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Resumo: No Brasil assim como no restante do mundo, o número de pessoas com 

deficiência vem crescendo, e grande parcela dessa população se encontra em idade escolar. 

Dentre esses cidadãos, uma fração ou é surda ou apresenta alguma forma de deficiência 

auditiva, acarretando-lhes muitas vezes algumas limitações em seu aprendizado, devido à 

dificuldade na comunicação, essencial ao desenvolvimento cognitivo. Em decorrência 

dessas limitações, muitos estudantes surdos acabam abandonando a escola, agravando ainda 

mais a taxa de exclusão em nosso sistema de ensino. Com o intuito de contribuir para que 

haja uma diminuição na evasão escolar, foi elaborado uma pesquisa bibliográfica, bem 

como junto aos interpretes que atuam nas salas de aulas da Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC, campus Araranguá, para identificar os maiores problemas e buscar 

possíveis soluções. A pesquisa motivou a elaboração de uma plataforma colaborativa para 

dar suporte à interação entre alunos surdos ou com algum grau de deficiência auditiva, 

alunos ouvintes, e principalmente os intérpretes de LIBRAS (Linguagem Brasileira de 

Sinais) e professores que atuam nas escolas e universidades brasileiras. LIBRAS é a língua 

oficial da população surda, e como tal é utilizada como principal meio de comunicação, e 

para apresentação do conteúdo programático dentro de sala de aula, contudo, 

invariavelmente os sinais existentes não são suficientes para representar termos técnicos ou 

operações matemáticas, nesse contexto a plataforma tentará auxiliar no compartilhamento 

de sinais e experiências bem-sucedidas dos interpretes no exercício de suas funções. 
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