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Dr. Guilherme Janson
in memoriam

No dia 30 de julho nosso Guru, o Professor Doutor 

Guilherme Janson nos deixou  prematuramente. A 

revista Ortho Science não poderia deixar de prestar a 

sua homenagem ao maior pesquisador da Ortodontia 

brasileira e frequente colaborador da revista. Três pessoas 

muito próximas ao Dr. Guilherme foram convidadas para 

escrever esse tributo. Como ex-aluno e amigo pessoal 

sinto-me muito representado pelas palavras escritas. Com 

certeza, ele nunca será esquecido.

Dr. Alexandre Moro

PerDeMos
nosso Guru



7

Orthod. Sci. Pract. 2021; 14(55):6-10.

O eterno e etéreo Prof. Dr. Guilherme Janson 

“Na adversidade, uns desistem enquanto outros batem recordes.” Permita-me parafrasear o maior ídolo do 
professor Guilherme Janson, o campeão brasileiro Ayrton Senna, no intento de introduzir a sua homenagem. 
Um professor íntegro, justo e autêntico. Representou um ritual de passagem para centenas de alunos de pós-
-graduação que sonhavam em ser professores ou especialistas em Ortodontia. Positividade, persistência, foco e 
organização extrema eram ensinados com palavras, mas, sobretudo, com atitudes. Porque o exemplo move mais 
que o discurso. 

O professor Guilherme Janson nasceu em Bauru, filho do Professor Dr. Waldyr Janson, um nome de ouro da 
Odontologia, brilhante professor da área de Periodontia. Sua linda mãe Deborah, ao lado do Professor Waldyr, 
criou 5 filhos. Guilherme era o primogênito. Os irmãos Marcos, Reinaldo e Vinicius também são cirurgiões-dentis-
tas, e a irmã Suzana, nutricionista. Seus olhos azuis sempre brilhavam quando falava da família, especialmente do 
amado pai ou da sua única e bem-sucedida irmã. Marcos Janson foi pupilo do irmão mais velho e atualmente se 
destaca como um dos maiores interlocutores da Ortodontia nacional. Tem 11 queridos sobrinhos.

Guilherme Janson se formou cirurgião-dentista em 1980 pela FOB-USP, onde também concluiu mestrado 
(1983) e doutorado (1985) em Ortodontia sob a orientação do Professor Décio Rodrigues Martins. Desenvolveu 
o pós-doutorado na Universidade de Toronto, Canadá, com a supervisão do Professor Donald Woodside (1990-
1991). Como pesquisador e docente, dedicou-se à Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo 
de 1987 a 2021. Durante três décadas, o Professor Guilherme demonstrou o seu gênio dominante, contrastando 
com sua extrema bondade e espírito de justiça e meritocracia. Contrastava também entre o severamente estrito e 
o brincalhão. Foi um líder e uma força motriz no departamento de Ortodontia. Além do destaque profissional, Gui-
lherme Janson sempre foi um esportista de destaque no tênis, squash, judô, natação e polo aquático, competindo 
em mundiais mesmo em idade mais madura.

Coordenou o curso de pós-graduação em Ortodontia, mestrado e doutorado, de 2002 a 2014, elevando o de-
partamento ao patamar internacional. Presidiu a Comissão de Pós-Graduação da FOB-USP de 2015 a 2018. Por três 
gestões, exerceu a chefia do Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva da FOB. Atualmente 
era vice-diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru e superintendente substituto do Hospital de Anomalias Cra-
niofaciais, HRAC – USP. Na pesquisa, interessava-se pelo tratamento da Classe II, dos casos assimétricos e da mordida 
aberta anterior. Era uma mente aberta a novas ideias e inovações. No desejo de disseminar os conhecimentos obtidos 
em suas pesquisas, publicou nos últimos 5 anos 142 artigos, a maioria em periódicos internacionais. Publicou um livro 
internacional sobre Tratamento da Mordida Aberta, que posteriormente foi traduzido para o Português. Orientou 
48 alunos de mestrado e 28 de doutorado em toda a sua carreira. O reconhecimento como expoente da Ortodontia 
mundial foi apontado em 2019, em artigo publicado no periódico American Journal of Orthodontics and Dentofacial 
Orthopedics como o segundo pesquisador mais influente na Ortodontia, em ranking que levantou as citações pelos 
pares em artigos científicos publicados entre 2007 e 2017. De acordo com o site Expertscape, o Professor Guilherme 
ainda ocupa o primeiro lugar no mundo, em número de publicações nos seguintes tópicos: Má Oclusão; Má-Oclusão 
de Classe I de Angle; Má Oclusão de Classe II de Angle; Tratamento Ortodôntico Corretivo. 

