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EDITORIAL

Ética da identidade e das diferenças.
Marlene Canarim Danesi*

Foi com muita alegria e entusiasmo que o 4º colegiado 
tomou posse   em  abril  para  cuidar dos  destinos da  
Fonoaudiologia  durante  os  próximos  três anos . A 
alegria justifi ca-se pela expressiva votação, 87% dos 
fonoaudiólogos gaúchos cumpriram seu dever legal 

e participaram da eleição. Uma votação tão expressiva demonstra 
um amadurecimento da classe e o desejo dos fonoaudiólogos, da 
7ª região de contribuírem para o fortalecimento da profi ssão. Esta 
constatação, se por um lado nos proporcionou grande alegria, por 
outro aumentou em muito nossa responsabilidade em continuar 
tentar incluir a Fonoaudiologia na pauta de discussão das Políticas 
Públicas. O lema Cidadania, Ética e Fonoaudiologia, como nossa 
chapa se apresentou para a categoria, expressou nossa intenção de 
debater, junto com os colegas, os princípios norteadores não só do 
fonoaudiólogo como profi ssional, mas também e, sobretudo, do 
fonoaudiólogo cidadão.

A responsabilidade do 4º colegiado é plural, pois além de conti-
nuar com os objetivos do 3º colegiado de abrir Novos Horizontes e 
Novas Perspectivas para a Fonoaudiologia, deseja também e, prin-
cipalmente repensar nossa profi ssão. Sem dúvida todos os fonoau-
diólogos são responsáveis por divulgar e fortalecer a profi ssão que 
escolheram, entretanto consideramos que maior responsabilidade 
cabe a nós, que neste momento nos propomos a dirigir o Crefono 
7. Dentro desta perspectiva convidamos toda a categoria e cada fo-
noaudiólogo em particular  a aceitar  o desafi o  de reestruturar  a 
Fonoaudiologia , reinventá-la , criar condições objetivas para   bus-
car novos conhecimento, novas  técnicas e espírito empreendedor , 
traços do perfi l   profi ssional  exigido no   mundo  atual. 

A Educação Permanente, meta prioritária para qualquer profi s-
sional do século XXI, se faz necessária, mas não sufi ciente. É pre-
ciso também que os profi ssionais exerçam sua cidadania. Diante 
da mudança de perfi l, não só dos profi ssionais, mas também das 
populações os fonoaudiólogos terão de oferecer bem mais do que 
já dispõe, em seus distintos trabalhos. Entendemos que é neces-
sário colocar a ética e a solidariedade como metas prioritárias, a 
preocupação em superar o individualismo  e pensar  no  coletivo 
precisam estar presentes  em suas ações , atividades e práticas, pois 
desta maneira estariam contribuindo  para a  construção de  uma  
sociedade mais justa e  mais  igualitária.

 A Solidariedade é um traço do caráter dos lideres, e a ética um 
valor indispensável na vida de todos os profi ssionais.Importante 
recordar que  Ética é um fenômeno cultural, relacionado à mora-
lidade, porém não podemos esquecer que  uma das faces da ética 
é  o  deontico , o estudo do dever , relacionado à responsabilida-
de  e ao  compromisso ,  de  como  o profi ssional deve trabalhar e 
agir. Uma das conotações de solidariedade encontra-se na  base da  
concepção atual de dever ,  portanto  a  falta de solidariedade  do 
profi ssional pode  ser  enquadrada no  descumprimento do dever.

Respeitamos e entendemos justos os anseios e desejos dos fo-
noaudiólogos de ampliação das oportunidades de trabalho e da 
valorização da profi ssão, conseqüentemente como representantes 
da categoria, continuaremos lutando neste sentido. Entretanto 
pensamos que a Fonoaudiologia tem que ir muito além, a profi ssão 
necessita avanços, quebra de paradigmas e modifi cação no perfi l 
profi ssional, priorizando aspectos éticos em todas as instâncias, 
mas defendendo sempre uma Ética da Identidade e das Diferenças.

Para fi nalizar gostaria de compartilhar com os colegas um 
pensamento que tem norteado minha trajetória: uma categoria é 
forte quando seus profi ssionais são críticos, atuantes e participa-
tivos, lutando lado a lado com seus órgãos de classe, para garantir 
conquistas. Mas uma categoria só se torna grande, quando seus 
profi ssionais são éticos, responsáveis, compromissados com seus 
deveres, solidários com seus colegas e, sobretudo quando prestam 
atendimento aos seus pacientes da forma mais humanizada possí-
vel respeitando as diferenças  de cada um e  a realidade dos grupos  
sociais , nos quais estão inseridos.

Temos consciência que atingir estes objetivos não é uma tare-
fa fácil, pois requer muitas transformações, e qualquer mudança 
é um processo gradativo e continuo que não se esgota em uma 
gestão, precisa ser uma meta constantemente avaliada. O 4º cole-
giado deseja apenas iniciar este debate, com humildade, coragem 
e ousadia na conquista da nossa proposta: CIDADANIA, ÉTICA 
E FONOAUDIOLOGIA, sem se abster de defender uma ética da 
Identidade e das diferenças, e de valorizar, acima de tudo o bom 
profi ssional. Vários conselheiros nos antecederam e muitos ainda 
virão, mas compartilhamos do pensamento de Edward W Said: 
“Não almejamos nem os que já passaram, nem os que virão Impor-
ta ser do seu próprio tempo.”

*Presidente do CREFONO 7
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CAmPAnhAs

Posse do 4º Colegiado

ÍnDICE 4º COLEGIADO

O Conselho Regional de Fonoaudiolo-
gia do Rio Grande do Sul (CREFONO 7) tem 
nova gestão. O 4ª colegiado empossado no 
dia 1º de abril, no Auditório da Faculdade 
de Odontologia da UFRGS, é composto por 
20 Conselheiros que assumem com os se-
guintes compromissos: 

Em defesa da classe e do cidadão - A 
principal responsabilidade dos Conselhos 
profissionais é a defesa da sociedade, fis-
calizando quem está apto a exercer a Fo-
noaudiologia no Estado, protegendo desta 
forma o cidadão e o fonoaudiólogo regular-
mente inscrito. Cabe também ao Conselho 
representar os profissionais em ações jun-
to aos órgãos públicos, como as Câmaras 
Municipais, os Conselhos de Saúde e no 
Fórum dos Conselhos das Profissões Re-
gulamentadas.

Participação efetiva da Classe - A atual 
gestão reconduziu à presidência a Fonoaudi-
óloga Marlene Canarim Danesi, e tem como 
objetivo principal continuar contribuindo 
para o crescimento da Fonoaudiologia, bus-
cando aproximar o Fonoaudiólogo do seu ór-
gão de classe e participando de ações e ati-
vidades junto às forças vivas da sociedade.

Na posse a Presidente destacou algu-
mas conquistas alcançadas, ações e proje-
tos desenvolvidos na gestão anterior: sede 
própria, Concurso Público da Prefeitura de 
Porto Alegre, parceria com as universida-
des e participação integrando a diretoria do 
Fórum dos Conselhos das profissões regu-
lamentadas.

rEVisTa do ConsELHo rEGionaL dE fonoaudioLoGia | 7ª rEGião
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CreFono 7 cria projeto 
para formar novos Conselheiros

O projeto “Formando 
Futuros Conselhei-
ros” é uma ação, em 
parceria com os cursos 
de Fonoaudiologia, 

visando uma mudança no perfil dos 
futuros Fonoaudiólogos. O projeto pre-
tende informar sobre a importância da 
participação dos profissionais na gestão 
do órgão máximo das profissões regu-
lamentadas, através de visitas dirigidas 
e comentadas, que ofereçam aos aca-
dêmicos informações e conhecimentos 
sobre a Estrutura e Funcionamento do 
Crefono7 e das principais funções do 
mesmo, destacando a Defesa da Socie-
dade. O Conselho fornece certificados, 
com diferentes cargas horárias, de acor-
do com a participação no Projeto, que 
pode ser desde uma visita de 4 horas até 
uma imersão maior, de no máximo de 
40 horas. O certificado será computado 
nas horas complementares, constantes 
nos currículos dos cursos. 

Na avaliação da Presidente do Con-
selho regional da 7ª Região, Marlene-
Canarim Danesi, a proposta se justifica 
porque a Fonoaudiologia é uma catego-
ria que tem uma grande abrangência e 
é integrada por profissionais habilitados 
que exercem técnica e clinicamente a 
profissão. No entanto, pelas mais dife-
rentes razões, não têm como tradição o 
envolvimento político e o interesse na  
participação efetiva nos órgãos que re-
presentam a categoria.

