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RESUMO

Um dos significados de cultura é um conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamento, adquiridos e transmitidos 
socialmente, que caracterizam um grupo social. Na área da surdez encontra-se geralmente o termo “cultura” como referência à língua (de sinais), 
às estratégias sociais e aos mecanismos compensatórios que eles realizam para agir no/sobre o mundo, como o despertador que vibra, a 
campainha que aciona a luz, o tipo de piada que se conta etc. Analisando esse contexto ao qual os mesmos vivem, foi observado que é difícil um 
Surdo ingressar no ensino superior, seja pela dificuldade de se comunicar, entender o português escrito (pois, sua primeira língua, na maioria dos 
casos é LIBRAS - Linguagem Brasileira de Sinais) e também a falta de preparo dos colaboradores da IES (Instituto de Ensino Superior) para atendê-
los. Pensando nessa problemática foi analisado sua cultura e proposto um aplicativo para dispositivos que o ajude a se locomover dentro do 
espaço físico do Centro Universitário Estácio de Brasília sem ficar “tentando” se comunicar com ouvintes, com a possibilidade de não ter êxito. O 
app trará a tradução em LIBRAS de todas as placas de orientação da IES. Para o desenvolvimento deste projeto foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica a fim de investigar o Surdo, sua comunicação, comportamento, sua língua e principalmente sua cultura, mais especificamente, 
enquanto acesso ao ensino superior. Após a seleção das obras, foram agendadas reuniões periódicas para leitura e análise. