12 anos 

1994 Mamãe é de morte John Waters comédia EUA 93 14 anos 

1996 

A porta vermelha Buddhadeb 

Dasgupta Drama Índia 

 

100 

 

SI 

1996 O Dentista Brian Yuzna Terror EUA 91 16 anos 

1997 Desafio sem limites Richard Labrie Drama EUA 96 SI 

1997 

Por uma vida menos 

ordinária 

 

Danny Boyle 

 

comédia 

 

EUA 

 

104 

 

12 anos 

1998 Tiradentes Oswaldo Caldeira Drama Brasil 124 16 anos 

1999 Meu vizinho mafioso Jonathan Lynn Comédia EUA 102 14 anos 

1999 O Dentista 2 Brian Yuzna Terror EUA 98 16 anos 

2000 Náufrago Robert Zemeckis Aventura EUA 143 Livre 

2001 Droga da sedução David Atkins Comédia EUA 95 16 anos 

2002 

A vida secreta dos 

dentistas 

Alan Rudolph Drama EUA 105 14 anos 

2002 

Balzac e a 

Costureirinha chinesa  

Sijie Dai Drama França 104 12 anos 

2002 

 

Embriagado de amor 

Paul Thomas 

Anderson Drama EUA 

 

95 

 

14 anos 

2002 

Esquece tudo o que te 

disse António Ferreira Drama Portugal 

 

106 

 

SI 

2002 

 

Insônia Christopher Nolan Suspense EUA 

 

118 

 

12 anos 

2002 
Neve pra cachorro  

Brian Levant Comédia EUA 99 Livre 

2002 

 

O homem do ano 

José Henrique 

Fonseca Ação Brasil 119 16 anos 



94 

 

  

 
Legenda: SI – sem informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 

Rowan Atkinson em 

Mr. Bean III Robin Discroll Comédia Inglaterra 145 Livre 

2003 

Até que os parentes nos 

separem 

Andrew Fleming Comédia EUA 95  

Livre 

2003 
Procurando Nemo Andrew Staton Infantil EUA 100 Livre 

2003 
Premonição 2 David R. Ellis Terror EUA 100 14 anos 

2004 

 

Clube da lua 

José Juan 

Campanella Drama Argentina 

 

143 

 

Livre 

2004 

 

Filhote 

Luiz Miguel 

Albaladejo Comédia Espanha 

 

99 

 

16 anos 

2004 

Meu Vizinho Mafioso 2  

Howard Deutch 

 

comédia 

 

EUA 

 

101 

 

14 anos 

2004 

 

Oldboy Chan-wook Park Suspense 

Coréia do 

Sul 

 

130 

 

16 anos 

2005 

A fantástica fábrica de 

chocolate Tim Burton Infantil EUA 115 Livre 

2005 Impulsividade Mike Mills Drama EUA 96 14 anos 

2005 Melinda e Melinda Woody Allen Comédia EUA 100 14 anos 

2005 O cara Les Mayfield Comédia EUA 87 14 anos 

2006 

O veneno da 

madrugada Ruy Guerra Drama Brasil 

 

118 

 

14 anos 
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APÊNDICE B - Amostra de filmes avaliados de acordo com o 
ano de produção. Natal, RN, 2007 

Ano Filme Quantidade 

1914 Charlie Chaplin – Laughing Gás 1 

1923 O gordo e o magro – O dentista fajuto 1 

1951 Os três patetas – Um dente e três sorridentes 1 

1960 A pequena loja dos horrores 1 

1976 Maratona da morte 1 

1984 Que eu fiz para merecer isto? 1 

1986 A pequena loja de horrores 1 

1994 Mamãe é de morte 1 

1996 O Dentista 1 

1997 Por uma vida menos ordinária 1 

1998 Tiradentes 1 

1999 

 

Meu Vizinho Mafioso 

O Dentista 2 

2 

2001 Droga da sedução 1 

2002 

 

 

 

 

Neve pra cachorro 

A vida secreta dos dentistas 

Rowan Atkinson em Mr. Bean III 

O Homem do Ano 

Balzac e a Costureirinha chinesa 

5 

2003 

 

Procurando Nemo 

Premonição 2 

2 

2004 Meu Vizinho Mafioso 2 1 

2005 

 

A fantástica fábrica de chocolate 

Impulsividade 

2 

TOTAL DE FILMES 24 

 

 

 

APÊNDICE C - Filmes que não foram encontrados para 
aquisição. Natal, RN, 2007 

 

Ano Filme 

1948 Inconfidência mineira 

1962 Dr. Crippen 

1972 Os inconfidentes 

1996 A porta vermelha 

1997 Desafio sem limites 

2002 Esquece tudo o que te disse  

2006 O veneno da madrugada 
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APÊNDICE D - Imagens de dentista nas produções 
pesquisadas. Natal, RN, 2007. 

 

 As descrições da imagem que cada produção cinematográfica apresenta, do 

profissional e do trabalho odontológico, encontram-se relacionadas a seguir: 

1 - CHARLIE CHAPLIN – LAUGHING GÁS 

O dentista chama o primeiro paciente que diz que está sentindo muita dor de dente. Ele 

convida o paciente a sentar na cadeira e traz o gás hilariante. O paciente adormece e o dentista 

extrai o seu dente, tenta acordá-lo e não consegue, então chama o seu assistente, Charlie, para 

ajudá-lo. Charlie vai a farmácia comprar a prescrição pedida pelo dentista. Encontra-se com a 

mulher do dentista e tropeça arrancando a sua saia. Charlie com dois homens na rua, joga 

pedras que os atinge na boca, por isso precisam do dentista, que foi para casa porque a sua 

esposa estava passando mal, por ter ficado exposta ao ridículo. Charlie volta ao consultório 

fingindo ser o dentista, com a intenção de paquerar uma paciente. Pede-lhe que entre. Fica 

brincando com o fórceps e beijando a mulher que decide ir embora. Charlie chama o próximo 

paciente e sobe em cima dele para realizar a exodontia. O outro homem, que está na sala de 

espera, reconhece Charlie como o causador da confusão que ocasionou sua dor de dente e vai 

tomar satisfação. O dentista volta ao consultório com a esposa e se depara com a confusão 

armada. Todos entram na briga a acabam caídos no chão. 