Segundo Danesi, esta realidade pode 

ser constatada pela quase inexistência de 
sindicatos de classe, do numero peque-
nos de associações e sociedade cientifi-
ca, além do desinteresse na formação de 
chapas, para a disputa nas eleições que 
acontecem a cada três anos, para escolha 
das novas gestões dos Conselhos Regio-
nais e Federal. “Foi a percepção deste pa-
norama nos levou a refletir sobre o tema 
e sobre as razões que deram origem a este 
perfil de profissional”, observa Danesi e 

vai mais além: “entre os principais fatores 
que interferem na falta de apetite políti-
co do fonoaudiólogo e, na sua opção pelo 
perfil apenas técnico-científico em nosso 
entendimento, relaciona-se com a falta 
de vivência na política estudantil, duran-
te a vida acadêmica.”

Foi com essa perspectiva que o 
CREFONO 7 decidiu elaborar o projeto 
“Formando Futuros Conselheiros” para 
investir nos estudantes de Fonoaudio-
logia, para que desde cedo sejam infor-
mados e possam perceber  a importância 
dos Conselhos e de ser conselheiro. O 
Projeto foi apresentado aos coordenado-
res dos cursos de Fonoaudiologia e aos 
professores da disciplina de Introdução 
à Fonoaudiologia. A adesão foi imediata 
pela totalidade dos cursos que funcio-
nam no Rio Grande do Sul.

“Investir nos estudantes 
de Fonoaudiologia, para 
que desde cedo sejam 
informados e possam 
perceber  a importância 
dos Conselhos e de 
ser conselheiro.”

OBJETIVOS GERAIS

ESPECÍFICOS

Preparar acadêmicos de Fonoaudiologia para que no futuro possam dirigir os destinos da categoria, assumindo a  função  de  conselheiros.

Unir esforços, com os coordenadores dos Cursos de Fonoaudiologia e professores, da disciplina Introdução à Fonoaudiologia, para 
conscientizar os acadêmicos sobre a Importância dos Conselhos Profissionais.

Criar oportunidades para que os estudantes possam visitar e conhecer a estrutura e funcionamento dos diversos setores do CreFono 7,  
dando  destaque a fiscalização  e  ao registro ,  analisar  o papel  das  comissões existentes e  as funções dos conselheiros.

estabelecer critérios para a visita inicial dos estudantes, para a continuação e aprofundamento no projeto, dentro dos aspectos que 
mais despertaram sua atenção e interesse, tanto no que diz respeito aos funcionários, como no que se relaciona aos conselheiros.

Instigar os acadêmicos a participarem da reDeFono -rede de Apoio ao CreFono 7, apoiando e participando  das campanhas e 
dos eventos organizados pelo Sistema de Conselhos, colaborando com todas as situações que favoreçam a visibilidade da profissão.

Favorecer a mudança no perfil dos futuros profissionais de Saúde, através de vivências e experiências de ações políticas, relacionando 
as mesmas com o fortalecimento da categoria e divulgação da profissão.

ATUAÇÃO

UPF

ULBrA UFCSPA

UFrGS
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Direitos Humanos relacionados à língua e à 
cultura da comunidade surda: aspectos éticos
Marlene Canarim Danesi

ARTIGO

1. Introdução

Relacionar aspectos dos Direitos Humanos, com Ética e 
Surdez, destacando a violência invisível, que as pessoas surdas 
sofreram durante toda história da humanidade, denunciar o 
obscurantismo de mais de um século em que viveram os surdos, 
durante os quais a Língua  de Sinais foi  desrespeitada e vilipen-
diada pelos ouvintes é um compromisso que tenho com estas 
pessoas com as quais trabalhei e convivi durante toda minha 
vida profissional.

Com base na visão sócio-antropológica da surdez, que teve 
como marco inicial a descoberta de Stokoe (1960), de que a lín-
gua através da qual os surdos se comunicam é uma verdadeira 
língua, com todas as características das línguas orais. Com base 
neste referencial teórico fiz uma análise de questões relaciona-
das aos direitos humanos, à violência invisível e à vulnera-
bilidade ante a humilhação, sofrida e vivenciada pelas pes-
soas surdas.

Fazer esta conexão – direitos humanos - ética e surdez – é re-
pensar o papel do Fonoaudiológo frente aos surdos e seus fami-
liares, e sobretudo seu dever como profissional de minimizar as 
discriminações e as injustiças que a sociedade vem cometendo 
com a comunidade surda através dos tempos.

2. Ética, Direitos humanos e dever: conceitos, proble-
mas e conexões.

Quando falamos em Ética, falamos em sistemas de valores, 
e esta fala nos remete sempre a determinados códigos normati-
vos, sendo, portanto a ética um fenômeno cultural, relacio-
nado à moralidade. Quando falamos em Deontologia falamos 
sobre o estudo do dever, um conceito relacionado à respon-
sabilidade, ao compromisso, à maneira de como devemos tra-
balhar, como devemos  agir.

O dever é um conceito-chave da Ética, e a concepção de de-
ver vai depender do que se entende como moral. A discussão 
ética, associada à crítica e ao questionamento, é a única possi-

bilidade de mudar a moral e os costumes. No caso da surdez, 
é urgente que os profissionais façam uma discussão ética, 
questionando a educação dos surdos, analisando os efeitos 
devastadores de um século de práticas centradas na “normali-
zação”, responsáveis pelo fracasso escolar de crianças e adoles-
centes surdos.

Há necessidade de associar à discussão ética uma crítica, so-
bre as instituições e aos próprios profissionais, questionando os 
verdadeiros motivos que levaram tanto as instituições quanto 
os profissionais a negarem a existência da Língua de Sinais, da 
Cultura, Identidade e comunidade surda. Refletir e debater seu 
dever em relação às pessoas surdas e seus familiares é necessário, 
mas não suficiente. É preciso que tenha clareza da representa-
ção que ele próprio tem da pessoa surda. O debate técnico 
é importante, porém a discussão ética é fundamental para 
desnudar para nós profissionais de como realmente pensa-
mos a surdez. Se é uma questão somente audiológica ou se é 
uma questão epistemológica?

3. Conexões entre conceitos

Humilhação, vulnerabilidade e dor são conceitos que 
mantêm determinadas conexões. Ao analisar a palavra humi-
lhação nas suas origens fica evidente que húmus vem de solo, de 
terra, e que o humilhado é aquele que é posto contra a terra. A 
humilhação atinge a pessoa na sua identidade,quando alguém 
sofre uma humilhação é a identidade desta pessoa que é ataca-
da, consequentemente a humilhação é uma dor da identidade 
humana. As minorias são mais vulneráveis à humilhação, con-
sequentemente estão mais expostas a terem suas identidades 
atacadas e sentirem dor em conseqüência deste ataque. Os sur-
dos se encontram entre os grupos minoritários.

Os grupos sociais se definem enquanto grupo por caracte-
rísticas que os  fazem  diferentes  de outros grupos,e estas carac-
terísticas  constroem a  Identidade. O encontro surdo-surdo é 
essencial para a construção da identidade surda. O surdo é um 
ser bilíngüe e bicultural, que precisa viver em dois mundos, mas 

que integra naturalmente uma comunidade com cultura e há-
bitos próprios, cujo elo identificatório é a Língua de Sinais. A 
sociedade, durante quase um século, tentou impor à comuni-
dade surda a obrigação de utilizar unicamente a Língua Oral, 
proibindo não só o uso da Língua de Sinais, como também se 
quis proibir a convivência e até os matrimônios surdos. As ati-
tudes discriminatórias da sociedade ouvinte ocasionaram 
humilhação e dor à comunidade surda.

Não poder falar o seu próprio idioma é uma violência explí-
cita que se faz ao ser humano, é uma tentativa de humilhar, de 
atacar sua Identidade, e de retirar a sua humanidade. Terji Basi-
lier, psiquiatra norueguês surdo, coloca que a língua faz parte 
da pessoa, que quando se rejeita a Língua de Sinais se rejei-
ta o Surdo. Fala também, na importância de reconhecer que o 
surdo tem o direito de ser surdo.

Solidariedade, Moral e Dever

Uma das conotações de solidariedade encontra-se na base 
da concepção atual de dever. Giberti (1999), descreve solida-
riedade como a competência para perceber injustiças e diferen-
ças. Sendo assim os ouvintes que compartilham com os surdos 
interesses e sentimentos, defendendo os seus direitos, integram 
a “Comunidade Solidária”. Não perceber as injustiças que, em 
nome do desenvolvimento técnico cientifico já se fez e continua 
se fazendo aos surdos é justamente a ausência desta competên-
cia. Dentro desta perspectiva a falta de solidariedade do pro-
fissional aos sentimentos e interesses da comunidade surda 
pode estar enquadrada no descumprimento de seu dever.

3.3 Violência Invisível

Giberti & Fernandes (1998), colocam que – desigualdade, 
discriminação, são formas menos visíveis de violência, porém 

não menos eficazes e que aparecem na família, cotidianamente, 
através da desigualdade na distribuição do dinheiro, do poder, 
das responsabilidades domésticas, das opções de realização pes-
soal e, às vezes, invisibilizam os violentamentos.

