
linguagem de sinais não é mímica. 
A sentença que ecoa entre o gru-
po multidisciplinar de pesqui-

sadores da Unicamp sustenta 
a relevância do anúncio: um 

guia, em vídeo, para dentistas em formação 
aprenderem a Língua Brasileira de Sinais 
(Libras), além de uma disciplina já no início 
de 2014 para orientar futuros profissionais 
da odontologia.

A iniciativa – pioneira e inovadora, con-
forme o grupo envolvido – é fruto de uma 
parceria entre a Faculdade de Odontologia 
de Piracicaba (FOP) e o Centro de Estudos 
e Pesquisas em Reabilitação (Cepre) “Prof. 
Dr. Gabriel Porto” da Faculdade de Ciências 
Médicas (FCM). O objetivo é humanizar um 
tipo de atendimento que mesmo em pesso-
as com facilidade de comunicação já gera re-
ceio e medo.

“Por mais que a odontologia tenha evo-
luído, o atendimento ainda causa ansieda-
de. Existem procedimentos invasivos e que 
acarretam dor, ainda que em grau reduzido. 
Para a pessoa que tem um déficit de comu-
nicação, essa ansiedade é muito maior. Es-
peramos que a iniciativa seja replicada em 
outras universidades, expandindo o uni-
verso de profissionais com capacidade de 
dialogar com os pacientes surdos”, enseja 
o cirurgião dentista Jacks Jorge Júnior, di-
retor da FOP.

Cerca de 10 milhões de brasileiros pos-
suem algum tipo de deficiência auditiva, 
segundo censo realizado em 2010 pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE). Atualmente, o número já passa 
dos 15 milhões, de acordo com a Sociedade 
Brasileira de Otologia (SOB). Já a deficiên-
cia auditiva severa, que caracteriza a surdez, 
atinge mais de dois milhões de pessoas, de-
monstra o levantamento do IBGE.

Os números dão a dimensão do pro-
blema no país, afirma a linguista Ivani Ro-
drigues Silva, que coordenará a disciplina 
de Libras na FOP. “Se levarmos em conta 
o total de brasileiros, a surdez atinge 1% 
de toda a população”, calcula a docente do 
curso de fonoaudiologia da FCM e pesqui-
sadora do Cepre. 

Ivani Silva ressalta que a Libras não é a 
sinalização do idioma português, mas outra 
língua, com estrutura fonológica, morfoló-
gica e semântica própria. Ela possui suas es-
pecificidades em vários países, ou seja, cada 
grupo de surdos conta com uma Língua de 
Sinais própria, exemplifica.

“Por isso, a importância não apenas do 
reconhecimento da surdez como diferença, 
mas da adoção, na prática, da Libras no Bra-
sil. A Unicamp tem tradição neste tipo de 
ensino. Realizamos um dos primeiros cur-
sos entre 1984 e 1985 no Cepre, voltado 
para os pais de surdos e profissionais inte-
ressados. Antes, essa língua era conhecida 
apenas como mímica, muito por conta do 
surdo ser visto na perspectiva da patologia 
e da deficiência”, situa.

A professora Ivani Silva lembra que a 
grande mudança, que considerou os surdos 
como parte de uma minoria, começou após 
a primeira descrição realizada pela linguista 
Lucinda Ferreira Brito na década de 1980. 
“Esta descrição possibilitou mais informa-
ções acerca da Língua de Sinais utilizada 
pela população surda nos centros urbanos 
brasileiros. O vídeo e a disciplina da FOP 
contribuirão nesta vertente, que é a de es-
timular o conhecimento de Libras num de-
terminado grupo de profissionais”, associa.

Produzido em formato DVD (Digital 
Versatile Disc), o filme simula diálogos 
mais comuns em consultórios odontoló-
gicos. Com uma tiragem inicial de mil có-
pias, a produção foi totalmente realizada na 
Unicamp. Houve a colaboração da pesqui-
sadora surda Daniele Silva Rocha; da dou-
toranda do IEL Aryane Santos Nogueira; 
da aluna do Instituto de Artes (IA) Ravena 
Maia; do aluno de graduação em letras Eric 
Silva; e do técnico em produção de vídeo 
da FOP, Paulo Roberto Rizzo do Amaral. O 
material deverá ser utilizado como apoio 
na disciplina de graduação da Unidade, 
implementada inicialmente como ativida-
de extracurricular, em 2014; e curricular, a 
partir de 2015.