2 - O GORDO E O MAGRO – O DENTISTA FAJUTO 

Stan (o magro) tem um problema em seu dente, que está chiando, por isso é levado ao 

dentista. Entra na sala de espera, onde os pacientes estão com dor de dente e com medo de 

entrar no consultório odontológico. Da sala de espera ouvem-se os gritos de desespero dos 

pacientes que estão sendo atendidos. Stan diz que está com medo e Oliver (o gordo) tenta 

acalmá-lo. Stan é convidado a entrar na sala do dentista e pede para que Oliver entre com ele. 

O consultório tem duas cadeiras, o gordo senta na outra cadeira para mostrar ao magro que 

não há o que temer. Então o dentista entra, sobe em cima de Oliver e extrai o seu dente, 

depois pergunta se arrancou o dente errado. O gordo responde que foi o dente certo, mas o 

homem errado e aponta para o magro. O dentista sobe em cima de Stan e extrai o dente 

errado. Eles saem correndo do consultório. 
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3 - OS TRÊS PATETAS – UM DENTE E TRÊS SORRIDENTES 

Após um curso de uma semana, Shemp torna-se dentista e junto com os seus amigos 

vai praticar no Oeste. Atende dois pacientes, no primeiro vai realizar o procedimento de 

restauração, a todo o momento consultando o manual de práticas odontológicas. Usa um 

óculos que parece um fundo de garrafa, mas mesmo assim, tem dificuldade para enxergar e 

precisa ser orientado pelo assistente. O paciente sofre muito, grita e esperneia enquanto 

Shemp realiza a remoção da cárie com a baixa rotação ainda rudimentar. O outro paciente diz 

que tem um dente que está lhe matando de dor e pede que o extraia, mas adverte que se sentir 

dor vai matá-lo, como fez com o último dentista. Shemp encontra o dente que está causando 

esta dor, batendo em cada dente com um instrumento de metal (parece um cinzel usado em 

construção) e um martelo. Ao encontrar o dente, os ajudantes colocam o paciente pra 

desmaiar cheirando clorofórmio. Os três patetas se unem para extrair o dente, fazem tanta 

força que derrubam o homem no chão, que acorda. O paciente vê que foi extraído o dente 

errado e sai correndo atrás dos três patetas, para matá-los. 

4 - A PEQUENA LOJA DOS HORRORES (1960) 

O dentista sádico Dr. Farb é um cliente sovina da floricultura. Adora maltratar seus 

pacientes, diverte-se com as dores que eles sentem nos procedimentos odontológicos e faz 

questão de assustá-los também com palavras. 

5 - MARATONA DA MORTE 

O dentista é o vilão do filme, nazista, procurado que se esconde no Uruguai, e extraía 

ouro dos dentes dos judeus. Utiliza seus conhecimentos odontológicos como forma de tortura.  

6 - QUE EU FIZ PARA MERECER ISTO? 

O dentista desse filme é pedófilo. Glória leva o seu filho mais novo ao dentista que faz 

uma moldagem e fica se insinuando para o paciente. Depois, o dentista, conversa com a mãe 

do menino e diz que gostou muito dele e quer adotá-lo. A mãe aceita a proposta e o menino, 

que tem tendências homossexuais, também. 

7 - A PEQUENA LOJA DE HORRORES 

O Dr. Orin Scrivello é sádico, viciado em óxido nitroso e morre asfixiado pelos gases. 

A música cantada por ele o descreve bem: 

"Quando eu era pequeno, não mais que um menino, 

Mamãe notou que eu fazia coisas estranhas, 
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Como atirar em cãezinhos com armas de brinquedo 

Envenenava peixinhos e depois batia na cabeça dos gatinhos. 

Foi quando mamãe disse: 

Um dia, meu filho, achará um meio de ganhar dinheiro com seu jeito... 

Você será dentista, tem talento para causar dor. 

Filho, seja dentista, pagarão para que seja desumano. 

Não tem temperamento para ser padre, e muito menos professor! 

Filho, seja dentista! Você fará sucesso! 

Sou seu dentista, gosto do trabalho que escolhi. 

Sou seu dentista, gosto de provocar dores. 

Sinto emoção ao obturar um dente, 

É legal, embora digam que sou meio louco... 

Embora cause medo em meus pacientes. 

Em algum lugar no céu minha mãe tem orgulho de mim, 

Porque sou dentista, sou um sucesso!". 

8 - MAMÃE É DE MORTE 

Um dentista dedicado ao trabalho, que, em caso de urgência, atende os pacientes até 

no final da semana. 

9 - O DENTISTA 

Alan Feinstone é um dentista exemplar, casado com uma linda mulher. Sua vida 

parece perfeita. Ele é um profissional bem sucedido e, acima de tudo, perfeccionista. 

Procurando manter sempre alto o padrão de atendimento, Feinstone não admite falha em sua 

equipe. Todos devem seguir a risca seus passos. Mas tudo muda radicalmente no dia do seu 

aniversário de casamento: ele flagra a esposa num tórrido romance com o rapaz que faz a 

manutenção da piscina. A traição provoca um efeito devastador em Feinstone. Tomado por 

uma fúria assassina, nada consegue impedí-lo de cometer as mais indescritíveis e tenebrosas 

torturas em sua esposa e em seus inocentes pacientes, levando-os a morte de forma insana. 