Relacionando estes conceitos com a questão da comunida-
de surda, podemos concluir que durante estes últimos cem anos 
os surdos vêm sofrendo esta violência invisível, já que são víti-
mas de desigualdade, de discriminação e de violência. 

4. Comentários e Conclusões

Fonoaudiólogos que trabalham ou que queiram trabalhar 
com a educação das pessoas precisam incluir na sua prática do 
cotidiano, no seu fazer clínico ou pedagógico, reflexões éticas, 
questionando seus valores, suas condutas, técnicas e orienta-
ções. É necessário também que conceitos como DEVER, MO-
RAL, DIREITOS HUMANOS, HUMILHAÇÃO, VULNERA-
BILIDADE e VIOLÊNCIA sejam debatidos e introjetados para 
um desempenho profissional mais responsável e consciente.

Refletir e submeter-se a uma crítica constante, associada à 
discussão ética, é o caminho para mudanças e transformações 
na forma do profissional pensar a surdez e de se relacionar com 
os surdos, compreendendo e defendendo solidariamente seus 
direitos à igualdade lingüística, à aquisição da Língua de sinais 
e ao uso da mesma, direito de fazer opções lingüísticas, de se 
comunicar com seus pares, de receber tratamento especializa-
do, quando desejar e, direito ao bilinguismo e biculturalismo. 
A compreensão desta realidade é que permitirá, em um futu-
ro, que espero não muito distante, surdos e ouvintes possam se 
comunicar em um plano de igualdade, contribuindo para uma 
aproximação entre os dois mundos. 
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Práticas Profi ssionais no
Incentivo à Amamentação Pelo segundo ano consecutivo, o 

Sistema de Conselhos Federal e Re-
gionais de Fonoaudiologia reforçam 
no Dia Mundial da Alfabetização - 8 de 
setembro - , a importância da presença 
do Fonoaudiólogo nas escolas em par-
ceria com professor e aluno.

O CREFONO 7, em mais uma ação 
inovadora e pioneira, aliou a come-
moração desta semana o I Seminário 
de Alfabetização e Fonoaudiologia do 
RS que contou com expressiva parti-
cipação do público durante a atividade 
desenvolvida no Centro Universitário 
Metodista do Sul – IPA, além de autori-
dades vinculadas à Secretaria de Saú-
de do Estado como a psicóloga, Mari-
bel Guterres (coordenadora do projeto 
Saúde do Escolar), e de educação do 
município de Porto Alegre, a professo-
ra Zuleika Beltrame.

Ao longo do dia, foram realizadas 
mesas redondas e palestras que con-
taram com a participação de profi s-
sionais da área da alfabetização e de 

Fonoaudiologia Educacional, perten-
centes às diversas áreas de formação 
como magistério, pedagogia e a psico-
pedagogia.

A comissão organizadora avaliou 
de forma positiva o evento e ratifi cou a 
importância de eventos que sensibili-
zem docentes, discentes, profi ssionais, 
gestores e comunidade escolar em 

geral, sobre a importância da Fonoau-

diologia Educacional. Na oportunidade, 

fi cou defi nida a data para a realização 

do II Seminário de Alfabetização e Fo-

noaudiologia, dia 06 de setembro de 

2014, no período matutino, buscando 

possibilitar a presença dos professo-

res das escolas públicas e particulares.

Em 2013 o seminário come-
morativo à Campanha da 
Amamentação foi realiza-
do na Universidade Fede-
ral de Ciências da Saúde 

de Porto Alegre - UFCSPA, em parceria 
com as IES que possuem curso de Fono-
audiologia do RS.

Com o tema “Práticas Profi ssionais 
no Incentivo à Amamentação, o II Semi-
nário do RS realizado pelo CREFONO 
7, em agosto, buscou aproximar os pro-
fi ssionais de outras áreas e compartilhar 
as suas práticas na abordagem multidisci-
plinar no incentivo à amamentação.

A comissão organizadora pensou 
numa programação diferenciada onde 
se pudesse vislumbrar as diferentes in-
tervenções profi ssionais e pôde contar 
com especialistas no assunto. Nessa pers-
pectiva contamos com profi ssionais re-
nomados em Aleitamento Materno. Por 
iniciativa da UFCSPA contamos com a 
presença da Fonoaudióloga Maria Tereza 
Sanchez que abordou as Políticas Públi-
cas no Incentivo ao Aleitamento Mater-

no e, ainda, da Fono Leticia Garcez do 
GHC e da enfermeira e psicóloga, Solan-
ger Perone da HCPA que apresentaram 
aos participantes uma visão sobre o alei-
tamento materno em casos especiais. 

Por sua vez, a enfermeira Maria Inês 
Vigne e a psicóloga  Vânia Dalcin  deba-
teram os dilemas na amamentação e lem-
braram a importância da fi gura paterna, 
dois assuntos delicados que permeiam 
as práticas profi ssionais e não são cos-
tumeiramente discutidos. Como ponto 
alto, foram promovidas ofi cinas minis-
tradas pelas profi ssionais das diferentes 
instituições de ensino, atividade inédita, 
em relação aos anos anteriores e que foi 
comemorada pelos participantes.

Outro diferencial foi a adesão ao Pro-
jeto “Agosto Dourado”, a proposta segue 
o mesmo contexto do Outubro Rosa 
sobre o câncer de mama e o Novembro 
Azul sobre a prevenção do câncer de 
próstata e diabetes. O intuito foi dar visi-
bilidade à prática que benefi cia a mulher, 
o seu bebê, sua família, sendo distribuído 
a todos os participante e equipe um laço 

dourado, que simboliza o padrão ouro 
de qualidade do leite materno. Também 
contamos com iluminação dourada na 
porta de entrada do evento. 

Os trabalhos foram coordenados 
pelas Fonoaudiólogas Cristina Martins 
Bastos Schneider (Crefono 7), Simone 
Marques Vianna Dornelles (Redefono), 
Fabiane Miron Stefani (UFRGS), Shei-
la Tamanini de Almeida (UFCSPA), 
Lauren Paniagua ( Faculdade Fátima), 
Sheila Rockenback (Ulbra), além das co-
ordenadoras da UFSM e UPF. Colabo-
ram ainda com o evento os profi ssionais 
Claudio Gabana, Ana Beck e as acadêmi-
cas do UFCSPA e do IPA que apoiaram 
no dia evento.

CAmPAnhAs CAmPAnhAs

“Os dilemas na
amamentação e a 
importância da fi gura 
paterna, dois assuntos 
delicados que não 
são costumeiramente 
discutidos.”

Alfabetização e Fonoaudiologia

Parabéns a todos os Fonoaudiólogos!

09/12

A comunicação é uma necessidade... 
Garantir que ela aconteça é uma arte!

omunicação é uma necessidade... 
eça é uma arte!
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ComuniCação para surdos
um desafio constante

Gostar de atuar na área 
da linguagem, ter profi-
ciência em libras, estar 
inserido na comunidade 
surda e acompanhar es-

tudos são apenas alguns dos requisitos 
necessários aos profissionais interessa-
dos em ensinar pessoas com surdez a se 
comunicar, a partir da língua de sinais. 
No entanto, é preciso bem mais para 
quem tem interesse em assumir a res-
ponsabilidade de ajudar na superação 
de um problema e contribuir para a for-
mação de membros ativos na sociedade.

Os desafios para a fonoaudiologia 
nesta área remotam de muito tempo, e 
ainda precisam ser superados. Isso por-
que, até a década de 60, uma polêmica 
envolvia a profissão e o tema em questão. 
A maioria dos fonoaudiólogos enten-
diam que o ensino da língua oral deveria 
ser aplicado para todos os surdos, e que 
a aquisição da língua de sinais era con-
traindicada.

A fonoaudióloga Carina Rebello 
Cruz, explica que essa imposição de 
aprendizagem da língua oral deixou uma 
forte marca na fonoaudiologia. “Havia 
um desconhecimento sobre a importân-
cia e o valor das línguas de sinais e uma 
visão totalmente equivocada sobre os 
surdos. A primeira não era considerada 
uma língua propriamente dita, e os se-
gundos eram vistos como deficientes, 
doentes ou portadores de patologia de 
linguagem”, observa.

A mudança de cenário na profissão 

ocorreu somente após a publicação de 
pesquisas sobre diferentes línguas de 
sinais, que comprovaram que essas são 
tão legítimas quanto às orais, e que os 
surdos podem ter desempenho linguís-
tico e cognitivo tão adequado quanto 
pessoas ouvintes. Carina destaca ainda, 
que surdos e ouvintes compartilham das 
mesmas capacidades. “Os próprios sur-
dos tiveram um papel fundamental na 
alteração de conceito, quando começa-
ram a realizar movimentos em busca dos 
seus direitos, em especial o que defende a 
aquisição de uma língua de forma natural 
e esperada”, acrescenta Carina.