Você bateu recordes, superou todas as adversidades, alcançou a supremacia. Como versou os Titãs, viveu in-
teiro, não pela metade. Não reclamou ou contestou. Seguiu o seu destino com força e coragem. Escolheu o muito 
ou o nada. Obrigada, professor Guilherme Janson. Para nós e para a Ortodontia, você será eterno. 

Com toda a honra,
Daniela Garib
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obrigado, Dr. Guilherme Janson!

Com uma vida marcada pela dedicação à carreira profissional, Dr. Guilherme Janson nos deixou no dia 30 de 
julho de 2021 aos 62 anos. Digo “nos deixou” porque faleceu muito precocemente e ficaram inúmeros amigos, 
parceiros, discípulos, orientados e alunos, sem o direcionamento que lhes era provido dia a dia pelo Dr. Guilherme.

Dr. Guilherme era um “fenômeno” que eu conheci pessoalmente no meu último ano de graduação na Facul-
dade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo – FOB-USP. Na época, um jovem professor muito ativo, 
com uma paixão muito grande pela Ortodontia e vontade maior ainda de produzir conhecimento e evolução na 
área que pudessem favorecer os tratamentos ortodônticos de maneira geral. Havia voltado há poucos anos do pós-
-doutorado na University of Toronto, no Canadá.  Nessa época, já se destacava pela incansável vontade de produzir 
e pela seriedade com que conduzia as pesquisas. 

Bastante rigoroso consigo mesmo e com seus alunos, Dr. Guilherme Janson sempre almejou patamar elevado 
no meio ortodôntico. E conseguiu! Em 2015 foi homenageado pelo periódico American Journal of Orthodontics 
and Dentofacial Orthopedics – AJODO, por integrar a lista dos autores mais prolíficos de 1915 a 2015. Em 2019 
foi apontado como o segundo pesquisador mais influente na Ortodontia mundial, em ranking que levantou as 
citações dos artigos científicos publicados entre 2007 e 2017. Atualmente, o site expertscape.com o lista como o 
mais “expert”, o primeiro do “ranking” mundial entre 2011 e 2021 quando o termo pesquisado é “malocclusion”.  
Era uma pessoa diferenciada...

E realmente, fazia a diferença! Com mais de 500 artigos científicos publicados, grande parte deles em pe-
riódicos internacionais de grande relevância científica, suas pesquisas ajudaram na evolução do conhecimento 
da Ortodontia contemporânea. Seus trabalhos, clínicos de maneira geral, direcionam o cotidiano de inúmeros 
ortodontistas e primam pela simplicidade da mecânica ortodôntica e maior eficiência e sucessos nos tratamentos. 
Tenho memória muito nítida do que ele me falava: “Bichô, a mecânica tem que ser simples, rápida e trazer bons 
resultados...”

Chamava-me de “Bichô”, “Filhô”, Fafá, “Batutão”, entre outros. A primeira vez que me falou “Filhô, você é 
um cara batuta!” fui procurar o termo no dicionário. Fiquei feliz! Batuta significa: pessoa de bom caráter. Eu tive a 
oportunidade e felicidade de ser orientado pelo Dr. Guilherme Janson durante o curso de pós-graduação (mestra-
do e doutorado) de 2000 a 2006 na FOB-USP em Bauru. Depois trabalhamos juntos em diversos projetos: palestras 
em congressos, cursos, artigos, capítulos de livros e ainda os livros sobre o tratamento da mordida aberta anterior 
publicado em 2014 e o tratamento das más oclusões assimétricas que está prestes a ser publicado.  