10 - POR UMA VIDA MENOS ORDINÁRIA 

Elliot Zweikel é um conhecido dentista que cortejava Celine antes dela conhecer 

Robert. Ele é bem sucedido em sua profissão. Em certo momento do filme ajuda Celine, 

extraindo, em seu consultório, a bala que estava alojada na perna de Robert. 
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11 - TIRADENTES 

Joaquim José da Silva Xavier tirava dentes com sutil ligeireza e colocava dentes que 

pareciam naturais. Ele atendia os seus pacientes de pé e eles sentados numa cadeira em 

qualquer lugar. Levava os seus instrumentos e medicamentos em uma maleta. Distribuía 

dentes para as pessoas e dizia: "Eu vos darei dentes, mas não esqueçam de mim na hora de 

morder". No final do filme, tiradentes diz que é apenas um escultor de dentes. No filme, há 

duas cenas em que realiza procedimentos odontológicos. Na primeira, atende um amigo na 

sala onde está havendo uma reunião. E em outra, atende uma senhora no quintal de sua casa 

utilizando a luz do dia. 

12 - MEU VIZINHO MAFIOSO 

Nicholas (Oz) é um dentista decepcionado com a profissão, pois se considera pobre. 

Ele é manipulado pelo paciente que prefere fazer uma extração em um dente que poderia fazer 

restauração, porque não suporta a broca (00h05min36seg - 00h05min57seg). Em outra 

situação, Oz está muito nervoso com as coisas que estão acontecendo em sua vida e não 

consegue usar a alta rotação porque sua mão treme muito, por este motivo decide fazer a 

extração do elemento ao invés de remarcar o paciente. No final do filme, para salvar a sua 

vida e a namorada, Oz usa os seus conhecimentos odontológicos para falsificar a arcada 

dentária de um cadáver (01h05min25seg - 01h17min48seg).  

13 - O DENTISTA 2 

Alan Feinstone foge do manicômio e vai se refugiar em uma cidade do interior. Tenta 

se controlar, não mais exercendo sua profissão. No entanto, o dentista da cidade (Dr. Burns) é 

assassinado, e ele volta a exercer a Odontologia. E junto com a sua prática, o seu instinto 

assassino retorna. Alan tortura os seus pacientes, fazendo-os sentir dor até a morte. 

14 - DROGA DA SEDUÇÃO 

O dentista é o personagem principal do filme, parece satisfeito com sua profissão, 

aparenta ser um bom profissional. No final do filme, se utiliza de seus conhecimentos 

odontológicos para escapar da prisão. Extrai os seus próprios dentes para colocá-los eu um 

cadáver, forjando a sua morte em um incêndio. 

O dentista diz: “A pessoa pode perder muitas coisas: a vida, a alma, mas eu sempre falei que o 

pior é perder os dentes, a menos que ele mesmo os arranque.”. E também faz uma comparação 

interessante entre a mentira e a cárie: “A mentira se parece muito com a cárie. Uma partícula 

de comida se aloja atrás do dente e fica lá, tentando perfurar o esmalte corroendo até não 
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haver mais nada a fazer a não ser extrair. Uma pequena mentira e tudo decorre a partir daí.". 

Há um momento do filme (00h05min30seg - 00h08min23seg) que a paciente pede para ele 

prescrever Demeral, ele diz que não é desse tipo de dentista e pode perder a licença por isso. 

Mas sente-se atraído pela paciente e acaba cedendo, mesmo sabendo que ela estava mentindo. 

O Consultório é limpo, bem organizado, equipamentos novos, atualizados e possui sedação 

por óxido nitroso. 

15 - NEVE PRA CACHORRO 

Dr. Brooks é o proprietário da Clínica "Sorriso Ardente" na Califórnia, é um dentista 

famoso, tem seu rosto estampado nos Outbus. Ele é dentista porque seu pai é dentista. Quando 

era criança (00h00min28seg - 00h01min35seg), seu pai o levava para conhecer o seu trabalho 

no consultório. Quando adulto, descobre que é filho adotivo e sua mãe morreu no Alaska, 

onde abre uma filial e vai morar (01h33min30seg - 01h33min48seg).  

16 - A VIDA SECRETA DOS DENTISTAS 

Neste filme há dois dentistas David e Dana. David tem dificuldade em se relacionar 

socialmente com os pacientes, por ser uma pessoa pensativa e desligada. Dana é 

comunicativa, conversa com os pacientes enquanto realiza o procedimento. Há uma cena 

(00h01min17seg - 00h06min19seg) em que David está realizando um exame clínico, o 

paciente quer conversar e ele quer realizar o procedimento. O paciente demonstra medo, 

apertando o braço da cadeira, quando o dentista começa a realizar a remoção da cárie. No 

outro consultório, Dana está terminando uma restauração e conversando com o seu paciente. 

17 - ROWAN ATKINSON EM MR. BEAN III 

Mr Bean senta na cadeira e começa a mexer em todos os botões da cadeira, enquanto o 

dentista não está olhando. O dentista faz o exame clínico e vai preparar o instrumental, 

enquanto Mr Bean brinca com o sugador. O dentista aplica a anestesia e sai para pegar o 

material de restauração, enquanto Bean brinca com a seringa e a esconde perto da perna. 

Quando o dentista volta para fazer o procedimento, Mr Bean leva um susto e dá anestesia na 

perna do dentista que fica mole e desmaia. Então o próprio Mr Bean realiza o procedimento 

da restauração em todos os seus dentes. 

18 - O HOMEM DO ANO 

É um homem racista, a favor da pena de morte. Não usa equipamento de proteção 

individual (00h22min28seg - 00h24min36seg). O paciente (Máiquel) pede para extrair o 

dente, o dentista diz que ele é muito moço para usar dentadura e, que vai tratar os seus dentes 
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que estão todos cariados. Pede ao paciente, em troca de seus serviços odontológicos, a morte 

de um homem que estuprou a sua filha. E a partir dessa morte, continua utilizando Máiquel 

como assassino de aluguel.  