Segundo a Fonoaudióloga, também 

foi provado por meio desses estudos, 
que a impossibilidade ou dificuldade na 
produção de sons ou expressão oral por 
ouvintes e surdos não implica na ausên-
cia de linguagem. “O processamento das 
informações ocorre no cérebro, assim o 
que é recebido pelo surdo por meio da 
visão durante as interações possibilitarão 
o acesso ao código linguístico e a aquisi-
ção da linguagem. Os ouvintes quando 
aprendem a ler e a escrever estabelecem 
relação de seus conhecimentos linguísti-
cos, o mesmo ocorre com os surdos. O 
processo é semelhante para ambos os 
casos, pois estão aprendendo a ler e a es-
crever em sua língua materna”, esclarece.

Vencida a primeira barreira, o impas-
se seguinte foi a busca por formação para 
atender o público com essa demanda es-
pecífica. Somente em 2005, os cursos de 
Fonoaudiologia começaram a adequar 
seus currículos, passando a incluir a dis-
ciplina de Libras. Carina lembra que foi 
um grande avanço para a profissão, tendo 
em vista que essa também é uma ativi-
dade ligada à comunicação. Ela acredita 
que todos os fonoaudiólogos precisam 
conhecer sobre línguas de sinais e apren-
der Libras. “Certamente, em algum mo-
mento ou em vários momentos da traje-
tória profissional todos nós atenderemos 
pessoas surdas. É um conhecimento te-
órico-prático que será útil ainda para os 
colegas que pretendem aprofundar seus 
conhecimentos e atuar no atendimento 
a essas pessoas, assim como no atendi-
mento em outras áreas”, reforça.

No entanto, Carina argumenta que o 
início tardio da aquisição da linguagem 
por crianças surdas ainda é comum, pois 
nem todos os profissionais informam 
os pais sobre a possibilidade da criança 
surda, que não possui acesso suficiente 
aos sons, iniciar o processo de aquisição 
da linguagem precocemente por meio 
de Libras. “Existem poucos locais que 
oferecem esse atendimento para bebês/
crianças surdas e seus pais. E ele é essen-
cial, tendo em vista que 95% dos pais são 
ouvintes, e necessitam de uma orienta-

ção adequada, principalmente para evi-
tar o atraso linguístico e a falta de comu-
nicação em casa”, explica.

Alexandre Teixeira, pai de Micael, 
criança de cinco anos, que possui defici-
ência auditiva e frequenta sessões de tera-
pia fonoaudiológica, desde os dois anos 
de idade, reforça o que falou a especialista. 
Ele revela que a inserção da língua de si-
nais no tratamento foi essencial para su-
prir a necessidade que o filho tinha de se 

comunicar. “Sempre notei essa neces-
sidade, mas ele não 

p o s -
suia a ferra-

menta para conse-
guir vencer isso. Se ele não 

possui a ferramenta, eu entendo 
que nós, pais e profissionais, temos que 

fornecer. E foi isso que aconteceu. Hoje 
ele consegue interagir com todos através 
dos sinais. E nós, pais, também nos inseri-
mos neste mundo”, comemora Alexandre.

O pequeno Micael participa de ati-
vidades na Escola para Surdos Frei Pa-
cífico. O pai do menino enfatiza a rele-
vância do trabalho desenvolvido pelos 
profissionais que atuam nesse segmento. 

Segundo ele, na medida em que a criança 
vai crescendo, maior vai ficando a urgên-
cia da mesma em se comunicar, querer 
estar em contato com mais informações 
e detalhes do mundo. “A gente notou que 
a linguagem de sinais é uma linguagem 
rápida e fácil para eles. A criança conse-
gue entender o que é passado na hora. Só 
que desde o início devem ser ensinados 
os sinais certos, e como não temos mui-
to conhecimento, devemos buscar quem 
entende do assunto”, acrescenta.

Mais do que simplesmente propi-
ciar a um surdo a comunicação com o 
mundo, a aquisição de linguagem, seja 
ela como for, é fundamental ao desen-
volvimento linguístico, cognitivo, social 
e afetivo, cabendo aos profissionais e fa-
miliares a busca de formas mais eficazes 
que atendam e se encaixam às caracte-
rísticas próprias de cada criança, e uma 
delas, sem dúvida nenhuma, é a língua 
de sinais. A comunidade surda clama 
por pessoas que enxergem não somente 
as suas dificuldades, mas que ajudem a 
buscar alternativas para que elas vivam 
e conquistem as mesmas oportunida-
des que pessoas ouvintes. Como já dizia 
Cazuza, ‘Olhe o mundo com a coragem 
do cego, entenda as palavras com a aten-
ção do surdo, fale com a mão e com os 
olhos, como fazem os mudos’, e isso ser-
ve para todos.

Crianças surdas aprendem a língua de sinais
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Desde 2000, quando 
iniciou a realização 
de cirurgias para a co-
locação do implante 
coclear pelo Sistema 

Único de Saúde, ocorreu um crescimen-
to expressivo de usuários. Aqui no Rio 
Grande do Sul, no Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre, existem cerca de 300 pa-
cientes em acompanhamento, e são rea-
lizados em torno de dois procedimentos 
por semana. E os números só aumentam, 
atualmente, mais 100 mil pessoas utili-
zam esse recurso em todo o mundo. Esse 
crescimento fez com que mais pessoas 
precisassem do serviço de fonoaudiolo-
gia, e é por isso que diversos profissionais 
estão se voltando para essa área.

Conhecido como ouvido biônico, o 
implante coclear é um dispositivo ele-
trônico de alta tecnologia, que estimula 
as fibras nervosas, permitindo assim, a 
transmissão do sinal elétrico para o ner-
vo auditivo, com o objetivo de ser deco-
dificado pelo córtex cerebral. Conforme 
especialistas, o implante difere do apa-
relho de amplificação sonora individual. 
Enquanto o segundo apenas amplifica o 
som, o primeiro estimula as fibras neu-
rais, fazendo com que o usuário perceba 
esse som.

Tendo em vista toda essa complexi-
dade, o processo de preparo para a cirur-
gia e depois para a adaptação exige uma 

série de passos que devem ser acompa-
nhados por profissionais. A fonoaudió-
loga Daniela Marques, que trabalha com 
implantados desde 2006, explica que 
neste contexto, o trabalho do fonoaudi-
ólogo baseia-se primeiramente em uma 
avaliação, onde são realizados testes de 
percepção auditiva, nível de desenvolvi-
mento da linguagem e de outros aspectos 
importantes para comunicação, como a 
interação social. Após essa análise, o fo-
noaudiólogo participa da reunião onde 
é decidido conjuntamente se o paciente 
está apto ou não para colocar o implante. 
Se a decisão for positiva, a cirurgia é rea-
lizada, e cerca de um mês depois, é feita a 
ativação da unidade externa do implante, 
momento em que o paciente passa a ou-
vir efetivamente. “A partir daí organiza-
mos uma série de consultas que é acom-
panhada por duas linhas de especialistas 
dentro da fonoaudiologia, audiologistas 
e fonoterapeutas. O primeiro cuida da 
programação dos aparelhos, e o segundo, 
do desenvolvimento da audição e da lin-
guagem oral”, explica Daniela.

Mas muito se engana quem pensa que 
existe um tempo pré-determinado para 
a adaptação. Ela ocorre de acordo com 
cada paciente, e essa resposta está dire-
tamente ligada à forma como ocorreu a 
perda de audição. Segundo Daniela, as 
crianças que tiveram a perda pré-lingual, 
isto é, que já nasceram surdas ou perde-

ram a audição antes de ter desenvolvido 
a fala e a linguagem, demoram um tem-
po maior para ouvir e falar, uma vez que 
não adquiriram essas habilidades. Já as 
crianças pós-linguais, que perderam a 
audição depois do desenvolvimento da 
fala e da linguagem, possuem mais faci-
lidade, e normalmente logo após a ativa-
ção do aparelho já começam a escutar e 
entender os sons. “Além disso, destaca a 
Fonoauidióloga, existem outras variáveis 
que influenciam quando se fala no desen-
volvimento do paciente, é o caso da ida-
de, do período de privação sensorial, do 
tempo de uso de aparelhos auditivos, das 
causas da perda da audição e do grau de 
envolvimento familiar”, observa.

A profissional afirma que os usuá-
rios de implante coclear levam uma vida 
normal, no entanto, precisam ter alguns 
cuidados básicos, semelhantes aos que se 
tem com aparelhos auditivos, como não 
molhar a unidade externa e mantê-la no 
desumidificador durante a noite. “É ne-
cessário ainda que seja evitada a aproxi-
mação direta com radiação eletromagné-
tica, como por exemplo, microondas. O 

contato com esse tipo de aparelho pode 
alterar a qualidade do som recebido. A 
mesma atenção deve ocorrer quando se 
passa por barras de sistemas de vigilância 
eletrônica e durante pouso e decolagem 
de aeronaves. O ideal é que o processa-
dor de fala seja desligado nessas duas si-
tuações”, aconselhou.

