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Resumo:

O reconhecimento da Língua de Sinais Brasileira - LIBRAS, como meio de comunicação dos alunos surdos, por meio da Lei 10.436/2002, tornou
o ensino de LIBRAS obrigatório nos cursos de formação de professores. Sendo assim, pretendeu-se neste artigo verificar a produção científica
que trata e discute questões relacionadas a LIBRAS e ao Ensino de Química (ED), a partir da análise dos resumos apresentados na seção ED das
Reuniões Anuais da Sociedade Brasileira de Química, nos últimos dez anos. Constatou-se que apenas 11 dos 1968 resumos tratam de assuntos
educacionais relacionados à surdez. Contudo, foram analisadas algumas demandas que merecem direcionamentos para transpor uma educação
pseudo-inclusiva, tais como a criação de sinais para termos químicos.

Palavras-chave: 1. LIBRAS; 2. Surdo; 3. Química

Abstract:

Recognition of the Brazilian Sign Language - LIBRAS - as a means of communication of deaf students through the law 10.436/2002, teaching
LIBRAS became compulsory in teacher training courses. Therefore, this article was intended to check the scientific literature dealing and
discussing issues related to LIBRAS and Chemistry Teaching (ED), from the analysis of the abstracts presented at the ED section of the Annual
Meetings of the Brazilian Chemical Society in the last ten years. It was found that only 11 of the 1968 abstracts dealing with educational issues
relating to deafness. However, it was found directions for implementing a pseudo-inclusive education, such as the creation of signs for chemical
terms.
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Introdução

A história da educação de surdos brasileiros teve seu início marcado por dois acontecimentos: a chegada do professor francês Ernest Huet ao Rio
de Janeiro e a fundação do Imperial Instituto dos Surdos-Mudos (IISM) (Grassi, 2010). Além de boas recomendações do Ministro da Instrução
Pública da França e do apoio do Marquês de Abrantes, que o apresentou ao Imperador D. Pedro II, o professor Huet trazia consigo princípios
baseados no método da Comunicação Total, visto que aliava a língua de sinais à linguagem oral. De acordo com Santos (2006, p. 5), “a
Comunicação Total tinha como principal objetivo aumentar as possibilidades de comunicação dos surdos no meio familiar e escolar,
possibilitando, dessa forma, construir conceitos sobre si mesmo e sobre o seu meio”.

O professor Huet, auxiliado em suas atividades docentes apenas por sua esposa, de acordo com Pinto (2006), apresentou um relatório, em
1855, ao Imperador D. Pedro II no qual revelava a intenção de criar uma escola para surdos. Todavia, para que a escola lograsse êxito seria
fundamental que o Império arcasse com as despesas, em virtude de a maioria dos alunos surdos, vindos de diversas regiões do país, ser oriunda
de famílias pobres.

Com o apoio e empenho especial do Imperador D. Pedro II foi fundado, em 1856, o Imperial Instituto de Surdos-Mudos com a finalidade de
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oferecer uma educação alinhada às metodologias educacionais que atendessem às necessidades dos surdos brasileiros. Entretanto, foi somente
em 26 de setembro de 1857 que D. Pedro II assinou a Lei 939 criando o IISM e destinando ao mesmo o primeiro auxílio pecuniário. Por esse
motivo esta é considerada a data oficial de sua fundação. Quase um século depois, o presidente Juscelino Kubitschek sancionou a Lei 3.198, de
6 de julho de 1957, que altera o nome do IISM para Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) (Albres, 2005).

A língua de sinais praticada pelos alunos do INES, em regime de internato ou de externato, fortemente influenciada pela Língua de Sinais
Francesa, espalhou-se por todo o território brasileiro em função, principalmente, do retorno dos surdos aos seus Estados, quando da conclusão
de seus estudos (Rocha, 2012). Outro fato, bastante relevante para a divulgação da Língua de Sinais no país, diz respeito à publicação do livro
intitulado Iconographia dos Signaes dos Surdos-Mudos, em 1875, de autoria de Flausino José da Costa Gama, ex-aluno do INES.