19 - BALZAC E A COSTUREIRINHA CHINESA 

Na juventude, Luo, por ser filho de dentista, foi convocado pelo chefe da vila para 

restaurar o seu dente que não foi tratado na cidade, porque o dentista de lá extraiu o dente 

errado. Luo aceita o desafio, com a ajuda de Ma e a Costureirinha. Em condições precárias 

eles conseguem fazer a restauração. Na vida adulta, Luo se torna dentista, diretor do Instituto 

de Medicina Dentária, professor titular e orientador de teses, uma autoridade nacional. 

20 - PROCURANDO NEMO 

O dentista é praticante de mergulho, encontra Nemo no coral e o leva para o aquário 

achando que está salvando o peixinho. No seu consultório tem um aquário onde os peixes 

ficam comentando os tratamentos feitos pelo dentista. 

21 - PREMONIÇÃO 2 

Neste filme o dentista não é importante, o enfoque está nos procedimentos, 

instrumental e aparelhagem. Na cena em que acontece a visita ao dentista, por uma mãe e seu 

filho, que acaba se transformando numa paródia hilariante de pássaros hitchcockianos 

somados à máquina perfuradora do dentista. O dentista parece ser uma pessoa distraída. 

22 - MEU VIZINHO MAFIOSO 2 

Como diz um personagem do filme: "ele é um dentista maravilhoso". Oz é um dentista 

bem sucedido, com um consultório odontológico de última geração. Gosta de sua profissão e 

trata muito bem os pacientes.  

23 - A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE 

O Dr. Wilbur Wonka era o dentista mais famoso da cidade. Preocupado demais com a 

saúde bucal de seu filho, não deixava que ele comesse doces. Quando o seu filho, Willy 

Wonka, decide ser chocolateiro, ele diz que não permitirá, o menino foge de casa e, só o 

procura quando está adulto (01h44min28seg - 01h46min30seg). 

24 - IMPULSIVIDADE 

Perry se acha mais que um ortodontista na vida de Justin (personagem principal do 

filme). Tem um estilo hippie e gosta de usar a psicologia em seus tratamentos. Perry examina 
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as medidas na oclusão de Justin e faz uma sessão de hipnose para que ele deixe de chupar o 

dedo (00h20min16seg - 00h23min54seg). Justin vai fazer um “check up” e Perry diz que não 

tem nada errado em chupar o dedão. Após o exame clínico, o dentista começa a fumar dentro 

do consultório (01h27min04seg - 01h29min57seg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO A – Sinopses das produções cinematográficas com 

cenas relacionadas com o tratamento odontológico. Natal, RN, 

2007 

1 –  CHARLIE CHAPLIN – LAUGHING GAS: 

O sonho de Chaplin é ser dentista, mas enquanto não consegue isso, trabalha como 

assistente num consultório. Certo dia, por um descuido do dentista “Dr. Pain”, ele consegue 

realizar o seu sonho por um dia. 

2 – O GORDO E O MAGRO – O DENTISTA FAJUTO: 

Stan Laurel e Oliver Hardy foram uma das duplas cômicas mais famosas do mundo. 

Juntos fizeram sucesso gigantesco no cinema, na TV, em desenhos animados e até em gibis. 

Neste clássico, o Magro está com medo de ir ao dentista e cabe ao seu amigo Gordo mostrar 

que não há o que temer. 

3 – OS TRÊS PATETAS – UM DENTE E TRÊS SORRIDENTES: 

Os três patetas estão procurando emprego, tentam lavar pratos numa loja e acabam 

dando prejuízo, o dono da loja sai correndo atrás deles com uma peixeira. Eles entram numa 

loja para se esconder, e, acabam se inscrevendo para um curso de dentista em uma semana, 

com o custo de 4 dólares. Depois os três vão praticar no Oeste. 

4 – A PEQUENA LOJA DOS HORRORES (1960): 

É uma das primeiras e melhores comédias de humor negro já feitas e tornou-se um 

clássico do cinema. “A Pequena Loja de Horrores” (The Little Shop of Horrors), produzido 

em preto e branco, em 1960, utilizando atores desconhecidos na época como Jack Nicholson 

(numa pequena ponta), realizando as filmagens em apenas dois dias, e ainda contando com 

incríveis efeitos precários.  

A história é narrada pelo detetive Sargento Joe Fink (Wally Campo), que conta um 

caso policial envolvendo uma pequena floricultura localizada no bairro pobre de “Skid Row”, 

onde trabalham o proprietário Gravis Mushnik (Mel Welles), sua jovem filha Audrey 

Fulquard (Jackie Joseph) e o empregado “nerd” Seymour Krelboin (Jonathan Haze). O sonho 

de Seymour é ser um botânico bem sucedido e se casar com Audrey. Mas, ele é tão 

incompetente que, para continuar no emprego, teve que mostrar uma planta criada em casa. 



 

  

Com a tentativa de atrair as pessoas para a loja expondo o vegetal exótico, e melhorando as 

vendas de flores.  

Entre os estranhos clientes da floricultura estão: um comedor inveterado de flores, 

Burson Fouch (Dick Miller); e uma mulher fanática por funerais, Sra. Siddie Shiva (Leola 

Wendorff), tia do detetive Frank Stoolie (Jack Warford), parceiro de Fink, e cujos parentes 

morrem a todo o momento, justificando sua obstinação por flores para os enterros. Outros 

clientes incluem: duas garotas estudantes adolescentes (interpretadas por Tammy Windson e 

Toby Michaels), que querem comprar flores para os desfiles e eventos de sua escola.  

Além de totalmente atrapalhado, Seymour ainda tem a infelicidade de ter uma mãe 

hipocondríaca e alcoólatra, Sra. Winifred (Myrtle Vail), que adora remédios, especialmente 

um xarope para a tosse à base de álcool. Para tentar manter seu emprego, o jovem apresenta 

então ao seu patrão Sr. Mushnik uma planta esquisita obtida numa experiência de cruzamento 

entre outras duas, e a qual ele batizou com o nome de Audrey Junior, em homenagem à moça 

por quem está apaixonado.  