Geraldini de Oliveira é mãe de Mau-
rício, de cinco anos. O menino, que tem 
implante nos dois ouvidos, fez a primeira 
cirurgia com pouco mais de um ano de 
idade. Ela conta que o filho nasceu sur-
do, e descobriu a falta de audição já nos 7 
primeiros dias de vida, quando realizou o 
teste do pezinho no bebê. “No início foi 
difícil, não sabíamos o que fazer. Come-
çamos então a pesquisar e ver as opções 
disponíveis a quem apresentava esse pro-
blema”, revelou Geraldini.

Assim que detectaram a surdez, a 
criança foi submetida à prótese auditiva, 
passado alguns meses, foi notado que a 
mesma não estava dando os resultados 

esperados. Foi daí que Geraldini teve 
que optar entre o implante coclear ou a 
linguagem de sinais. “Nós escolhemos o 
implante porque possibilita uma melhor 
qualidade de vida ao nosso filho, uma 
maior independência também. Entendía-
mos que por toda família ser oralizada, a 
melhor opção seria o implante”, justificou.

E a adaptação foi rápida. Logo que foi 
ativado o aparelho, ele começou a ouvir 
os primeiros barulhos e a responder com 
risos. Quatro meses depois, saíram as pri-
meiras palavras. Hoje, o pequeno Maurí-
cio já pode ouvir tudo e enteder o que as 
outras crianças da idade dele entendem. 
A tarefa não foi fácil, mas para Geraldini, 
o esforço está sendo recompensado. “No 
início ele teve problemas de compreen-
são, mas aos poucos, com o auxílio de 
profissionais fomos descobrindo como 
deveríamos proceder. Isso nos ajudou 
muito. E continua contribuindo para o 
desenvolvimento dele”, disse.

Geraldini ressalta ainda que a orienta-

ção dada pela fonoaudióloga vai além da 
família, chegando até a escola que atende 
o Maurício. Segundo ela, mesmo com a 
defesa da inclusão social, as instituições de 
ensino não estão preparadas para atender 
pessoas com surdez ou em fase de adap-
tação. “Certa vez a professora relatou que 
o meu filho estava com dificuldades em 
prestar atenção na hora do conto. A fono-
audióloga dele foi até a escola e explicou 
que ela precisava deixar as histórias mais 
visuais para ele, através do uso de fanto-
ches, por exemplo. Isso é extremamente 
necessário, ele está recém aprendendo a 
relacionar as coisas”, reforçou.

O caso de Maurício é apenas um 
exemplo da opção cada vez mais fre-
quente das famílias, em optarem pelo 
implante coclear. A tecnologia tem pro-
piciando bem mais do que uma forma de 
se comunicar, ela possibilita a inclusão 
em um mundo que ainda não está total-
mente preparado para acolher pessoas 
que optam por diferentes formas de co-
municação. Os fonoaudiólogos, seguem 
obedecendo o código de ética, ‘cuidar do 
indivíduo no que se refere à área da co-
municação oral e escrita, audição e voz, 
prevenindo, habilitando, reabilitando e 
aperfeiçoando os padrões de fala e voz’, 
certos de que a forma pode ser diferente, 
mas o objetivo é o mesmo, propiciar que 
os surdos vivam bem e que mantenham 
uma vida em sociedade.

impLanTE CoCLEar 
Fonoaudiólogos ajudam na adaptação

“Escolhemos o implante 
porque possibilita uma 
melhor qualidade de vida 
ao nosso filho, uma maior 
independência também.”
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envelhecer com qualidade de vida

CAmPAnhAsATUAÇÃO

O  III Seminário de Fisca-
lização Profissional foi 
realizado na Assembleia 
Legislativa do RS no 
mês de maio, em Porto 

Alegre. O evento foi efetivado pelo Fó-
rum dos Conselhos e organizado pela 
Câmara de Defesa da Sociedade com-
posta pelos conselhos: CREFONO7, 
CRF RS, CONRERP4, CRN2, CRA RS, 
CREA RS, sob a coordenação da conse-
lheira Miriam Teresinha Pinheiro.

Idealizado para ser um dos mais im-
portantes eventos brasileiros da área de 
interesse dos profissionais dos Conse-
lhos, desde que foi lançada, a ideia teve 
apoio imediato dos representantes dos 
Conselhos Profissionais. Em sua primeira 
edição, foi discutida a troca de experiên-
cias, no ano seguinte, manteve o mesmo 
formato, com pequenas alterações, para 
abordar o tema sociedade fiscal, e, nesta 
terceira edição, o seminário buscou con-
templar a importância da fiscalização dos 
conselhos para o benefício da sociedade. 

Para abordar este tema foi realizado 
um raio-x sobre a relação dos conselhos 
com a sociedade, com os órgãos gover-
namentais e dos conselheiros com os fis-
cais, uma vez que, os problemas enfrenta-
dos por todos os conselhos profissionais 
são assemelhados. 

Com a união dos conselhos, a realiza-
ção do seminário tornou-se mais visível, 
acessível e legítima e, a meta é se tornar 
no mais importante evento do sul do país 
relacionado à fiscalização das profissões 
regulamentadas, promovendo a união e 
um melhor relacionamento entre os Con-
selhos, o poder judiciário e outros órgãos 
fiscais. Entre os desafios está o de quali-
ficar ainda mais os agentes fiscalizadores 
e promover a troca de conhecimentos e 
experiências entre os participantes, com 
vistas a oferecer maior proteção e melho-
res serviços e produtos à sociedade.

Essa integração busca ainda o forta-
lecimento e a atuação dos Conselhos, a 
divulgação do trabalho do FOCO-RS, 
a conscientização da sociedade sobre a 
importância do trabalho dos Conselhos, 
a conquista do reconhecimento do papel 
dos Conselhos pelos os outros órgãos e 
instituições e a interação da prática da fis-
calização relacionada com as demandas 
dos processos julgados pelos conselheiros.

Na avaliação dos organizadores, os 
resultados deste seminário só têm a ser 
comemorados, já que a presença superou 
os 120 inscritos e contou com a participa-
ção de 20 Conselhos Regionais das mais 
diferentes profissões, fato inédito desde 
a primeira edição, além da presença de 
representantes da Prefeitura, Ministério 
Público, Procon e da Junta Comercial. 

Na oportunidade, as representantes 
do CREFONO 7, as fiscais Marlei C. e 
Aline P. apresentaram o Grupo de Agen-
tes Fiscais e discorreram sobre a relevân-
cia da criação desse grupo para o aprimo-
ramento do exercício da fiscalização.

 GAF-RS – Grupo de Agentes Fis-
cais do RS - A criação de um Grupo de 
Agentes Fiscais do RS (GAF-RS) foi pro-
posta ao final do primeiro Seminário de 
Fiscalização Profissional. A partir desta 
data, foram estabelecidas reuniões men-
sais (primeira reunião em 26 de outubro 
de 2011) do Grupo de Agentes Fiscais 
do RS, que objetivam a troca de experi-
ências e permitem a discussão de estra-
tégias de fiscalização, incluindo temas 
que desenvolvam e aprimorem o exer-
cício das funções dos profissionais de 
fiscalização de cada Conselho Regional. 
As reuniões são itinerantes, sendo cada 
uma, realizada em um conselho diverso, 
permitindo que se amplie o conhecimen-
to da realidade de cada um. O GAF-RS é 
um grupo aberto à participação de fiscais 
e representantes de todos os Conselhos 
das Profissões Regulamentadas no RS.

Atualmente participam das reuni-
ões, os fiscais dos Conselhos Regionais 
de Administração, Biologia, Bibliote-
conomia, Contabilidade, Corretores de 
Imóveis, Economia, Educação Física, 
Engenharia e Agronomia, Enfermagem, 
Farmácia, Fonoaudiologia, Nutrição, 
Odontologia, Direito, Psicologia, Rela-
ções Públicas e Veterinária.

As reuniões do GAF-RS têm contri-
buído para a troca de experiências e para 
o debate sobre estratégias de fiscalização, 
o que tem permitido ao grupo buscar 
alternativas para os conflitos existentes 
nas práticas de fiscalização apresentadas 
além da análise quanto à viabilidade de 
ações conjuntas entre os conselhos ou 
envolvendo outras Instituições.

No momento, o GAF está formatan-
do uma proposta de Curso de Aprimora-
mento para os agentes fiscais, com disci-
plinas que vão do Direito Administrativo, 
Direito Público, Administração Pública, 
Comunicação, Abordagem, Saúde Men-
tal, Mediação de Conflitos, Abordagem 
Fiscalizatória (formas de comunicação), 
entre outras, que será proposta a uma 
Instituição de Ensino que se interesse em 
desenvolver o curso de especialização. 

