
Nesta seção, apresentamos o relato de experiência da professora Sebastiana Almeida Souza, docente da 
instituição desde 2015, com mestrado em Estudos de Linguagem e doutorado em andamento no Programa 
de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem/UFMT. O relato trata de um trabalho que a professora vem de-
senvolvendo com estudantes e egressos do curso de Letras-Libras, a partir de uma concepção dialógica da 
língua(gem), em que a Língua Brasileira de Sinais é considerada a primeira língua dos estudantes surdos e 
a Língua Portuguesa, a segunda.
Com a palavra, a professora!

Considerações iniciais - de onde falo
Como professora no curso de Letras-Libras Licenciatura, que vem sendo ofertado pela instituição desde 

2014, ministro a disciplina “Língua Portuguesa como segunda língua”, a qual, entre outros objetivos, visa 
oportunizar ao aluno surdo o conhecimento dos estudos semânticos sobre a escrita da Língua Portuguesa. 
Os resultados da experiência educativa com as turmas apontam para a necessidade de um apoio pedagógico 
aos estudantes surdos, uma vez que estes produzem textos na Língua Portuguesa com muita dificuldade. 
Tal quadro é reflexo de um processo educacional que não atende às especificidades desses estudantes, que 
acabam chegando à universidade sem o desenvolvimento das habilidades e competências previstas para os 
conteúdos acadêmicos.
Assim, considerando esse cenário e embasando-me no Decreto 5626/2005, que estabeleceu, entre outras 

questões, a obrigatoriedade de as escolas possibilitarem aos alunos surdos uma educação bilíngue, tomando 
a Libras (L1) como primeira língua e a Língua Portuguesa (L2) como segunda, elaborei o projeto “Laboratório 
de aprendizagem avançada”. A ação se encontra em funcionamento, focada no processo de ensino-aprendi-
zagem, que se dá de forma dialógica entre pesquisadora e estudantes surdos.  
O projeto e a orientação teórica
O projeto “Laboratório de aprendizagem avançada” visa proporcionar o ensino da Língua Portuguesa como 

segunda língua por meio de atendimento educacional especializado aos estudantes surdos e egressos do 
curso de Letras-Libras, assegurando-lhes condições de progressão no processo de aprendizagem, por meio 
de uma metodologia que desenvolve o sentido da palavra, enunciados e textos nos diversos contextos. 
Todo o desenvolvimento das atividades encontra-se amparado especialmente nas teorias de Vygotsky e de 

Bakhtin. Com base nas perspectivas teóricas desses pensadores, entendo a língua como lugar de interação 
humana, de interlocução; como espaço de produção de linguagem e de constituição de sujeitos. É por meio 
dela que o sujeito modifica e interage com o mundo, adequando e adaptando-se às suas reais necessidades. 
A língua, dessa forma, constitui-se e é constituída pelo sujeito; ela é carregada de ideologias, portanto não 
é neutra (VOLÓCHINOV, 2017). Assim, ela não está pronta, acabada, mas é (re)construída na atividade de 
linguagem, compreendida como atividade discursiva. Vygotsky (2005), na mesma direção, assevera que a 
linguagem é um evento social que se desenvolve a partir das interações sociais, nas relações interpessoais.
O lugar da Libras no processo de compreensão da LP
A Libras é um sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, por meio do 

qual se pode comunicar ideias e fatos, constituindo a ligação entre as comunidades de pessoas surdas do 
Brasil. Como toda língua, tem sentidos múltiplos. Um trabalho sob os moldes bilíngues, como o que desen-
volvemos no Laboratório, concebe a Língua de Sinais como fator central para o processo formativo do aluno, 
uma vez que a língua é um componente essencial da identidade cultural dos surdos e da comunidade à qual 
pertencem. 
De modo igual ao ouvinte que entra em contato com uma língua diferente da sua, o surdo toma como base 

da aprendizagem os elementos da língua que mais domina para o entendimento da outra língua, estabele-
cendo relações, cotejando com seu conhecimento prévio, para a construção do sentido.
Assim, no Laboratório, o processo é concebido como ensino de segunda língua, pois a compreensão no 

