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Introdução: A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que uma sociedade inclusiva 

garante espaços sociais para todas as pessoas, fortalecendo atitudes de aceitação das 

diferenças individuais e coletivas, e enfatiza a importância do pertencer, da convivência, 

cooperação e contribuição de todos para uma vida mais justa, saudável e igualitária. Esse 

processo democrático constitui-se no reconhecimento de que todos os seres humanos são 

livres, iguais e têm o direito de exercer plenamente sua cidadania1,2. Dessa forma, a inclusão 

social é o direito de todos os seres humanos ao lado da educação e da saúde. No Brasil, 

aproximadamente 24% da população brasileira (45.606.048 de pessoas) apresenta algum tipo 

de deficiência, pelo menos uma das deficiências investigadas, incluindo as deficiências 

auditiva, física, visual, intelectual, transtorno do espectro autista, ostomias e mobilidade 

reduzida. Desses indivíduos, 25.800.681 de pessoas (56,5%) são mulheres e 19.805.367 

(43,5%) são homens. É cada vez maior o número de estudantes surdos que ingressam no 

ensino superior no Brasil. A maior presença de estudantes surdos em contextos universitários 

é recente, e decorre de diversos fatores, entre os quais: o reconhecimento, a partir de meados 

da década de 1990, do status de língua para a língua de sinais; o desenvolvimento de 

propostas de educação bilíngue de qualidade para surdos; e um momento histórico no qual 

políticas públicas de inclusão vêm aos poucos aumentando o acesso e a participação ativa de 

pessoas com necessidades especiais em diferentes contextos sociais. O ensino da odontologia 

prevê no projeto pedagógico habilidades e competências especificas que avançaram no 

decorrer da história da profissão, as quais tem rigor técnico, caráter científico e percepção 

humanística. Diversas iniciativas governamentais têm sido realizadas para promover a 

inclusão de pessoas surdas no ensino superior3,4,5. Objetivos: Descrever a experiência do 

atendimento educacional especializado para discente com surdez no curso de odontologia. 

Métodos: Relatar experiencia de ensino na UFPA, no curso de Odontologia, entretanto, o 

ingresso de uma estudante surda no curso tem sido uma experiência transformadora e 

complexa, devido a vários motivos, dentre eles a carência de termos odontológicos em Libras. 

O objetivo deste relato é descrever como o apoio pedagógico, a direção, corpo docente e 

discente têm desenvolvido ações para incluir a aluna e garantir a aprendizagem da 

Odontologia. Ao ingressar na universidade, o discente portador de deficiencia recebeu 

inicialmente pelo setor de apoio central da universidade, através de interpetres em libras em 

tempo integral ao horário da graduação, entretanto, após sucessivas reprovações e baixo 

rendimento e falta de motivação, a discente procurou a direção e NDE. Foi então que o 

instituto de ciências da saúde e o apoio pedagógico do mesmo foi acionado para iniciar o 

trabalho especializado juntamente com o NDE, primeiramente na escuta da discente e de 

docentes que já haviam trabalhado com aluna. Identificou-se uma experiência positiva da 

discente com a produção de materiais e abordagem de ensino diferenciada para a discente. 

Posteriormente para melhorar a aprendizagem, selecionou-se uma monitora, discente do curso 
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de odontologia, para trabalho de apoio nos estudos diariamente no contraturno. Este estudo e 

contato com colega de graduação de semestre avançado possibilitou apoio e ajuda necessária 

a aprendizagem monitorada semanalmente pelo serviço pedagógico especializado. Também 

foi ofertado um estagio observacional em centro de especialidade odontológica para que a 

discente pudesse através de contato visual com a profissão perceber a rotina e aprendizagem 

de termos, nomes e protocolos que são utilizados na odontologia. Assim, a vivencia no 

estagio tem possibilitado a criação de sinais e glossário para o ensino da odontologia na 

UFPA. Resultados e Discussão: Para a inclusão do surdo no ambiente universitário, a 

presença de tradutor/intérprete de Libras é essencial, entretanto não é suficiente. A ausência 

de termos técnicos específicos em Libras gera um grande problema para o intérprete. A 

Faculdade com os membros do NDE e apoio pedagógico institucional criou programação de 

estudos tutoriada, no qual, aluno não surdo tinha horas de estudo com a aluna surda, além de 

acompanhamento tutoriado por docente para a inclusão da aluna em estagio para observação 

da pratica profissional de odontologia. Assim, mesmo a aluna ainda cursando semestres 

iniciais do curso, tem semanalmente estagio observacional avançado no centro de 

especialidades odontologicas, onde ela tem a possibilidade visual de aprender os nomes e 

manejos dos materiais e equipamentos odontológicos, bem como a criação dos sinais 

juntamente com os interpretes que a acompanham. Conclusão/Considerações Finais: o 

apoio pedagógico especializado foi determinante no processo de ensino aprendizagem do 

aluno, sendo especialmente importante para alunos portadores de deficiência, uma vez que 

busca na instrumentalização de vários setores dentro e extramuros da universidade 

mecanismos para favorecer o ensino e a adesão do aluno nos estudos. Desse modo, há 

necessidade de fortalecimento na implementação do AEE considerando as necessidades 

especificas do aluno PCD. O AEE deve ter como escopo contribuir com os discentes e 

docentes no processo de construção do conhecimento em saúde, considerando o máximo 

desempenho de habilidades e competências previstas nos projetos pedagógicos e auxiliando 

nas questões pedagógicas com ênfase na melhoria da aprendizagem e formação. A 

continuidade desse trabalho de acompanhamento pedagógico especializado permitirá a 

integralização e formação da primeira odontológa surda da região norte do Brasil, e assim 

amplia condições que auxiliem o ensino de pessoas surdas no Brasil. Percebemos que as 

estratégias adotadas pelo NDE tem surtido efeito positivo na aprendizagem da discente, 

acompanhada da motivação e desempenho pedagógico. Sugere-se que a dinâmica de 

acolhimento individual e delineamento do atendimento educacional especializado sejam 

rotina aos discentes, principalmente no sentido da inclusão de portadores de deficiência no 

ensino superior, no caso de nossa experiência. Destacamos também que não somente a 

inserção de uma disciplina de Libras no Projeto Pedagógico de cursos de Odontologia para 

atender a inclusão, ou a presença de interpretes facilitarão o ensino ao PCD, mas de fato o 

corpo docente e toda a faculdade devem estar preparados para o discente surdo e portador de 

outras deficiências, refletindo na formação inclusiva, diferenciada e humanística dos alunos 

não surdos também. 
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