Apesar de Seymour criar a planta com água, minerais e fertilizantes especiais, o 

vegetal está sempre doente e não se desenvolve, até que, ele descobre acidentalmente que a 

planta, na verdade, gosta de sangue humano. Outra revelação surpreendente para ele é o fato 

da planta falar, pedindo insistentemente para que seu dono a alimente.  

Porém, uma vez não tendo mais como fornecer comida para Audrey Junior, 

impossibilitado de continuar a dar o seu próprio sangue para a planta carnívora, Seymour, 

involuntariamente, provoca a morte de um mendigo bêbado, num atropelamento de trem. Ele, 

então, recolhe os pedaços destroçados da vítima e, não tendo como se livrar deles, acaba 

fornecendo-os como alimento para a criatura vegetal. Uma vez nutrida com carne humana, 

passa a crescer assustadoramente de tamanho e despertar a curiosidade das pessoas, que 

começam a visitar a loja e aumentar as vendas e encomendas de flores, enchendo de dinheiro 

os bolsos do Sr. Mushnik.  

Um outro cliente da floricultura, igualmente fora dos padrões de normalidade, é o 

dentista sádico Dr. Farb (John Herman Shaner), que adora barbarizar seus pacientes, 

divertindo-se com as dores que eles sentem ao manusear sua broca e alicate especial para 

arrancar dentes. Nesse momento surge o personagem doentio de Jack Nicholson, 

interpretando Wilbur Force, um masoquista que faz os serviços funerários para os parentes da 



 

  

Sra. Shiva, e que não gosta de anestesia. Wilbur adora ir ao dentista para sofrer as terríveis 

dores de seus dentes arrancados.  

Como Audrey Junior estava crescendo e chamando a atenção de todos, uma 

representante da exótica “Sociedade dos Observadores Silenciosos de Flores”, Hortence 

Feuchtwanger (Lynn Storey), vinda especialmente da Califórnia, chega anunciando que eles 

pretendem premiar o criador da planta com um troféu. Mas, depois de outras vítimas 

tornarem-se alimento para a insaciável criatura carnívora, como um ladrão e uma bela garota 

de programa, Leonora Clyde (Meri Welles), que tentou seduzir Seymour. Com os corpos 

desaparecidos, despertando a atenção e investigação da polícia, o atrapalhado rapaz percebe 

que as coisas ao seu redor ficaram fora de seu controle e tenta achar uma solução para a 

enorme confusão em que se meteu. 

5 – MARATONA DA MORTE: 

Babe, um tranqüilo estudante de doutorado da Universidade de Columbia, se verá 

envolvido numa obscura trama policial que inclui mortos, nazistas e diamantes. Porque seu 

irmão Doc faz parte de uma misteriosa divisão encoberta que se relaciona com criminosos de 

guerra e, sem querer, acabará afundando Babe nesse submundo. Após uma série de 

assassinatos, e um crescente clima de pesadelo, Babe enfrentará Szell, nazista conhecido 

como o anjo branco de Auschwitz, um dentista capaz de utilizar seu conhecimento com fins 

horrorosos. Protagonizado por Dustin Hoffman (como Babe), Laurence Olivier (como Szell) e 

Roy Scheider (como Doc), Maratona da Morte tem um ritmo cativante e inclui algumas 

impressionantes cenas de tortura dental comandadas por Szell, uma figura que parece 

inspirada em Josef Menguele.  

6 – QUE EU FIZ PARA MERECER ISTO?: 

Gloria (Carmen Maura) é uma dona de casa infeliz, que é casada com Antônio (Ángel 

de Andrés López), um motorista de táxi grosseiro e infiel. Gloria é obrigada a trabalhar 

incessantemente para sustentar a família, que é ainda composta por um filho traficante, uma 

sogra exploradora e outro adolescente, que ela decide vender ao seu dentista. Para completar 

Gloria, que é viciada em remédios para dormir, entra numa fase de abstinência e passar a 

perder o controle. 

7 – A PEQUENA LOJA DE HORRORES (1986): 

Os negócios desabrocham na pequena floricultura Mushnik quando uma exótica planta 

chamada Audrey II, chega em seu vaso. Ela inesperadamente se transforma numa criatura 



 

  

carnívora, má e verde, vinda de outro mundo, enchendo a pequena loja de horrores. Este filme 

floresceu pela primeira vez num filme de baixo orçamento de Roger Corman em 1960, foi 

replantado como um sucesso esmagador musical fora da Broadway em 1980, e agora 

completa o ciclo nesta adaptação musical de 1986, inspirada na peça e com uma trilha 

composta pelos ganhadores de vários Oscar® Alan Menken e Howard Ashman. Um elenco de 

estrelas esparrama ainda mais diversão sobre a história.  

8 – MAMÃE É DE MORTE: 

Beverly Stuphin é o mais puro retrato da mãe adorável, carinhosa e perfeita. Seu 

marido o dentista Eugene, seus filhos Misty e Chip completam a cena de uma feliz família de 

classe média, que se choca ao saber que uma de suas vizinhas está recebendo telefonemas 

obscenos. O que eles não imaginam é que a "querida e doce" mamãe tem uma forma pouco 

convencional de cuidar dos assuntos familiares... Ela mata todos aqueles que se atrevem a 

cruzar seus caminhos... E, conforme as supostas ameaças à felicidade de sua família 

acontecem, aumenta a contagem de corpos que aparecem na vizinhança, e a polícia se 

aproxima de descobrir a verdade, ameaçando esse retrato e a felicidade da família perfeita. 

Como os corpos não param de surgir, a suspeita cresce para cima de Beverly. A dedicada 

mamãe é levada a julgamento e tudo acaba virando um circo. 