Além do uso da língua de sinais pelos ex-alunos do INES e do livro de Flausino, merece destaque, também, a criação da Federação Nacional de
Educação e Integração dos Surdos (FENEIS), em 1977. Através da FENEIS, os surdos passaram a reivindicar formalmente a presença da língua
de sinais em palestras, seminários e congressos, entre outros eventos, e em locais de atendimento ao público como, por exemplo, aeroportos,
igrejas, hospitais, repartições públicas e, principalmente, escolas (Albres, 2005).

Novos caminhos começaram a ser trilhados, dentro da história da educação dos surdos no Brasil, como resultado das lutas e da defesa dos
surdos em prol do direito de aprender em sua língua natural, a língua de sinais. Essa reivindicação amplia-se com o reconhecimento e a
oficialização da Língua de Sinais Brasileira – LIBRAS, como meio de comunicação e de expressão dos surdos brasileiros.

As línguas de sinais, como a LIBRAS, utilizam movimentos gestuais e expressões faciais que são captados pelos olhos caracterizando, assim, sua
natureza gestual-visual. As línguas orais, como a Língua Portuguesa, por outro lado, fazem uso da emissão e captação de sons articulados
caracterizando, diferentemente da LIBRAS, sua natureza oral-auditiva. Todavia, apesar de antagônicas em relação ao meio de comunicação
usado, ambas as línguas cumprem uma mesma função: a comunicação (Dizeu e Caporali, 2005).

Em 24 de abril de 2012 comemorou-se o décimo aniversário dessa, que pode ser considerada uma das mais importantes conquistas da
comunidade surda brasileira: a Lei 10.436 ou, como é mais conhecida, a Lei de LIBRAS. Sancionada em 2002, pelo então presidente Fernando
Henrique Cardoso, e regulamentada pelo decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Um dos destaques da Lei de LIBRAS é a inclusão da
Língua de Sinais Brasileira nos sistemas de educação públicos e privados, em suas esferas estaduais, municipais e federais e nos níveis de
ensino médio e superior.

Conforme o Decreto 5.626/2005, o ensino de LIBRAS tornou-se obrigatório nos cursos de formação de professores (Santos, 2006), o que não
isenta o curso de Licenciatura em Química. Por isso, pretendeu-se neste artigo verificar como se encontra estabelecida a produção científica que
trata e discute questões relacionadas a LIBRAS nessa área do conhecimento, a partir da análise dos resumos apresentados na seção de Ensino
de Química das Reuniões Anuais da Sociedade Brasileira de Química (RASBQs), nos últimos dez anos.

A Sociedade Brasileira de Química (SBQ) foi fundada em julho de 1977. Para cumprir com um dos seus objetivos, a divulgação da Química, entre
outras finalidades, são realizadas anualmente reuniões que congregam participantes de diferentes localidades do país, em vários níveis de
formação acadêmica (graduandos, graduados, especialistas, mestres, doutores, pós-doutores etc.) e de diversas áreas de atuação profissional
(professores, farmacêuticos, engenheiros e outros). Durante as Reuniões Anuais da Sociedade Brasileira de Química (RASBQs) são apresentadas
comunicações científicas em formato oral ou em formato pôster, as quais ficam registradas para consulta na forma de resumos, os quais
compõem um acervo rico em informações das mais variadas vertentes da Química.

A SBQ conta, atualmente, com 13 Divisões Científicas que congregam profissionais interessados em compartilhar experiências por meio da
apresentação e discussão dos resultados de suas pesquisas. Entre elas, a Divisão de Ensino de Química (ED até 2009 e EDU a partir de 2010),
que visa “criar oportunidades de disseminação de resultados dessas pesquisas, a fim de possibilitar renovações metodológicas e atualização de
conhecimento a professores do Ensino Fundamental, Médio e Superior, bem como de possibilitar a solução de problemas do Ensino de Química,
sobretudo na Escola Pública” (Mortimer apud Schnetzler, 2002, p. 17).

Procedimentos Metodológicos

A pesquisa foi organizada em três etapas. A etapa 1 trata da fundamentação teórica da pesquisa, com base numa revisão da literatura sobre
LIBRAS (apresentada na introdução deste artigo); a etapa 2 coleta dados no site da SBQ (www.sbq.org.br) a partir da busca pelos seguintes
termos e expressões: LIBRAS ou língua de sinais, inclusão ou inclusiva, surdo(a) ou surdez e intérprete; e a etapa 3 analisa e interpreta os
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resultados obtidos e a subsequente correlação entre os objetos de estudo dos resumos e as principais contribuições e dificuldades do Ensino de
Química para os alunos surdos.