Trabalhar em qualquer projeto com o Dr. Guilherme era uma façanha. Sempre tinha que ser da maneira dele! 
Bastante sistemático, detalhista e perfeccionista, exigia todo um protocolo a ser cumprido. Primeiramente, me 
chamava em sua sala na FOB e nos colocávamos a elaborar as fases do projeto. Esse era o momento em que expú-
nhamos nossas ideias, argumentávamos pontos divergentes, homogeneizávamos o pensamento sobre o assunto, 
organizávamos tudo a ser feito e dividíamos as tarefas a serem cumpridas. Depois cada um fazia da sua maneira, 
desde que os prazos fossem impreterivelmente respeitados. Qualquer problema, melhor ligar, pois não gostava de 
trocar mensagens pelo celular. No meu Whatsapp, a mensagem mais frequente dele era: Batutão, quando puder, 
me liga!  

Dr. Guilherme se pronunciava de maneira muito clara, objetiva e transparente. Agia de forma lógica e autênti-
ca. Era uma pessoa muito pragmática e também coerente! Isso me dava uma tranquilidade muito grande em poder 
somar nos seus projetos. Nunca deixou de atribuir todos os créditos àqueles que faziam por merecê-los. Realmente 
foi uma honra! Em cada oportunidade, o aprendizado era imenso. Aprendia muito sobre Ortodontia, mas também 
sobre a organização e condução de projetos. Seus ensinamentos nortearam a minha Ortodontia e tiveram um 
impacto muito grande na minha vida profissional.

Me lembro, até com certa facilidade, de alguns que confundiam o seu jeito com arrogância ou prepotência, 
mas não!! De maneira alguma!! Dr. Guilherme nunca foi arrogante ou prepotente... Ele era assertivo! Sabia muito 
bem o que queria! Era muito firme e direto com todas as pessoas, inclusive com seus alunos. Se esforçava sempre 
em tirar o melhor de cada um. Certa vez, cheguei a indagá-lo do porquê ele era muito duro com alguns alunos e 
com outros ele relevava as tarefas. Ele me disse: Bichô, eu vejo potencial em alguns alunos... 

Como era muito reservado, poucos sabiam algo de sua vida pessoal. Não era casado e não tinha filhos. 
Realmente, vivia para a Ortodontia! Exercia a Ortodontia com um incansável entusiasmo que era contagiante! 
Mas não tinha grande apreciação por eventos sociais. Quando existia alguma confraternização, defesa de algum 
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orientado ou outra qualquer, se limitava a dar os cumprimentos e as felicitações, comia alguns salgados, ficava 
poucos minutos e saía sorrateiramente... provavelmente para praticar algum esporte. 

Sim!!! Dr. Guilherme era ávido por esportes! E era também muito competitivo! Era raro o dia em que ele não 
realizava alguma atividade física. Pelo que me lembro, no início do meu mestrado no ano 2000, gostava muito de 
praticar Squash. Como eram poucas quadras de Squash em Bauru e a procura era grande, resolveu construir sua 
própria quadra de Squash num imóvel próximo de onde morava para não ter o dissabor de ficar aguardando sua 
vez no revezamento da quadra entre os jogadores. Como os alunos se espelhavam nele, obviamente, naquela épo-
ca, muitos começaram a jogar Squash. O objetivo era ganhar do Dr. Guilherme! Eu nunca consegui... e também 
não tenho notícia de algum aluno que tenha realizado esse feito.  

Recentemente, estava mais focado na Natação e no Polo aquático. Fazia parte da Seleção Brasileira Master de 
Polo aquático e foi vice-campeão no Mundial da Coreia do Sul em 2019. Gostava de estar num lugar de destaque 
quando competia, entretanto, não fazia alarde de sua posição. Guardava tudo para si mesmo... Tudo mesmo! 
Guardou tanto para si mesmo que não disse para ninguém que uma doença o estava consumindo! Motivo de 
grande tristeza para mim! Entretanto, os bravos lutam suas batalhas da maneira que lhes convém e suas conquistas 
se sobrepõem a si mesmos.