português é dependente da constituição de seu sentido em Libras. O estudante precisa conhecer os sinais 
em Libras da palavra aprendida em português, entendendo que, dentro de determinado contexto, a palavra 
muda de sentido, devendo-se, então, mudar o sinal. Isso requer um trabalho educativo voltado para uma 
perspectiva contrastiva, na qual as diferenças e as semelhanças entre a Libras e a Língua Portuguesa sejam 
esclarecidas. Cabe destacar que não há uma supervalorização de nenhuma das línguas, há um processo 
conjunto para se oportunizar a constituição de sentidos. É o que procuro colocar em prática no Laboratório.
Orientação pedagógica
As atividades no Laboratório iniciaram-se em 2016 com um grupo de três estudantes surdos advindos da 1ª 

turma/2014 do curso de Letras-Libras Licenciatura. Nos anos de 2017 e 2018, participaram seis estudantes, 
aumentando para sete em 2019. Os encontros ocorrem uma vez por semana, tendo a duração de três horas, 
no período noturno, no Instituto de Linguagens.
As ações desenvolvidas têm como mote o processo de interação, em que os estudantes se utilizam da lín-

gua para enunciar suas necessidades e prioridades, constituindo-se socialmente por meio da linguagem nas 
relações discursivas e dialógicas entre os diferentes discursos lidos, ouvidos, traduzidos, produzidos, tendo 
sempre uma compreensão ativa e responsiva. A aprendizagem, dessa maneira, deixa de ser centrada no pro-
fessor, passando a ser compreendida como resultado do processo interativo entre pesquisadora, estudantes 
e enunciados que ali surgem.
O desenvolvimento das atividades está centrado na realidade do estudante, tendo em vista sua identidade, 

motivações e conhecimento de mundo, competências e habilidades. Os conteúdos trabalhados advêm das 
necessidades discentes, considerando o cognitivo e afetivo, criando-se vínculos que facilitam e dão maior 
sabor à aprendizagem. 
O trabalho apoia-se, portanto, na inter-relação, podendo o atendimento ocorrer de forma individual, em du-

plas ou grupos, conforme as necessidades específicas dos estudantes, tendo em vista que o desenvolvimento 
de cada um é facilitado pela mediação estabelecida com seus pares em várias atividades adequadas ao de-
senvolvimento cognitivo/motor. Sendo assim, é possível orientar o estudante a ter consciência de como se 
aprende, de que forma se aprende e quanto o aprender é gratificante, sempre ressaltando suas habilidades 
e desenvolvendo sua autoestima.
Resultados
O projeto tem sido de grande relevância para o curso de Letras-Libras Licenciatura, uma vez que vem pos-

sibilitando o aumento do desempenho acadêmico do estudante. Conforme depoimentos dos professores do 
curso, os acadêmicos participantes têm uma escrita mais significativa e coerente, com maior criticidade nos 
questionamentos dos fatos linguísticos em várias posições frente a diversos assuntos. Um dos fatores para 
tal resultado é que, nos encontros, dialogamos não só sobre os conteúdos programados e necessários ao 
processo ensino-aprendizagem, como também abordamos temas do cotidiano, de cunho sentimental, fa-
miliar, sexual, político, entre outros, que, muitas vezes, os estudantes não têm com quem dialogar, nem a 
quem recorrer para falar sobre nos momentos de orientações e conversas informais. Nesse prisma, conside-
rando que a língua(gem) possibilita a reconstrução do mundo, a dinâmica proporciona condições linguísticas, 
sociais e culturais peculiares para que os estudantes se apropriem dela, a partir da realidade concreta por 
eles vivenciada (BAKHTIN, 2011).
Um aspecto que merece ser mencionado é que esse atendimento no Laboratório será institucionalizado, 

passando a fazer parte da matriz curricular do Curso de Letras- Libras, haja vista que se encontra embasado 
em legislação, além de ser uma necessidade e direito do estudante surdo. 
Palavras finais
Para concluir, quero destacar que a iniciativa de criar o Laboratório de Aprendizagem Avançada está sendo 

uma experiência construtiva, gratificante e viável, embora entenda que há muito a ser realizado no âmbito 
do ensino-aprendizagem dos estudantes surdos. O conhecimento adquirido na experiência me impulsio-
na a seguir neste caminho e  enfrentar novos desafios, em prol de uma proposta educativa que possibilite 
oportunidades efetivas para o desenvolvimento da linguagem desses estudantes, num ambiente de trocas 
dialógicas. Deixo o meu email para os interessados na temática e no trabalho que venho desenvolvendo: 
tianaalmeida@gmail.com
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Caro(a) professor(a), 

É com muito prazer que o(a) convidamos à leitura de mais uma edição do nosso Boletim 
das Licenciaturas e Bacharelados, que traz relevantes contribuições do Instituto de 
Linguagem do Câmpus de Cuiabá e do Instituto de Ciências da Saúde do Câmpus 
Sinop, com textos que dialogam com os desafios da educação superior.