Os resumos estão disponíveis no endereço eletrônico http://sec.sbq.org.br/servicos/buscatrabalho.asp, página da internet da SBQ referente à
busca de trabalhos aceitos. A página permite o acesso aos resumos através da inserção, no campo PESQUISA, dos descritores de interesse. A
busca pode ser realizada considerando-se a presença do descritor no título, nas palavras-chave ou, ainda, no sobrenome do autor ou do(s)
coautor(es) do trabalho (esse último não foi objetivo desta pesquisa). O campo SEÇÃO apresenta um conjunto de 19 áreas sob as quais os
resumos estão alinhados. Como cada reunião é anual, o ano do qual se quer obter os resumos é definido pelo campo REUNIÃO ANUAL, que
disponibiliza resumos apresentados nas reuniões de números 24 a 34. A coleta desses dados foi realizada reunião a reunião. Assim, por
exemplo, os dados referentes à produção científica em cada RASBQ foram obtidos da seguinte forma: PESQUISA = inclusão (inserção de cada
um dos termos e expressões anteriormente descritos); LOCALIZAÇÃO DO DESCRITOR = título; SEÇÃO = EDU. Ensino de Química; REUNIÃO
ANUAL = 25ª; PESQUISAR.

Após a seleção, fez-se uma leitura integral dos resumos com o propósito de verificar se o contexto e as reflexões dos mesmos coadunam ou não
com a proposta desta pesquisa. Levou-se em consideração ainda, como critério de análise, a distribuição de acordo com as regiões brasileiras e
as instituições dos autores dos resumos. Os resumos que não apresentaram algum dos descritores acima citados e os que, mesmo contendo os
descritores, não estejam alinhados ao objetivo da pesquisa foram excluídos do processo de análise.

Resultados e Discussões

Nas RASBQs produzidas no período compreendido entre os anos de 2002 e 2012 foram inseridos 1968 resumos. Entre esses apenas 38 resumos
continham os descritores escolhidos. Após a aplicação dos critérios de exclusão ainda foram eliminados 27 resumos. Desse modo, a amostra do
estudo contou com 11 resumos para análise.

Considerando-se os descritores preestabelecidos, apresentados de acordo com a distribuição regional e as respectivas instituições de ensino às
quais os autores estão vinculados. Percebe-se que as regiões Centro-Oeste e Sudeste concentram a maioria dos trabalhos apresentados nas
RASBQs. Todavia, é pertinente ressaltar que o Estado de Goiás, abarcando o Distrito Federal, apresenta quantidade majoritária de trabalhos
(13), representando 34,2% do total apresentado.

Os autores da amostra dos resumos selecionados representam 22 instituições, entre universidades públicas e privadas, institutos federais e
escolas de ensino médio. Entre essas instituições, a Universidade Federal de Goiás (UFG) é a que mais tem contribuído, no âmbito das
publicações das RASBQs, com pesquisas voltadas à proposta de educação inclusiva e ao ensino de LIBRAS.

Na segunda coluna da Tabela 1 é possível observar os números de resumos apresentados nas RASBQs, no período entre 2002 e 2012. A terceira
coluna traz o número de resumos selecionados de acordo com os descritores de interesse já citados. As duas últimas colunas trazem,
respectivamente, os números de trabalhos descartados, por não corroborarem os objetivos da pesquisa, e os trabalhos analisados, aqueles que
efetivamente constituíram a amostra de estudo.

Tabela 1. Resumos publicados por RASBQ, no período de 2002 a 2012.