DESPREPARO
O diretor da FOP admite que a falta de 

preparo de alguns profissionais da odonto-
logia pode causar sofrimentos desnecessá-
rios e excessivos aos pacientes. Jacks Jorge 
assegura que condutas simples poderiam 
amenizar o medo e a dor dos usuários. 

Em outra 
língua

Daniele Silva Rocha, Aryane Santos Nogueira, Ivani Rodrigues Silva, Pablo Augustin Vargas e Jacks Jorge Júnior, integrantes do grupo de pesquisa, na FOP: esforço conjunto

Pesquisa multidisciplinar resulta
em guia e disciplina sobre Libras

para dentistas em formação
“A explicação sobre os principais passos 

do tratamento é a forma mais básica para 
reduzir a ansiedade. E isso ainda é uma coi-
sa pouco comum em odontologia. Quantos 
dentistas têm uma preparação para fazer 
um atendimento mais humanizado? O que 
se dirá, então, do atendimento voltado a pa-
cientes surdos?”, expõe. 

Além disso, acentua o diretor, existem 
procedimentos na odontologia que devem 
ser estabelecidos por meio do diálogo entre 
o usuário e o profissional. “O caso de uma 
prótese para substituir um dente, por exem-
plo: não existe um perfil universal de dente. 
Isso é decidido junto com a pessoa que está 
fazendo o tratamento. Até para situações 
mais simples, em que o dente pode ser tra-
tado ou removido, quem vai decidir com o 
profissional é o paciente”, ilustra.

SENSIBILIZAÇÃO
O professor Pablo Augustin Vargas, co-

ordenador de Graduação da FOP, foi um 
dos idealizadores da proposta do vídeo e da 
disciplina para o curso. Ele se sensibilizou 
com esta problemática após a participa-
ção no workshop “Sentidos no silêncio: 
experiências e práticas em Libras”. Esse 
workshop teve duas edições, e após parti-
cipar da primeira, realizada no campus de 
Campinas, o professor Pablo se empenhou 
para que ele também ocorresse  na Facul-
dade de Odontologia.

“Fiquei bastante comovido com as expe-
riências e dificuldades de vida dos surdos. E 
logo depois do workshop transpus esta si-
tuação para a minha área profissional, que 
é a odontologia. Percebi, então, que não 
estávamos fazendo quase nada. Tive então 
a ideia que foi prontamente recebida pela 
colega Ivani e pelo nosso diretor”, recorda 
Pablo Vargas.

A iniciativa da realização dos workshops 
e posteriormente do material audiovisual, 
teve também o apoio da docente do IEL 

Carmen Zink Bolognini, que à época foi 
assessora da PRG e, depois, da Coordena-
doria Geral da Unicamp (CGU). Ela afir-
ma que o trabalho com toda a equipe en-
volvida aponta para o sucesso dos projetos 
interdisciplinares na Unicamp.

Segundo Pablo Vargas, será o primeiro 
curso de graduação do país a contar com 
uma disciplina direcionada para o ensino 
de Libras em atendimento odontológico. 
“Vamos começar a formar uma geração de 
dentistas que terão contato com esta língua. 
A proposta é que estes profissionais se sen-
sibilizem de modo a poderem realizar um 
atendimento mais humano aos pacientes 
com diferentes níveis de surdez”, projeta.

A ação certamente culminará em outras 
que devem ser desenvolvidas na Unicamp, 
complementa Ivani Silva. Ela cita a possi-
bilidade da disciplina de Libras integrar os 
demais cursos da área da saúde, como me-
dicina e enfermagem. “No atendimento de 
saúde em geral sempre alguma pessoa, fa-
miliar ou amigo, acaba falando pelo surdo. 
E isso causa constrangimento ao paciente, 
podendo até mesmo prejudicar o tratamen-
to”, justifica.