Além de almejar uma maior visibili-
dade no FOCO e uma interrelação mais 
estreita dos Agentes Fiscais e seus res-
pectivos conselhos, o GAF pretende im-
plementar uma ação em conjunto com 
os conselhos detentores de um menor 
número de inscritos com vistas a fazer 
convênio com a Junta Comercial e Car-
tórios para possibilitar a fiscalização de 
Pessoas Jurídicas não inscritas.

É livre a participação dos Agentes Fis-
cais de todos os conselhos de profissões 
regulamentadas. Os interessados podem 
entrar em contato pelo e-mail fiscal@
crefono7.org.br ou pelo fone (51) 3027 
7537 com Everton do CRF/RS.

A atenção para as questões de saúde 
no envelhecimento tem crescido nas úl-
timas décadas em virtude do aumento 
da longevidade da população. A quali-
dade de vida dos idosos emerge como 
desafio a uma visão integradora da pro-
moção da saúde e, é nesta ótica que o 
Conselho Regional de Fonoaudiologia 
em parceria com SESC/RS e ULBRA, 
em comemoração ao dia do idoso pro-
moveu dois eventos: o primeiro reali-
zado com o grupo da maturidade do 
SESC/RS, com duas palestras abordan-
do Voz e Envelhecimento, ministrado 
pela Fonoaudióloga Miriam Pinheiro 

da Silva e sobre Memória e Envelheci-
mento, ministrado pela Fonoaudióloga 
Deise Mattos, que contou também com 
a participação da Fonoaudióloga Nádia 
Lopes e Silva, Coordenadora do núcleo 
da Saúde do CREFONO7.

O segundo, “Compartilhando Vi-
vências para o Envelhecimento Ativo”, 
ocorreu na Universidade Luterana do 
Brasil, quando a Fonoaudióloga Cristina 
Soldera  abordou a questão do Equilíbrio 
no Envelhecimento, e a Fonoaudióloga 
Marion Barba explicou sobre projeto 
ULBRATI para a 3ª Idade. O evento con-
tou ainda com uma mesa redonda que 

discutiu “Abordagem Integral à Saúde 
da pessoa idosa”, com a participação de 
profissionais das áreas da saúde, Educa-
ção Física, Nutrição, Fonoaudiologia, 
Farmácia e Sociologia. A programação 
encerrou com a apresentação do coral da 
3ª idade da Ulbra emocionando os pre-
sentes. Prestigiaram as atividades, a Pre-
sidente do Conselho Regional Marlene 
Danesi, o Presidente da Sociedade Bra-
sileira da Geriatria e Gerontologia/RS, 
Ângelo Boss, a Coordenadora do curso 
de Fonoaudiologia da ULBRA, Suzana 
Delgado, e a representante da Câmara de 
Saúde de Canoas Carmem Franco.

III Seminário de Fiscalização Profissional rS
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CURTAs BIBLIOTECA

A Fonoaudióloga Marlene Canarim Danesi, Presidente 
do Crefono 7 foi conferencista no III Congresso Internacio-
nal sobre Surdez e Saúde Mental, que aconteceu  em Bue-
nos Aires , de  20 a  23  de março.

O tema apresentado foi o relato de  uma pesquisa  
ação, realizada  em 2010, com estagiários de Fonoaudio-
logia, do Centro Universitário Metodista IPA, com o título: 

Atendimento às crianças surdas e suas famílias: diversas 
concepções de Linguagem e suas implicações na clinica 
fonoaudiológica. A pesquisa das relações entre concepção 
de Linguagem, metodologia e atendimento às crianças e 
adolescentes  surdos, deixa claro também a importância 
da família, da Língua de Sinais, e a presença do adulto 
surdo nas intervenções fonoaudiológicas.

O CREFONO7 promoveu, no dia 07 de dezembro, o Semi-
nário Comemorativo ao Dia do Fonoaudiólogo.  O evento re-
alizado no IPA, em Porto Alegre, contou com a participação 
da Fonoaudióloga Ana Alvarez que abordou o tema: “Comu-
nicação: o que importa é o que você faz com as palavras”, 
e teve a participação de uma interprete de língua de sinais.

A mesa de abertura foi composta pela coordenadora do 
Curso de Fonoaudiologia do IPA, Carla Graña, que agrade-
ceu a presença e destacou a dedicação dos profissionais 
para o bem-estar da comunidade, Sheila Tamanini, Vice-
-Coordenadora da UFCSPA, Deborah Levy, Coordenadora da 
UFRGS, Léa Lamonato, Coordenadora da Faculdade Fátima 
de Caxias do Sul, Suzana Delgado, Coordenadora da ULBRA 
e o fonoaudiólogo Claudio Gabana, representante da REDE-
FONO e a presidente do CREFONO7, Marlene Danesi, que 

ressaltou a importância do trabalho fonoaudiólogo.
Na sequência, as Fonoaudiólogas Cristina Bastos Sch-

neider, Maria Inês Dornelles da Costa Ferreira, Berenice 
Dias Ramos e Mirella Prando realizaram uma mesa redon-
da para debater o processamento auditivo, contextualizan-
do a avaliação e a reabilitação. O encerramento das ativida-
des coube à acadêmica de Fonoaudiologia do IPA e cantora 
Francine Falcão.

O Fórum dos Conselhos das profissões Regulamentadas  
no Rio Grande do Sul sempre teve uma atuação significa-
tiva na defesa dos interesses dos Conselhos, mas princi-
palmente, na defesa da sociedade. Apesar da excelência do 
trabalho sempre houve um desejo da maioria dos Conse-
lhos que integram o Fórum. 

A transformação do Fórum em pessoa jurídica teve 
grande participação da gestão anterior, cujo presidente foi 
Claudio Lamachia. Os responsáveis pela elaboração do Es-
tatuto foram Nei Sena, representante do Conselho Regional 
de Administração, Aristóteles da Rosa Galvão, do Conselho 
Regional de Economia e Valter Luiz de Lemos, membro do 
Conselho Federal de Administração. 

Após o debate e análise, o Estatuto foi colocado em vo-

tação e aprovado por unanimidade, ainda na gestão Lama-
chia, na sequência, sucedido pelo presidente do Conselho 
Regional dos Corretores de Imóveis, Flávio Koch, conduzido 
por aclamação. A transformação do Fórum em pessoa jurí-
dica era uma das sugestões e até mesmo uma exigência de 
Koch para concorrer ao cargo.

NOVA DIRETORIA FÓRUM DOS CONSELHOS
Presidente: Flávio Koch – CRECI
1º Vice-Presidente: Luiz Alcides Capoani – CRA
2º Vice-Presidente: Zulmir Ivânio Breda – CRC
3º Vice-Presidente: Cláudia de Salles Stadtlober – CRA
4º Vice-Presidente: Alexandre Doval da Costa – CREFITO/RS
Secretária-Geral: Marlene Canarim Danesi – CREFONO 7
Secretária-Geral Adjunta: Maria Amélia Maneque Cruz - CONRERP

Surdez e Saúde Mental

Dia do Fonoaudiólogo

Fórum dos Conselhos do rS se torna Sociedade Jurídica

Editora Movimento - 168 pg - R$ 35,00

Editora Rigel - 36 pg - R$ 24,00

Editora Universitária Metodista IPA/EDIPUCRS - 166 Pgs - R$ 33,00

Autobiografia. Tudo é possível quando se crê. Com fé e amor, sentimos renovadas esperanças, enxergamos 
uma luz no final do túnel, mas é preciso muito trabalho e dedicação para que isto se realize. Espero que 
os pais, responsáveis e profissionais destes pequenos surdos que estão a caminho de uma longa trilha, 
leiam este livro com coração e mente aberta e não esqueçam de ajudar a selecionar o melhor percurso 
para eles, o futuro no qual se poderá formar uma personalidade equilibrada, segura, fortalecida e madura 
para enfrentar o seu ‘vir a ser diferente’ no mundo. Na epígrafe que escolhi para iniciar o livro, havia uma 
correlação entre as raízes profundas das árvores e a altura que estas conseguem alcançar. Retornando a 
esta metáfora, registro aqui que é preciso, em quaisquer situações de luta, nunca desistir. É fundamental 
que, desde o começo, escolhamos o melhor lugar para que uma pequena e frágil semente, em algum lugar, 
possa desenvolver suas raízes e gerar belos frutos.