RASBQ Nº de resumos Selecionados Excluídos Analisados
25ª (2002) 106 2 2 0
26ª (2003) 135 0 0 0
27ª (2004) 194 1 1 0
28ª (2005) 161 0 0 0
29ª (2006) 130 0 0 0
30ª (2007) 165 5 3 2
31ª (2008) 139 2 1 1
32ª (2009) 173 4 4 0
33ª (2010) 183 10 7 3
34ª (2011) 432 13 8 5
35ª (2012) 150 1 1 0
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Total 1968 38 27 11

Entre os 38 selecionados, contendo pelo menos um dos descritores, no título ou palavra-chave, foram excluídos 27 resumos, mesmo encerrando
os descritores ‘inclusão’ (24) e ‘inclusiva’ (3). A exclusão se justifica pelo distanciamento entre o foco dos resumos e o objetivo desta pesquisa,
como pode ser constatado na análise das seguintes combinações (descritor – quantidade de resumos localizada): ‘inclusão social’ (2), ‘inclusão
digital’ (3), ‘deficiência visual’ (12), ‘formação de professores’ (2), ‘experimentação’ (2), ‘tecnologia da informação e comunicação’ (1), ‘currículo’
(1), ‘questões ambientais’ (2), ‘superdotação’ (1) e ‘tema integrador’ (1).

Os outros 11 resumos foram lidos integralmente e os detalhes relativos aos mesmos encontram-se descritos na Tabela 2, tais como: os números
referentes a cada resumo analisado, de 1 a 11; informações a respeito dos resumos (título completo) e suas contribuições para o Ensino de
Química.

Tabela 2. Descrição e contribuições dos resumos analisados.

Nº Título do resumo Contribuição para o Ensino de Química

01

Minha experiência no ensino de química
para surdos

Caixeta e Mol, 2007. In: 30ª RASBQ

O trabalho instiga uma reflexão sobre a prática educativa direcionada
aos alunos surdos e à qualificação dos professores que atuam em salas
de aula inclusivas. De acordo com os autores, o método bilíngue, do
modo como é desenvolvido, mostra-se ineficiente trazendo como
consequência entraves à aprendizagem e à compreensão de conceitos
científicos.

02

O ensino de Química para surdos em
Goiânia: um alerta!

Lucena e Benite, 2007. In: 30ª RASBQ

Os autores chamam a atenção para o fato de que, apesar do disposto na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação e na Lei de LIBRAS, as
condições do sistema educacional oferecido aos alunos surdos são
precárias. A falta, por exemplo, de intérpretes faz com que os alunos
surdos busquem escolas de surdos ou, até mesmo, parem de estudar.
Uma realidade que não é exclusiva dos alunos surdos do estado de
Goiás.

03

Elaboração de material instrucional para
ensino de Química em nível médio, em
foco: a surdez

Lucena, Benite e Benite, 2008. In: 31ª
RASBQ

A produção de dois módulos instrucionais com características
específicas e pedagógicas, que atendem, consoante os autores, as
necessidades educacionais dos alunos surdos, motiva os docentes a
adaptarem ou confeccionarem materiais específicos que facilitem a
aprendizagem dos alunos surdos.
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04

O Lúdico na Educação Ambiental para o
Ensino de Química em Turmas com Alunos
Surdos da EJA

Brandão et al., 2010. In: 33ª RASBQ

O uso de atividades lúdicas, tais como gibis, motivam os alunos a
participarem do processo de ensino. No entanto, o trabalho em questão
chama atenção pelo fato de a atividade ter sido aplicada aos alunos
ouvintes e surdos indistintamente. O foco foi o método e não o aluno.

05

Diários coletivos na aula de Química:
dilemas de professores e intérpretes na
educação de surdos

Melo et al., 2010. In: 33ª RASBQ

O texto aborda, com base nos relatos de uma professora de química e de
uma intérprete de LIBRAS, as dificuldades de ‘deficientes auditivos’
decorrentes de suas limitações linguísticas (conhecimentos da Língua
Portuguesa escrita e interpretações de questões subjetivas) e da falta de
sinais específicos para termos químicos, independentemente da
utilização de estratégias de ensino diferenciadas.

06

Estudos sobre o papel da linguagem no
ensino de Ciências/Química para o aluno
surdo

Queiroz et al., 2010. In: 33ª RASBQ

O estudo mostrou que as atividades estruturadas em LIBRAS (língua
natural dos surdos) possibilitam que os alunos surdos estabeleçam uma
relação entre seus conhecimentos prévios e os conhecimentos científicos
ensinados. O mesmo não foi observado nas atividades pautadas
exclusivamente na Língua Portuguesa (pela ausência de significação
conceitual para os alunos surdos, nessa língua).