Na primeira seção, Sebastiana Almeida Souza, docente do Instituto de Linguagem, relata 
uma experiência bem-sucedida de ensino de Língua Portuguesa como segunda língua 
para estudantes surdos e egressos do curso de Letras-Libras, por meio de atendimento 
educacional especializado. A prática pedagógica realizada pela professora põe em relevo 

a importância da relação professor-aluno, pautada pelo diálogo, inclusão e respeito para 
a produção de um ambiente propício à aprendizagem.  

Sabemos que a criação de um Câmpus da UFMT em Sinop é um importante instrumento 
de desenvolvimento regional. De que maneira um instituto como o de Ciências da Saúde 
(ICS), voltado à formação de profissionais da área da saúde, beneficia a comunidade 
em que está inserido? Esta e outras perguntas relacionadas ao ICS e à formação de 
profissionais da área da saúde foram gentilmente respondidas, nesta edição, pelo 
professor Guilherme Luz Emerick, Diretor do ICS, com experiência na área de Farmácia.

Boa Leitura!

Nesta entrevista, o Diretor do Instituto de 
Ciências da Saúde, do Câmpus de Sinop, pro-
fessor Guilherme Luz Emerick, destaca o 
lugar social do ICS e seu papel no cenário 
regional, abordando, entre outras questões, 
os desafios da formação do profissional da 
área da saúde. Com uma trajetória marcante 
na área de Toxicologia, Guilherme é doutor 
em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Araraquara – UNESP, 
com período sanduíche na Virginia-Maryland 
Regional College of Veterinary Medicine (VA, 
USA), e Pós-doutor pela Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto/USP.

Boletim das Licenciaturas e Bacharelados 
(BLB) – Sabemos que a criação de um 
Câmpus da UFMT em Sinop é um impor-
tante instrumento de desenvolvimento 
regional. De que maneira um instituto 
como o ICS, voltado à formação de pro-
fissionais da área da saúde, beneficia a 
comunidade em que está inserido?

Guilherme Luz Emerick – Os cursos de 
enfermagem, farmácia, medicina e medicina 
veterinária formam profissionais preparados 
para enfrentar os diversos problemas de saú-
de da nossa comunidade. Além disso, temos 
contribuído de maneira significativa para a 
melhoria dos serviços prestados à população 
por meio da nossa política de integração en-
sino-serviço. Para complementar, temos pro-
jetos de extensão e de pesquisa compromis-
sados em solucionar muitas demandas dos 
serviços de saúde do município.

BLB – Além dos cursos de graduação ci-
tados, quais cursos de Pós-Graduação o 
Instituto oferece?

Guilherme – O Instituto conta também com 
o Programa de Pós-Graduação em Ciências 
em Saúde e com o Programa de Residência 
Uniprofissional em Medicina Veterinária. 
Atualmente, o ICS tem 1098 acadêmicos ma-
triculados, 127 professores e 34 técnicos 
administrativos.

BLB – Como o senhor define o papel do 
Diretor do ICS/SINOP e quais os princi-
pais desafios que enfrentou no exercício 
do cargo até aqui?
Guilherme – Entendo que o Diretor do ICS/

CUS apresenta papel determinante na articu-
lação política com gestão da UFMT e/ou com 
os serviços de saúde do município e da re-
gião, para que tenhamos as melhores condi-
ções de ensino para nossos acadêmicos. Vejo 
que temos muitos desafios, mas os principais 
estão relacionados à busca por campos de es-
tágio (principalmente hospitalar), infraestru-
tura para aulas práticas, mediação de confli-
tos internos, busca da administração superior 
por mais recursos para compra de material 
permanente e de consumo.
BLB – Pesquisas apontam as tensões 

entre uma formação de caráter técnico-
-científico, organizada em currículos tra-
dicionais, e os modelos formativos ino-
vadores, que procuram integrar áreas de 
conhecimento e aumentar a capacidade 
reflexiva do acadêmico, como um dos de-
safios do ensino superior. Como o senhor 
analisa essa questão, considerando os 
cursos que são ofertados pelo Instituto?
Guilherme – Tenho a compreensão de que 