9 – O DENTISTA: 

Corbin Bernsen é Alan Feinstone, um dentista exemplar, casado com uma linda 

mulher. Sua vida parece perfeita. Ele é um profissional bem sucedido e, acima de tudo, 

perfeccionista. Procurando manter sempre alto o padrão de atendimento, Feinstone não admite 

falha em sua equipe. Todos devem seguir a risca seus passos. Mas tudo muda radicalmente no 

dia do seu aniversário de casamento: ele flagra a esposa num tórrido romance com o rapaz 

que faz a manutenção da piscina. A traição provoca um efeito devastador em Feinstone. 

Tomado por uma fúria assassina, nada consegue impedi-lo de cometer as mais indescritíveis e 

tenebrosas torturas em sua esposa e seus inocentes pacientes, levando-os a morte de forma 

insana. 

10 – POR UMA VIDA MENOS ORDINÁRIA: 

No Paraíso, Gabriel (Dan Hedaya), que está sendo pressionado pelo seu "superior", 

envia os anjos O'Reilly (Holly Hunter) e Jackson (Delroy Lindo) até a Terra para fazerem 

duas pessoas se apaixonarem para sempre, pois está havendo um grande número de divórcios. 

Se os anjos falharem, serão obrigados a permanecerem na Terra. O casal escolhido é Celine 



 

  

Naville (Cameron Diaz), a filha de um milionário, e Robert Lewis (Ewan McGregor), um 

faxineiro que aspira ser escritor. Robert trabalha em uma corporação cujo dono é o pai de 

Celine. Repentinamente Robert é despedido, pois será substituído por um robô, e, além disto, 

é abandonado por Lily (K.K. Dodds), sua namorada, que decidiu viver em Miami com Ryan, 

um professor de aeróbica, pois está cansada do jeito sonhador com que Robert encara a vida. 

Ele vai para casa arrasado e, enquanto tenta entender o que está acontecendo, O'Reilly e 

Jackson batem na sua porta se fazendo passar como empregados da agência de despejo 

"Tomamos Justamente". Eles dizem que vieram recolher alguns itens da casa de Robert como 

forma de pagamento de débitos com o governo e, além disto, vieram entregar uma ação de 

despejo e levar a cabo esta tarefa. Paralelamente em seu escritório, o pai de Celine está muito 

irritado, pois sua mimada filha ao "brincar" de William Tell com um revólver de verdade 

gravemente feriu Elliot Zweikel (Stanley Tucci), um conhecido dentista que cortejava Celine. 

O magnata diz que Celine agora passará a trabalhar sob sua supervisão. Enquanto esta 

"agradável" conversa acontece, Robert invade a sala pedindo o emprego de volta e teria sido 

detido, se Celine não o ajudasse. O pai dela é baleado levemente e ela se deixa seqüestrar. 

Após estes acontecimentos, os dois estavam juntos e faltava se apaixonarem, mas isto seria 

outra etapa da missão de O'Reilly e Jackson, que fingem ser assassinos profissionais para o 

pai de Celine. Paralelamente, em uma casa nas montanhas, a "vítima" ajuda seu seqüestrador 

a elaborar uma forma para intimidar o pai dela. No entanto, O'Reilly e Jackson precisam fazer 

algo urgentemente para que Robert e Celine se sintam mais do que apaixonados, se sintam 

predestinados. 

11 – TIRADENTES: 

Este filme conta a trajetória de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes (Humberto 

Martins), líder da Inconfidência Mineira, um movimento surgido em Vila Rica (Ouro Preto) 

em 1789. Tiradentes sonhou junto com amigos e intelectuais ver o Brasil independente do 

domínio português, mas esbarrou na traição de Joaquim Silvério dos Reis (Rodolfo Bottino). 

12 – MEU VIZINHO MAFIOSO: 

A Alpha filmes apresenta "Meu Vizinho Mafioso", uma comédia sobre a vida, amor e 

muita munição. Nicholas "Oz" Oseransky (Mattew Perry) é um pacato dentista que mora no 

subúrbio de Montreal. Seu vizinho é Jimmy "O Tulipa" Tudeski (Bruce Willis), um grande 

golpista que fugiu de Chicago por envolver-se em um crime com uma família perigosa. 

Apesar das diferenças de Oz e Jimmy, eles têm uma coisa em comum: alguém está tentando 

matá-los. Para Jimmy, escapar de um par de assassinos profissionais é brincadeira de criança. 



 

  

Para Oz, é um jogo perigoso. Para ficarem vivos, eles terão que fazer de tudo para escapar - 

Jimmy com esperteza e sangue frio. Oz com seus instrumentos de dentista... 

13 – O DENTISTA 2: 

Depois de ser preso num manicômio por seus crimes bárbaros, o Dr. Alan Feinstone 

consegue fugir do hospital de segurança máxima. Com uma nova identidade, Lerry Caine, ele 

chega a uma pequena cidade do interior, onde pretende começar vida nova. Lá, ele encontra a 

bela Jamie Devers e descobre estar apaixonado, mas essa relação pode trazer à tona a terrível 

verdade sobre o dentista. Encorajado por Jamie a ser temporariamente o dentista da 

comunidade, Feinstone se pergunta se o seu amor por Jamie irá sobrepor-se ao desejo de 

matar. Mas, em minutos de atendimento ao seu primeiro paciente, sua personalidade 

perturbada vem à tona. Dando vazão à sua raiva incontrolável, o dentista se descobre 

brutalizando seus pacientes. 

Quanto mais pacientes o dentista atende, mais horríveis os assassinatos se tornam. E, quando 

os amigos de Jamie começam a levantar suspeita sobre o novo estranho na cidade, Feinstone 

tenta destruí-los antes que eles descubram seu passado sombrio. 

14 – DROGA DA SEDUÇÃO: 

Frank Sangster é um cara de sorte. Dentista renomado tem uma clientela invejável e 

uma noiva admirável. Mas o que importa mesmo para ele são seus dentes perfeitos. Porque 

uma pessoa pode perder tudo na vida, menos os dentes. Até que, no fim do expediente, 

aparece uma paciente que lhe convida para uma sessão de luxúria em sua cadeira de dentista. 