07

As dificuldades da educação química com
alunos deficientes auditivos

Longhin et al., 2011. In: 34ª RASBQ

Os autores destacam as dificuldades enfrentadas (socioculturais,
materiais didáticos inadequados etc.). No entanto, o mais relevante é a
ênfase na presença, em sala de aula, de um intérprete de LIBRAS, com
conhecimento específico na área de Química, fato facilitador do ensino.

08

Criação sinais para o Ensino de Química:
uma possibilidade real para Surdos

Saldanha et al., 2011. In: 34ª RASBQ

O estudo apresenta um trabalho de validação, por egressos do Instituto
Nacional de Educação de Surdos, de sinais criados para uso em aulas de
Química. Os sinais validados aumentam o número de verbetes,
minimizam as dificuldades linguísticas e favorecem a aquisição de
conhecimento com significação conceitual.
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09

O Cotidiano de Alunos com Necessidades
Educativas Especiais e o Preparo Docente:
Um Olhar Crítico sobre a Proposta de
Inclusão

Silva et al., 2011. In: 34ª RASBQ

A pesquisa retrata as dificuldades enfrentadas por protagonistas de salas
de aula inclusivas. A crítica ao modelo de educação inclusiva fincado na
mera inserção ou ‘aceitação’ de alunos com necessidades educacionais
especiais em sala é o ponto forte do trabalho.

10

Dilemas na educação inclusiva de surdos no
sudoeste goiano: narrativas de professores
de Química e intérpretes de LIBRAS

Oliveira e Benite, 2011. In: 34ª RASBQ

O trabalho apresenta dificuldades enfrentadas na educação inclusiva.
Destaca a imprescindível necessidade de um estreitamento de diálogo
entre professor e intérprete com vistas ao oferecimento de um ensino
verdadeiramente inclusivo e o fato de os professores, mesmo após dez
anos, não conseguirem comunicar-se com seus alunos surdos por meio
da LIBRAS.

11

Contribuições de intérpretes de
Libras-Português para a formação de
professores surdos de química

Sousa et al., 2011. In: 34ª RASBQ

As sugestões em destaque (experimentação com abordagem mais visual,
criação de sinais, intérprete com formação na área do curso etc.) são
bastante pertinentes para que o ensino, tanto nas Universidades, quanto
nas demais Instituições de Ensino que possuem alunos surdos seja mais
eficaz.

É pertinente destacar que os trabalhos analisados denunciam a precariedade do ensino oferecido aos surdos, por meio da apresentação da séria
problemática que o envolve, cujas causas abrigam um leque de questões a serem avaliadas em prol da melhoria do ensino: a dicotomia
existente entre o modelo de ensino idealizado e o praticado nas escolas – deve-se mudar a prática; a inconsistência de propostas de produção
de material didático que atendam aos surdos em suas especificidades – deve-se produzir material que atenda a especificidade dos alunos; a
identificação de limitações linguísticas impostas aos alunos surdos, pela ausência de um ensino adequado da Língua Portuguesa escrita –
deve-se buscar uma metodologia adequada para o ensino da Língua Portuguesa escrita; a ausência de sinais para termos químicos – deve-se
promover a organização de grupos de surdos para criação e validação dos sinais na área de química; a pouca demanda de profissionais
intérpretes com formação específica em Química – deve-se incentivar e valorizar a presença de intérpretes com formação específica em Química
e o estreitamento da relação dos intérpretes com os professores.

A falta de termos químicos na língua de sinais e a atuação de professores e de intérpretes são, geralmente, os entraves mais atenuantes para a
apreensão de conceitos científicos e da efetiva formação acadêmica dos surdos.

Em relação aos termos químicos em língua de sinais, Sousa e Silveira (2011, p.39), após realizarem um mapeamento no dicionário enciclopédico
ilustrado trilíngue da língua de sinais brasileira (volumes 1 e 2), considerando-o como repertório “de maior abrangência de terminologias em
libras”, encontraram apenas 62 termos aplicáveis ao ensino de Química. Ainda segundo Sousa e Silveira (2011, p.38), a especificidade e
escassez dos termos químicos configuram-se como “um elemento dificultador da construção de sentidos dos conceitos químicos e,
consequentemente, sua tradução do português para libras”, interferindo “na negociação de sentidos dos conceitos científicos por docentes,
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alunos e intérpretes”.