Este livro, indicado para crianças entre 7 e 13 anos, apresenta de forma divertida e ao mesmo tempo instru-
tiva a estória de um menino deficiente auditivo que fez do sonho de ser skatista profissional um grande 
estímulo para superar suas dificuldades pessoais.
Além de ser deficiente auditivo, o Tatan nasceu embarcado em um navio, em águas internacionais, e cres-
ceu viajando pelo mundo.
Aprendeu a surfar no Havaí, conheceu o continente Antártico, velejou de kite no Ceará e andou de skate 
até a China. Ele entendeu naturalmente que fazer amigos e cultivar as amizades, sem se importar com 
nacionalidade, raça, idade, língua que fala ou de possuir limitações físicas, e principalmente condição fi-
nanceira ou social, é a melhor forma de se comunicar com o mundo, ajudando as pessoas a encontrarem 
seus caminhos de superação e prosperidade e construindo assim sua própria felicidade, compartilhando 
um mundo sem fronteiras políticas, sociais ou ideológicas.

Organizado pelo Prof. Doutor Edgar Timm e pela professora, fonoaudióloga mestre Marlene Canarim Dane-
si, o livro Caminhos da Educação Inclusiva: Práticas, Princípios e desafios reúne experiências diversificadas e 
bem-sucedidas, realizadas na cidade de Porto Alegre, direcionadas à Educação Inclusiva no Colégio Ameri-
cano e no Centro Universitário Metodista, do IPA, e tem como objetivo oferecer aos professores, pais, alunos 
e serviços de apoio informações sobre práticas de Educação inclusiva desde o Ensino fundamental até o 
ensino superior. Além de descrever o trabalho realizado, inclui depoimento de pais, alunos, intérpretes de 
língua de sinais, funcionários, professores com deficiências, e depoimentos dos próprios organizadores, de 
ex-reitores e professores do mestrado de Inclusão e Reabilitação. O livro aborda tópicos que abrangem a dis-
cussão referente à língua de sinais, imprescindível para a inclusão do surdo na sociedade, também analisa 
novas tendências no campo educacional. Dessa forma, trata-se de um recurso importante para quem deseja 
organizar programas de formação docente ou habilitar equipes que queiram trabalhar em uma Instituição 
Inclusiva. São relevantes contribuições para um novo horizonte que se descortina no âmbito da Educação 
de pessoas com deficiências. Os Investigadores, professores, estudantes e leitores em geral interessados 
neste tema encontrarão neste título uma obra vital, esclarecedora e amena.

Surdez: silêncio em voo de borboleta 
Patrícia Rodrigues Witt

Tatan – Vida de skatista 
Frederico Manica

Caminhos da educação inclusiva
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CoMISSão De orIentAção e FISCALIzAção
A Comissão de Orientação e Fiscalização (COF), composta pelas 
conselheiras   Luciana Kael de Sá (Presidente), Daniela Zimmer, Kátia 
Irribarem Scholant, Maria Inês Dornelles da Costa Ferreira e Míriam 
Teresinha Pinheiro da Silva, juntamente com a Fiscalização tem como 
objetivo orientar e fiscalizar profissionais e empresas que prestam ser-
viços fonoaudiológicos à comunidade, afim de que as atividades pos-
sam ser exercidas dentro das normas estabelecidas pela profissão. 
Uma das finalidades desta comissão é acolher, analisar e julgar as 
denúncias referentes a irregularidades de pessoas jurídicas na área 
de fonoaudiologia. Os processos de infrações éticas cometidas pe-
los profissionais Fonoaudiólogos são investigados e encaminhados 
à Comissão de Ética (COE). Para tanto o CREFONO salienta a im-
portância das denúncias, mesmo anônimas, bem como a obtenção 
do maior número de provas para que a investigação se torne ainda 
mais efetiva.  Qualquer denúncia que tenha seu processo de investi-
gação iniciado passa a ter caráter confidencial.
No dia 17 de maio, aconteceu o III Seminário de Fiscalização 
Profissional – Fiscalização dos Conselhos e os benefícios para a 
sociedade, promovido pelo Fórum dos Conselhos das Profissões 
regulamentadas do Rio Grande do Sul, realizado no Plenarinho da 
Assembléia Legislativa do RS. O evento foi organizado pela Câ-
mara de Defesa da Sociedade, coordenado pela Conselheira desse 
Regional, Miriam Teresinha Pinheiro da Silva. Participaram desse 
evento a Prefeitura de Porto Alegre, a Promotoria e Procuradoria 
de Justiça MP/RS, Procon Estadual, Junta Comercial do RS e di-
versos Conselhos das Profissões Regulamentadas do RS.
Ocorreu no dia 27 de novembro a operação conjunta de fiscaliza-
ção dos Conselhos profissionais do Rio Grande do Sul  em Santa 
Maria.   A ação foi promovida pelo Fórum dos Conselhos Profissio-
nais do Rio Grande do Sul. Estas ações têm como objetivo defen-
der e conscientizar a sociedade para a importância e a valorização 
do profissional habilitado.
A ação reuniu ao todo mais de 30 agentes fiscais, de 16 Conse-
lhos, entre eles: Administração, Biblioteconomia, Biologia, Con-
tabilidade, Corretores de Imóveis, Economia, Educação Física, 
Enfermagem, Engenharia e Agronomia, Farmácia, Fisioterapia e 
TO, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia e 
Serviço Social. O CREFONO este presente totalizando 27 visitas 
fiscalizatórias.
As visitas de Fiscalização foram programadas ao longo dos meses 
do ano, priorizando a investigação de denúncias, estando o CRE-
FONO7 presente em diversas regiões do Estado. Nessas ocasiões 
foram prestadas diversas orientações necessárias ao exercício pro-
fissional, conforme a legislação vigente e lavrados os respectivos 
documentos. 
As constatações mais relevantes da Fiscalização foram: endereço 
profissional desatualizado ou inexistente, o desconhecimento da 
obrigatoriedade do registro de pessoa jurídica, pelos inscritos e 
equipamentos com calibração vencida. 

Lembramos que a sigla CREFONO é apenas uma identidade visu-
al, a sigla legalmente utilizada é CRFa. A Resolução 408/12 alterou 
a formandos de escrita do registro profissional para CRFa 7 – xxxx, 
não mais CRFa xxxx-RS. Entretanto, cadastrados profissional deve-
rá utilizar a escrita conforme a sua identidade profissional.
Como demonstrativo dos objetivos alcançados apresentamos a ta-
bela a seguir:

Pedidos de orientação 247

Denúncias recebidas 26

orientação a novos responsáveis técnicos 62

orientação a novas Pessoas Físicas Inscritas 06

Cidades Visitadas 18

Pessoas Físicas/Pessoas Jurídicas Visitadas 133

Profissionais localizados durante visita de fiscalização que não 
possuíam endereços profissionais cadastrados

40

CoMISSão De eDUCAção
A Comissão de Educação idealizou e organizou no ano de 2013 
o I SEMINÁRIO SOBRE ALFABETIZAÇÃO E FONOAUDIO-
LOGIA DO RGS, contando com o apoio e parceria de todas as 
IES da região sul  e de representantes da secretária da educação 
do município de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul, 
para a realização do evento. O seminário ocorreu na Universidade 
Metodista do Sul  - IPA e contou com um número expressivo de 
fonoaudiólogos e professores de escolas públicas e privadas. Além 
deste, a Comissão participou a nível nacional, das discussões e 
ações relacionados a divulgação da atuação do fonoaudiólogo no 
âmbito da escola. Foi realizado o levantamento das políticas pú-
blicas dentro da secretaria de educação do estado do RGS, onde o 
fonoaudiólogo pudesse ser inserido. Os dados foram enviados para 
o Conselho Federal que deverá no próximo ano articular uma di-
vulgação através da produção de cartilhas direcionada para os ges-
tores das escolas e para entidades do poder público. 
No âmbito regional e local, o CREFONO 7 continuou seu empe-
nho em tratar de temas concernentes a educação e organizou um 
GT de FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR afim de mobilizar ações 
no âmbito político favoráveis à área. Este GT é formado pelas fono-
audiólogas: Carla Graña, Clarice Wolff e Marliese Godoflite. Ain-
da neste ano, o GT realizou uma visita ao SINEPE, onde o diretor 
administrativo, Osvino Toiller, solicitou ao GT um projeto com o 
intuito de trabalhar a saúde vocal do professor. O projeto já está 
pronto e deve ser entregue ao Sr. Osvino no dia 16 de dezembro. 

Porto Alegre, Dezembro de 2013.
Fga. MS. Carla Guterres Graña

Presidente da Comissão de Educação - CREFONO 7

CoMISSão toMADA De ContAS
Com a posse da nova gestão 2013- 2016 em abril de 2013, a CTC 
ganhou a seguinte composição: Miriam Teresinha Pinheiro da Silva 
(Presidente), Cristina Bastos Scheneider e Carla Granã.  Esta comissão 

SAúDe VoCAL
contemplada no Plurianual

inclusão do Programa 
Municipal de Saúde 
Vocal voltado aos pro-
fessores da rede muni-
cipal de ensino dentro 

do plano Plurianual da Prefeitura de 
Porto Alegre é uma conquista da Fo-
noaudiologia, observa a Presidente do 
Crefono 7, Marlene Canarim Danesi, 
que relembra o inicio do programa, em 
2011, através da proposição de um pro-
jeto à Câmara Municipal.