Sem pensar muito nas conseqüências, se deixa levar pela fantasia que sua linda noiva sempre 

negou realizar. Mas, no dia seguinte, ele descobre que sumiram vidros de uma anestesia 

chamada novocaína. E é aí que sua fantasia se torna um pesadelo.  

15 – NEVE PRA CACHORRO: 

Quando um dentista de Miami, Ted Brooks (CUBA GOODING, Jr), descobre que 

recebeu uma herança, ele viaja ao Alasca para executar o testamento. Chegando lá, entretanto, 

seus sonhos de riqueza se derretem como a neve: ele descobre que a herança é uma equipe de 

cães de trenó – Diesel, Scooper, Nans, Yodel, Sniff, Mack, Duchess e Demon – que vão 

tornar sua vida um osso duro de roer. Para piorar ainda mais sua situação, ele conhece um 

homem da montanha intimidante e rabugento chamado Thunder Jack (JAMES COBURN), 

que vai atazanar ainda mais sua vida. Alegando também direito a ficar como os cães, Jack 



 

  

insiste para que Ted arrume as malas e volte para o calor de Miami Beach. Enquanto enfrenta 

sua nova realidade, Ted jura adaptar-se a esse mundo cão, custe o que custar. 

16 – A VIDA SECRETA DOS DENTISTAS: 

David (Campbell Scott) e Dana Hurst (Hope Davis) têm um consultório dentário 

juntos. Além disso, são casados e têm três filhos. A vida familiar não é das mais tranqüilas, 

ainda mais porque a caçula não consegue ficar longe do pai. Quando David resolve desejar 

boa sorte para sua esposa antes de começar uma peça que ela estrela, encontra Dana nos 

braços de outro. Enquanto o marido resolve o que deve fazer, tem uma conversa imaginária 

com um paciente. 

17 – ROWARD ATKINSON EM MR. BEAN III: 

Coletânea dos episódios de Mr Bean: 1. A Volta de Mr. Bean 2. Mr. Bean Volta à 

Escola 3. O Jogo de Golfe de Mr. Bean 4. Feliz Natal Mr. Bean 5. O Problema com Mr. Bean 

(episódio no consultório odontológico) 6. A Biblioteca & O Ponto de Ônibus. 

18 – O HOMEM DO ANO: 

Ninguém mata sem motivo. Mesmo que este seja banal. Em "O Homem do Ano", 

filme que marca a estréia de José Henrique Fonseca como diretor de longa-metragem, é 

contada a trajetória de um vendedor de carros usados, desempregado, que vira assassino 

profissional e, finalmente, dono de uma empresa de segurança. Sua história é traçada a partir 

de um acontecimento vulgar, corriqueiro, que vai ganhando uma surpreendente dimensão. 

Este anti-herói chama-se Máiquel (Murilo Benício), rapaz da periferia carioca, que 

perde uma aposta, pinta o cabelo e vende a alma ao diabo. Moreno, se vê obrigado a ficar 

louro para cumprir com a palavra e acaba sentindo-se um novo homem. Orgulhoso, convida a 

responsável pela transformação, a cabeleireira Cledir (Cláudia Abreu), para acompanhá-lo a 

um boteco, onde encontrará os amigos. 

Lá, depara-se também com Suel (Wagner Moura), criminoso conhecido nas 

redondezas, que zomba de Máiquel, deixando-o visivelmente constrangido e incomodado. 

Impedido de acertar as contas na hora, ele marca um duelo para o dia seguinte. Suel leva um 

tiro em plena praça pública. A princípio, atormentado, Máiquel pensa em fugir. Mas a reação 

da pequena população do lugar reafirma a máxima de que: em terra de cego quem tem olho é 

rei. A gratidão se traduz em cigarros, biscoitos, roupas e até num porco, batizado de "Bill". 



 

  

Mesmo a polícia, supostamente responsável pela ordem e os bons costumes, agradece ao mais 

novo matador pelo seu ato. 

Daí em diante, a incrível história de Máiquel o leva a se envolver com o dentista Dr. 

Carvalho (Jorge Dória), casar-se com Cledir, apaixonar-se por Érica (Natália Lage), ex-

namorada de Suel, e abrir uma bem-sucedida firma de segurança em sociedade com o 

delegado Santana (Carlo Mossy). Tudo isso no melhor estilo olho por olho, dente por dente. 

19 – BALZAC E A COSTUREIRINHA CHINESA: 

O topo de uma montanha num lugar paradisíaco é cenário de uma produção francesa 

filmada na China do final dos anos 60 e início dos 70, Balzac e a Costureirinha chinesa. 

Durante a ditadura de Mao Tsé Tung, acontece a chamada Revolução Cultural, que trata a 

literatura do Ocidente como símbolo de decadência, tornando-a expressamente proibida. 

Universidades são fechadas; pensadores, escritores, artistas, críticos e filhos de classes 

abastadas são enviados aos campos de reeducação, onde, além de trabalhos braçais, 

aprendem, única e exclusivamente, ideais comunistas.  

É neste regime totalitário que dois jovens, o narrador da história, Ma (Liu Ye), e seu 

amigo, Luo (Chen Kun), filhos de um médico e um dentista, respectivamente, tornam-se 

vítimas da tal reeducação. No vilarejo cravado na montanha quase inacessível, passam a fazer 

trabalhos pesados, tendo acesso somente à cultura produzida por países comunistas. Tudo vai 

como o Exército Vermelho quer, até que os dois se deparam com um verdadeiro tesouro: 

livros de Balzac, Baudelaire, Rousseau, Dickens e outros.  

De posse da literatura proibida, os jovens iniciam sua própria revolução, que leva ao 

amadurecimento e crescimento interior. Com um tom de suspense (podem ser pegos a 

qualquer momento) e muita poesia (que se derrama em fotografia e trilha sonora), a trama 

leva os amigos a se apaixonarem por uma chinesa, a Costureirinha (Zhou Xun), que se tornará 

parceira deles no encontro com Balzac. 