Dr. Guilherme se foi muito cedo! Ainda tinha muito que ensinar... Seus conselhos farão muita falta! Que des-
canse em paz! Seguiremos seus ensinamentos e passaremos o seu legado incontestável adiante! 

Muito obrigado, Dr. Guilherme Janson!

Fabrício Valarelli

nosso eterno (super) Guru

Os heróis da nossa infância são invencíveis, não apresentam fraquezas. Combatem injustiças, derrotam 
bandidos, vencem o mal. O meu herói favorito da infância era o Super-homem, eu particularmente admirava o 
super poder dele de voar. Gostava de como em sua vida secreta e normal, ele usava óculos de maneira tímida, e 
na sua versão herói ele vestia uma sunga vermelha por cima das calças azuis e parecia não se importar com isso. 
Gostava também da história dele ser de outro planeta, de não pertencer a este mundo. Era jornalista e, mesmo 
podendo voar, trabalhava escrevendo durante o dia, publicando notícias. Mas ele tinha um ponto fraco, não era 
invencível. Tinha um toque de fraqueza. Algo que o aproximava de nós, meros mortais: a Kriptonita. Bastava se 
aproximar dessa pedra misteriosa e ele se tornava fraco, falível.

Mas eu cresci e meus heróis se tornaram humanos. Meus pais foram e são meus heróis. E no decorrer da minha 
vida fui admirando vários outros heróis, dentre eles, meus professores. E um em especial, que muito me lembrava 
meu herói da infância: “Prof. Dr. Guilherme Janson, ou Dr. GJ”. GJ como carinhosamente os alunos do “departa-
mento” costumam se referir ao Prof. Guilherme em conversas informais no whatsapp.

Dr. Guilherme dos Reis Pereira Janson, ou apenas Guilherme Janson, como usava em suas publicações cientí-
ficas, era o nosso Guru. O apelido carinhoso, que era recíproco entre meu pai, o prof. Dr. Marcos Freitas, e o Dr. 
Guilherme, veio do personagem da escolinha do professor Raimundo, o Rolando Lero. Rolando Lero ficou famoso 
com seu bordão, que dizia: “Captei vossa mensagem, sábio guru”. O apelido Guru era recíproco entre os dois. 
Delicadeza cifrada entre colegas de trabalho. Respeito entre aluno e professor. Dr. Guilherme transcendia a palavra 
guru. Era uma pessoa extremamente competente, dedicada, séria, capaz, eficiente. Eficiência era sua característica, 
por isso buscava também a eficiência nos tratamentos ortodônticos, buscada em diversas pesquisas realizadas ao 
longo de sua prolífera vida acadêmica.

Prof. Guilherme, meu herói da vida adulta e científica, ao contrário do meu herói da infância, não sabia voar. 
Mas sabia dar asas a todos os seus alunos. Foi professor de inúmeros alunos na graduação, aperfeiçoamento, 
especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Orientou mais de 56 mestres e 28 doutores durante o tem-
po (infelizmente breve) que foi professor titular da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São 
Paulo, onde também ocupava nos últimos anos o cargo de vice-diretor da instituição. Tive a honra de tê-lo como 
meu supervisor no pós-doutorado. Tenho certeza de que todos os alunos são gratos e devem grande parte de sua 
formação como clínicos, docentes e pesquisadores, a ele. Era exigente, firme, e sabia tirar a melhor parte de cada 
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aluno. Fazia com que todos produzissem, e sempre foi um exemplo para todos, especialmente para nós. Às vezes, 
utilizava métodos “pouco ortodoxos” nessa feitura de dar asas aos alunos, mas hoje, reconheço que suas palavras 
faziam todo sentido, e ainda hoje ecoam perfeitamente em meus ouvidos: “Filha, isso aqui é pra estimular vocês. 
Preciso que vocês queiram melhorar!” Assim era ele, engraçado, rápido, perspicaz. Tinha um riso alto e marcante, 
e suas veias saltavam quando estava bravo, tentando ensinar o melhor aos seus alunos. A frase mais marcantes: 
“Aloou, aloouuu...”; “Filho/a, presta atenção...” 