PESQUISAS RECENTES
O vídeo e a inclusão da disciplina de 

graduação na FOP inserem-se no âmbito 
de pesquisas desenvolvidas na Unicamp 
por um grupo multidisciplinar que atua 
na FCM e no Centro de Formação Conti-
nuada de Professores do Instituto de Es-
tudos da Linguagem (Cefiel). Os pesqui-
sadores realizam diagnósticos e propõem 
novos materiais pedagógicos para o ensi-
no de surdos.

Ivani Silva, que coordena a equipe, sa-
lienta que as investigações procuram ela-
borar materiais mais críticos e adequados, 
além de inserir o próprio surdo no grupo. 
“O objetivo é que as pesquisas deem voz a 
este grupo minoritário”, delineia.

A coordenadora menciona o caso da pes-
quisadora surda Daniele Silva Rocha, gradua-
da em pedagogia pela Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) e especializada no desen-
volvimento e inclusão de surdez pelo Cepre. 
Daniele, uma das ‘atrizes’ do vídeo, é instru-
tora de Libras em várias iniciativas promovi-
das aos funcionários pela Unicamp.

Também participam do grupo outra 
“atriz” do filme, a fonoaudióloga Aryane San-
tos Nogueira. Ela finaliza doutorado sobre a 
produção de imagens e a busca por estraté-
gias no processo de letramento de estudantes 
surdos. Aryane é orientada pela docente Ma-
rilda do Couto Cavalcanti, do Departamento 
de Linguística Aplicada do IEL. Marilda Ca-
valcanti realizou a interlocução do pós-dou-
torado da professora Ivani, cujo resultado 
permitiu a reflexão sobre materiais didáticos 
para a área da surdez.

Outro trabalho vem sendo desenvolvido 
por Juliana Mello. Ela investiga em seu mes-
trado a questão das legendas de filmes nacio-
nais para os surdos. Ivani Silva, orientadora 
da dissertação, explica que, ao contrário dos 
filmes estrangeiros, as produções nacionais 
não recebem qualquer tipo de legenda, tor-
nando-se inacessíveis aos surdos.                                   

“Além destas pesquisas, há uma investi-
gação que analisa como os cursos de gradu-
ação do país estão se organizando para cum-
prir o decreto de Libras. A pesquisadora Julia 
Luiza, aluna do mestrado interdisciplinar da 
FCM e orientada por mim, está fazendo um 
mapeamento de como as universidades pú-
blicas estão se estruturando para responder a 
este decreto”, acrescenta.

A docente da Unicamp refere-se ao Decre-
to nº 5.626 publicado em 2005 pelo Governo 
Federal. A legislação determina que a Língua 
de Sinais deva constar na grade curricular das 
universidades e nas licenciaturas de ensino 
superior. Ivani Silva considera, no entanto, 
que apenas leis são insuficientes para avan-
çar à acessibilidade de minorias no país, es-
pecialmente dos surdos.

EMPODERAMENTO
E CONSCIENTIZAÇÃO
Além das leis, a linguista da Unicamp 

aponta outras duas ações para a evolução 
deste cenário: o empoderamento dos sujeitos 
e a conscientização do entorno. Os conceitos, 
assinala a pesquisadora, foram emprestados 
de uma colega do IEL, a professora Terezinha 
de Jesus Machado Maher, que desenvolve es-
tudos sobre língua, cultura e identidade. 

“No Brasil, as leis já existem. A outra 
questão é o empoderamento deste grupo mi-
noritário. Temos que dar voz a estas pessoas, 
de modo que os professores surdos partici-
pem da vida da universidade e das pesqui-
sas”, reconhece Ivani Silva.

Outra ação fundamental, mais complexa 
ainda, é a conscientização da população do 
entorno. “Tem sempre alguém falando que o 
surdo é ‘coitadinho’, que ele não precisa ir à 
escola, pois ‘não aprende mesmo’. Por isso, a 
importância desta iniciativa na FOP. Os alu-
nos de odontologia vão perceber o surdo de 
outra forma e entender que eles são pessoas 
normais que apenas se expressam por uma 
língua diferente.”
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