essa formação de caráter técnico-científico 
não atenderá aos anseios de nossa comuni-
dade em um futuro muito próximo. Portanto, 
precisamos nos preparar para as mudanças 
curriculares no sentido de proporcionar maior 
integração entre as áreas do conhecimento e 
com os serviços de saúde que são prestados 
à nossa comunidade. O curso de medicina já 
foi criado nesta perspectiva integradora, e os 
outros cursos estão se preparando para uma 
reestruturação curricular. Além disso, temos 
que favorecer a interdisciplinaridade entre os 
profissionais para que juntos possamos ter 
mais condições para sanar os problemas de 
saúde da população.
BLB – Como pensar a formação de pro-

fissionais da área da saúde para o mundo 
atual? 
Guilherme – Entendo que o profissional de 

saúde para o mundo atual precisa ser formado 
por meio uma perspectiva humanística, crí-
tica e reflexiva. Esses profissionais deverão 
ser capazes de reconhecer e intervir sobre os 
problemas/situações, associados às diversas 
áreas do conhecimento, sendo capacitados 
para atuarem com senso de responsabilidade 
social e compromisso com a cidadania, agin-
do como promotores da saúde.
BLB – Como o senhor enxerga o cenário 

atual da saúde, tendo em vista as medi-
das anunciadas pelo governo federal?
Guilherme – A saúde se defronta com mui-

tos desafios relacionados à escassez de re-
cursos e à crescente demanda. Nossos aca-
dêmicos têm presenciado, nos campos de 
estágio, essas situações e sempre relatam 
aos docentes as dificuldades que a saúde pú-
blica vem enfrentando.
BLB – De que maneira os profissionais e 

estudantes da área da saúde podem con-
tribuir com as transformações essenciais 
para a concretização do direito à saúde?
Guilherme – Tanto os profissionais da saúde 

quanto nossos acadêmicos podem contribuir 
com essas transformações de maneira sig-
nificativa. Nossos professores têm compro-
misso com a educação permanente em saú-
de e, dessa forma, os profissionais estão se 
atualizando constantemente para melhorar a 
qualidade do serviço prestado. Ainda, nossos 
acadêmicos estão envolvidos em projetos de 
pesquisa e extensão que visam resolver mui-
tos problemas relatados pelos profissionais 
de saúde. Atualmente, vários usuários do 
SUS têm manifestado interesse em frequen-
tar unidades básicas que recebem nossos 
acadêmicos. Como exemplo, temos os proje-
tos da unidade didática (medicina) avançada 
e da farmácia solidária, que atendem muitos 
pacientes do município, propiciando assis-
tência interdisciplinar nas áreas médicas e 
farmacêuticas.
BLB – Deseja acrescentar algo?
Guilherme – Entendo que o ICS/CUS/UFMT 

exerce papel fundamental na formação de re-
cursos humanos na área de saúde globalmen-
te competentes e socialmente responsáveis.

Entrevista com o Diretor do 
Instituto de Ciências da 
Saúde - ICS/CUS/UFMT

Laboratório de aprendizagem avançada: a busca por uma 
educação bilingue para o estudante surdo

Expediente
O Boletim das Licenciaturas e Bacharelados é uma publicação da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg), por meio 
da Coordenação de Formação Docente (CFD), em parceria com a Secretaria de Comunicação e Multimeios (Secomm) da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação: Professora Lisiane Pereira de Jesus
Secretária de Comunicação e Multimeios: Professora Janaína Sarah Pedrotti
Responsáveis pelo BLB: Equipe CFD/UFMT
Coordenador de Formação Docente: Professor Delarim Martins Gomes (CFD/UFMT)
Gerente de Apoio Pedagógico: Professora Taciana Mirna Sambrano (CFD/UFMT)
Elaboração, organização e apresentação do BLB: Jozanes Assunção Nunes (Técnica em Assuntos Educacionais - CFD/
UFMT e Professora Permanente do PPGEL/UFMT)
Edição: Jozanes Assunção Nunes (CFD/UFMT e PPGEL/UFMT) e Michel Lacombe (Secomm/UFMT)
Supervisão: José da Costa Marques Filho (Secomm/UFMT)
Diagramação: Guilherme Teodoro (Estagiário Secomm/UFMT)
Fotos: Willian Gomes (Secomm/UFMT)
Revisão: Andreza Silva Pereira

Professora Sebastiana, à esquerda, de pé, durante aula no Laboratório de Aprendizagem Avançada.
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