Prof. Guilherme também tinha um “ar” de Clark Kent. Quer seja pelos óculos marcantes, ou por pouco se im-
portar sobre o que as pessoas falariam de suas roupas. Usava sempre os dois mesmos casacos de frio: um vermelho 
e um azul. Os sapatos, sempre os mesmos, renderam histórias memoráveis em várias gerações de pós-graduandos 
da FOB.  Eu poderia ficar o dia todo aqui, repetindo as frases marcantes do nosso Guru, que com certeza marca-
ram gerações e gerações de ortodontistas não só da FOB, mas de todo o Brasil. Hoje, essas frases fazem parte da 
memória coletiva que compartilhamos com este grande nome da Ortodontia mundial.

Eu, Karina Freitas, devo todo meu conhecimento científico e a formação como pesquisadora ao Dr. Guilher-
me. Ele me ensinou tudo que sei sobre pesquisas e publicações científicas. Eu me orgulho muito e sei que sou 
privilegiada por ter aprendido e convivido tanto com ele. Ele era meu exemplo, meu guia, meu mestre, meu Guru. 
Meu herói. No agradecimento de minha tese de doutorado, eu escrevi “Muitos o acham louco, mas saiba que se o 
Senhor é louco, louca almejo ser!” E era assim, eu me guiei por seus ensinamentos, por seu exemplo de dedicação, 
competência e eficiência.

Meu herói da infância era jornalista na sua identidade secreta. Publicava notícias. Meu Guru publicava ciência. 
Produzia conhecimento. Ele possui mais de 500 artigos científicos publicados, alguns livros e muitos capítulos de 
livros. É o quinto autor com maior número de produções entre os anos de 2017-2020 de acordo com dados da 
base SciVal (Scopus) na área Dentistry (Odontologia). Era o segundo maior pesquisador do mundo em revistas da 
área de Ortodontia, e o maior conhecedor do termo malocclusion, do mundo, de acordo com o site expertiscape.
com, que ranqueia pesquisadores e universidades de acordo com suas produções. De acordo com esse site, nosso 
Guru é o número 1 em expertise in malocclusion (especialista em má oclusão), baseado em mais de 8000 artigos 
elegíveis publicados entre os anos de 2011 e 2021. 

Assim como os super-heróis tentam manter sua identidade em segredo no cotidiano da vida normal, Dr. 
Guilherme também era muito reservado em sua vida pessoal. Talvez sua identidade secreta fosse o medo de que 
os alunos soubessem que havia uma kriptonita para ele. No meu imaginário de mulher adulta, mas que ainda 
conserva os sonhos lúdicos de criança, achava que o Dr. Guilherme era imortal. Dr. Guilherme morrer? Impossível. 
O que eu não sabia, e que ninguém mais sabia, é que realmente havia uma kriptonita pra ele. As intempéries que 
assolam a vida de nós, humanos, também bateram na porta do meu herói, do Guru a quem meu pai nutria tanto 
carinho: A kriptonita do meu herói foi o adoecimento do seu corpo, e a sua maneira de enfrentar.  Meu herói se 
foi. Meu herói se foi, mas deixou um pouco dele em cada um de nós. Mas ao contrário dos quadrinhos, a krip-
tonita não o derrotou. Apenas mudou a forma da imortalidade dele, porque o conhecimento nunca morre. Ele o 
distribuiu incansavelmente durante sua breve estadia neste mundo. Agora ele, como Clark Kent, voltou para seu 
planeta. Nós ficamos. E não há kriptonita neste mundo que nos impeça de seguir essa corrente de compartilhar 
esse conhecimento.

A verdade é que ele está fazendo e sempre fará muita falta. Perdemos uma pessoa muito especial e importante 
para a Ortodontia mundial. Como disse uma ex-aluna, Paula Cotrin, se a Ortodontia fosse religião, O Dr. Guilherme 
seria Deus. Fica apenas a saudade eterna de alguém especial, indescritível, insubstituível, o nosso Super Guru!!!

Karina Maria salvatore de Freitas
Marcos roberto de Freitas
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