Que ninguém pense que Balzac e a Costureirinha chinesa fará uma ode à cultura 

ocidental. O que o filme defende é, simplesmente, o acesso ao belo e, principalmente, o 

direito à liberdade. A cultura oriental também é preservada, em costumes arraigados, 

revelados ao longo do filme. Curioso é conhecer, por exemplo, a importância de um alfaiate 

(tratado como rei) em uma comunidade. 

São muitas as sutilezas, as entrelinhas da trama, que faz do amor e da amizade (calcada em 

incondicional fidelidade e respeito) condutores de uma narrativa ao mesmo tempo delicada e 



 

  

forte, conduzindo o espectador a momentos de rara beleza. Mas a grande qualidade do longa é 

a sua capacidade de surpreender. O óbvio sempre é descartado. Baseada em romance 

homônimo do próprio diretor Sijie Dai, a trama reserva descobertas instigantes. Entre 

pinceladas político-histórico-culturais, faz delicada viagem pela alma, conduzida por Balzac, 

na verdade o personagem principal dessa história. O título do filme (e livro) é extremamente 

feliz, como tudo mais em Balzac e a Costureirinha.  

20 – PROCURANDO NEMO: 

Os mesmos criadores e vencedores do Oscar por Toy Story, Vida de inseto e Monstros 

S.A., mergulham num mundo totalmente novo de animação digital, diversão e fantasia nesta 

deslumbrante aventura submarina. O filme segue as epopéias de dois peixes - o super 

cauteloso Marlin e seu curioso filho, Nemo - que se separam na Grande Barreira de Coral 

australiana quando Nemo é levado por mergulhadores. Mesmo com todo o medo que sente do 

mar aberto, Marlin vive uma jornada perigosa procurando Nemo. Acompanhado por uma 

peixinha simpática, mas esquecida, chamada Dory, Marlin descobre-se o improvável herói de 

uma jornada emocionante à procura de seu filho. 

21 – PREMONIÇÃO 2: 

Kimberly Corman (A.J. Cook) é uma jovem que está viajando pela estrada 23 para 

passar um final de semana com seus amigos, até que vêem diante de si um caminhão com 

peso excessivo de madeira tombar e se desgovernar, causando um grande acidente que resulta 

em uma grande quantidade de metal retorcido e corpos, incluindo o dela. Porém, nada disso 

aconteceu. Kimberly ainda está na estrada 23, totalmente ilesa, mas acredita que a visão que 

teve foi um aviso. Ela para seu carro na estrada e provoca um grande congestionamento, ainda 

temerosa se o que viu realmente irá acontecer. O caminhão tomba diante dela e dos motoristas 

atrás de seu carro e mata um grande número de pessoas, fazendo com que Kimberly e os 

motoristas atrás de seu carro saiam ilesos por pouco. Com uma forte sensação de que tudo não 

acabou naquele acidente e que a morte está atrás dela, Kimberly decide procurar por Clear 

Rivers (Ali Larter), única sobrevivente do vôo 180, que está agora internada, por vontade 

própria, em um hospital psiquiátrico. Clear acredita que está segura no hospital e não terá o 

mesmo destino que seus amigos, que morreram um a um, mas a chegada de Kimberly irá 

modificar esta falsa sensação de segurança. 

 

 



 

  

22 – MEU VIZINHO MAFIOSO 2: 

A vida tranqüila de Jimmy "O Tulipa\" Tudeski (Bruce Willis), um ex-assassino que 

decidiu mudar de vida, acaba quando a esposa de Oz (Matthew Perry), seu velho amigo, é 

seqüestrada por um húngaro e seus capangas. Para ajudar o amigo, Jimmy e sua mulher Jill 

(Amanda Peet) entram em ação... 

23 – A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE: 

O aclamado diretor Tim Burton traz seu estilo cheio de imaginação ao adorado 

clássico de Roald Dahl, A Fantástica Fábrica de Chocolate, sobre o excêntrico proprietário de 

uma fábrica de chocolate Willy Wonka (JOHNNY DEPP) e Charlie (FREDDIE 

HIGHMORE), um menino pobre de bom coração. Há muito tempo afastado da família, 

Wonka promove um concurso mundial para escolher um herdeiro para seu império de doces. 

Cinco crianças sortudas, entre elas Charlie, encontram os Convites Dourados em barras de 

chocolate Wonka e ganham uma visita guiada pela legendária fábrica, que ninguém visitava 

há 15 anos. Deparando-se com uma maravilha atrás da outra, Charlie fica fascinado com o 

mundo fantástico de Wonka nesta história extraordinária e atemporal. 

24 – IMPULSIVIDADE: 

Justin Cobb (Lou Taylor Pucci) seria um adolescente comum se não fosse o fato de 

que nunca conseguiu parar de chupar o dedo. Aos 17 anos, após ter tentado de tudo para se 

livrar do vício, ele finalmente resolve o problema através da hipnose feita pelo seu dentista, 

que tem ambições a psicólogo. O verdadeiro problema, porém, está apenas começando. Justin 

continua compensando suas frustrações pela boca, consumindo todo e qualquer tipo de droga, 

de maconha a remédios antidepressivos. Filho de pais que nunca saíram da adolescência, ele 

vai ter de aprender a crescer sozinho, nem que seja à força. Inicialmente seria Scarlett 

Johansson quem interpretaria a personagem Rebecca Crane, tendo sido substituída por Kelli 

Garner pouco antes do início das filmagens. O filme ganhou o Urso de Prata de Melhor Ator 

(Lou Taylor Pucci), no Festival de Berlim e o Prêmio Especial do Júri, no Sundance Film 

Festival. 

 

Fonte de pesquisa das sinopses: Embalagens dos filmes e Internet. 