Considerando-se a atuação de professores e intérpretes, a Lei 10.436, de 24 de Abril de 2002, em seu atrigo 4º regimenta que:

O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a
inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e
superior, do ensino da língua brasileira de sinais – libras, como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais
– PCN, conforme legislação vigente (BRASIL, 2002).

Sendo assim, fez-se e faz-se necessário que as escolas, em particular, continuem realizando mudanças com a finalidade de promover uma
educação verdadeiramente inclusiva. Para Sousa e Silveira (2011, p. 38) uma educação que contemple os surdos em suas especificidades
“exigiria professores mais bem preparados em suas áreas específicas de formação e, ainda, com conhecimentos para lidar com a língua
brasileira de sinais (libras) e com a presença de intérpretes em suas aulas”. Nesse sentido, urge a contratação de intérpretes, preferencialmente
com formação na área do conhecimento a ser traduzido, e a formação de professores com uma visão diferenciada, conscientes de suas
responsabilidades profissionais.

Somando-se a essa questão, Pereira, Benite e Benite (2011), em seus estudos sobre interações pedagógicas em aulas de Química e surdez,
concluíram que as funções exercidas por professores e intérpretes, em aulas de Química, são bastante distintas:

o professor é o mediador do conhecimento científico, e o intérprete, o intermediador. Portanto, como intermediador,
tem poucos argumentos e propriedade para atuar efetivamente no ensino de química, já que esta tem linguagem
específica que, geralmente, não é de domínio da formação dos intérpretes (Pereira, Benite e Benite, 2011, p. 51).

Por outro lado, os professores apresentam, enquanto mediadores do processo de ensino e aprendizagem, grande dificuldade em trabalhar a
construção de conceitos científicos com alunos surdos, em decorrência das lacunas em sua formação acadêmica (Sousa e Silveira, 2011). Por
isso, é fundamental que exista uma troca entre professores e intérpretes com o propósito de “facilitar o processo de mediação do conhecimento
científico” gerado pela barreira linguística existente entre professores e alunos (Pereira, Benite e Benite, 2011, p. 51).

Algumas Considerações

A história da educação dos surdos brasileiros começou a ser escrita quando da chegada do professor Huet ao Brasil. Contudo, foi somente com o
reconhecimento da Língua de Sinais Brasileira - LIBRAS, como meio de comunicação dos alunos surdos, que essa história tomou um rumo
proeminente. Os surdos passaram a ter mais acesso ao ensino e ao conhecimento. Mas, apesar de transcorridos 10 anos, os fazeres escolares
inclusivos ainda são embrionários.

Como visto anteriormente, os cursos de formação de professores, a exemplo do curso de Licenciatura em Química, foram obrigados a inserir
LIBRAS em suas matrizes curriculares. A partir de então, surgiu a necessidade de realização de pesquisas que possibilitassem o conhecimento
das prováveis soluções para os problemas enfrentados no ensino voltado aos alunos surdos. A disseminação dos resultados das pesquisas
geralmente tem sido realizada em eventos com natureza igual ou semelhante aos da Sociedade Brasileira de Química.

Os anais do supradito evento foram analisados, por meio de descritores já referidos, verificando-se que apenas 11 dos 1968 resumos da seção
de Ensino de Química, ou seja, pouco menos de 1% trata de assuntos educacionais inerentes à surdez. Isso mostra que ainda é sobremodo
incipiente, porém crescente, a quantidade de resultados relativos à LIBRAS, pelo menos no âmbito das RASBQs.

Diante do exposto, é imperativo afirmar que a melhoria do desempenho acadêmico dos alunos surdos perpassa, principalmente, pela superação
de entraves presentes na interação comunicativa entre os integrantes da tríade: professor-conhecimento-aluno. Apesar de ser arriscado apontar
uma solução, dada à complexidade do tema, ações devem ser propostas de forma a contribuir para a construção de uma escola efetivamente
inclusiva. Entre essas ações destacam-se a necessidade de: instrumentalização dos ambientes de ensino (salas de aula, de recursos e outros)
com livros, dicionários de LIBRAS e outros materiais que atendam as especificidades dos alunos surdos; contratação de intérpretes e a
capacitação de professores para dialogar com os alunos surdos, independentemente da presença do intérprete.
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