A proposta contou com a participação 
especial dos Vereadores Professor Garcia 
e Sofia Cavedon tendo sido acolhido e 
aprovado por unanimidade por todos os 
Vereadores, em uma demonstração que 
os nossos representantes valorizam os 
profissionais de Fonoaudiologia. Ainda 
assim, o Conselho continuou atuando e 
negociando com os gestores municipais 
quando obteve a criação de GT misto, 
dentro da SMED, composto por diver-
sas Secretarias, Câmara de Vereadores, 
representado pelo Professor Garcia e o 
CREFONO 7, pelas fonoaudiólogas Ro-
sane Pimentel e Cristina Moreira. 

Em 2013, avançando nas ações e para 
garantir a viabilidade do Programa, o Pro-
fessor Garcia foi autor da emenda nº 10 
do Plano Plurianual, desta forma insti-
tuindo realmente o programa Municipal 
de Saúde Vocal, beneficiando os professo-
res da rede Municipal de Ensino (RME) 
e da Secretaria Municipal de Esportes 
Recreação e Lazer (SME) que destina R$ 
400.000,00 para o quadriênio 2014-2017, 
com o objetivo da prevenção e recupera-

ção da saúde vocal destes professores.
Ao ser empossado no dia 02 de janei-

ro como Presidente da Câmara Munici-
pal de Porto Alegre, no dia em que come-
mora 18 anos de mandato, Garcia lembra 
a relação de convivência harmônica que 
sempre teve ao longo de sua vida , di-
zendo que ser professor é sua primeira e 
principal vocação. “Aqui estão 100% dos 
votos, o que aumenta a nossa responsa-
bilidade para com o povo desta cidade. 
Devemos lembrar que estamos sempre a 
serviço de nossos eleitores, nunca abrin-
do mão de fiscalizar e legislar”.

Garcia observa que a inclusão dos re-
cursos no Plurianual e na Lei Orçamen-
tária asseguram a continuidade do pro-
grama, que até então vinha enfrentando 
obstáculos burocráticos e financeiros na 
Secretaria de Planejamento Municipal. 
“Por experiência, sabemos que chega um 
determinado período do ano em que au-

menta a falta de professores na rede de en-
sino por problemas de voz, o que é consi-
derado um acidente de trabalho”, destaca.

Na sua passagem pela Presidência 
do Legislativo de Porto Alegre, Garcia 
espera conseguir conscientizar seus co-
legas e, os próprios gestores, quanto à 
necessidade de uma melhor preparação e 
uma maior atuação na área de profilaxia, 
pois uma ação preventiva a longo e mé-
dio prazo resultam na redução dos custos 
para o combate de doenças.

Com relação à atuação da Fonoau-
diologia na área educacional, Garcia 
espera que os gestores reconheçam que 
a profissão tem função preponderante, 
principalmente, nas séries iniciais, para 
detectar problemas de dislexia nas crian-
ças, com dificuldades na leitura e troca de 
sílabas e letras, postura da fala, uma vez 
que compete à Fonoaudiologia socializar 
essas crianças.
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se reuniu cinco vezes para realizar a aprovação das contas do Conselho.
Com a solicitação da conselheira Carla Graña de deixar a comissão, 
em seu lugar entrou a conselheira Rosane Pimentel. Até o presente 
momento está comissão se reuniu duas vezes e todas as contas fo-
ram aprovadas sem ressalvas.
Em setembro de 2013 a presidente da comissão, a contadora San-
dra e os funcionários Calvin e Mara foram para Brasilia – DF par-
ticipar da oficina de contabilidade e reunião com os outros Cre-
fonos. Na ocasião, foi discutida a atuação da comissão dentro do 
Conselho e a importância da mesma.

Miriam Teresinha P. da Silva - Crfa 6037 RS
Presidente da CTC

CoMISSão De SAúDe
A comissão de saúde do CREFONO participou de dois Circuitos 
da Saúde :     um realizado em Tramandaí ,no verão , e o segundo 
em Porto Alegre na Usina do Gasômetro.Ambos com o objetivo 
de promover e incentivar o cuidado com a saúde,esclarecer à po-
pulação a importância dos Conselhos na defesa da saúde coletiva 
garantindo a qualidade dos serviços oferecidos a sociedade. Par-
ticipação da Roda de Chimarrão no Parque Redenção junto com 
Conselhos da Saúde, com a finalidade da aproximação da popula-
ção com o intuito de  oferecer esclarecimentos.
Reuniões(7) na Câmara da Saúde do Fórum dos Conselhos Profis-
sionais do Rio Grande do Sul.
Participação e representação na Audiência Pública para atualização 
do Codigo Sanitário Estadual. 
Realização de dois eventos na Semana do Idoso : II Coloquio 
Compartilhando Vivências para um envelhecimento ativo com a 
participação de profissionais da Fármacia ,Educação Física ,Socio-
logia e Nutrição e palestras no SESC (centro ) para o grupo da ter-
ceira idade sobre Memória e Voz. 
Participação em reunião no CFFa inter de saúde com os Conse-
lhos Regionais.

Nádia Maria de Lima e Silva
Fonoaudióloga - CRFa 0639 RS

Especialista em Linguagem  

CoMISSão De ÉtICA
A atual gestão da Comissão de Ética do CREFONO 7 é composta 
pelas conselheiras Cristina Moreira, Cristina Bastos Schneider, Ro-
sane Mosmann. Na sede do Conselho, em Porto Alegre, a comissão 
se reuniu com o assessor jurídico deste regional, Dr. Marco Stefani, 
para  receber orientações e esclarecimentos sobre o organograma 
de andamento dos processos éticos. No ano de 2013, recebemos da 
comissão de Orientação e Fiscalização um processo ético que está 
em fase de apuração dos fatos, levantamento de provas e oitivas. 
Este será o quinto processo ético que será julgado neste regional.

Porto Alegre, novembro de 2013.
Fga. Cristina Moreira

Presidente da Comissão de Ética

CoMISSão De DIVULGAção
Integra a Comissão de Divulgação as Fonoaudiólogas além da 
Conselheira Cristina Pereira Moreira, Cristina Martins Bastos 
Schneider, Fabiana Motta e Marlene Canarim Danesi, que preside 
a Comissão, a assessoria de comunicação. No ano de 2013 a Co-
missão não contou com a presença da assessoria de comunicação 
entre março e agosto, por ter sido finalizado o contrato da empresa 
Fato Positivo, o Conselho só contratou a empresa Hago, vencedora 
da licitação em setembro. 
Este hiato de 6 meses, entre a finalização  do contrato de uma  em-
presa  e a contratação da outra obrigou os integrantes da comissão 
a um  maior envolvimento em todas as questões referentes  a divul-
gação, tendo inclusive a Presidente da Comissão que se responsabi-
lizar por entrevistas, notícias e artigos que fizeram parte do espaço 
reservado ao CREFONO 7, dos números 57 e 58 da Revista Co-
municar do Sistema de Conselhos.
A comissão de Divulgação realizou diversas reuniões na sede, du-
rante as plenárias entre seus integrantes, e semanalmente com as-
sessoria de imprensa, com exceção dos meses que não contávamos 
com a mesma. Também foram feitas entrevistas com o Secretario 
de Saúde do Município de Porto Alegre, com fonoaudiólogos e 
outros profissionais, que serviram de subsídios, para os artigos e 
notícias da revista Comunicar.
A comissão deu suporte, apoiou e participou de todas as campa-
nhas definidas pelo Federal, em parceria com as Comissões de 
Saúde e Educação – Voz, Amamentação, Alfabetização, Semana do 
Idoso, Dia do Fonoaudiólogo, além de dar apoio à campanha do 
Dia Nacional de prevenção e combate à surdez. 
A seguir resumiremos em tabela as principais ações e atividades.

reuniões Inter Conselhos de Divulgação em Brasília 02

reuniões em PoA com assessoria de comunicação, coordenações de 
cursos, presidentes de outras comissões, com integrantes da própria 
comissão

26

Malas diretas estimulando os fonoaudiólogos a participarem das 
campanhas e realizarem em seus municípios

25

Participação dos movimentos organizados em conjunto ou por 
outros Conselhos das profissões regulamentadas

06

eventos, tais como, solenidades culturais, políticas e sociais 
comemorativos de datas de posse, de aniversários a convite de 
outros Conselhos, de órgãos de governos, da câmara de vereadores, 
assembléia legislativa, de entidades filantrópicas 

36

representações de integrantes da Comissão em Gt e ou outros 
movimentos 

03

Porto Alegre, dezembro de 2013.
Marlene Canarim Danesi

Presidente da Comissão de divulgação

QUE EM

A BOA
COMUNICAÇÃO

2014

SEJA UMA CONSTANTE NA SUA VIDA!
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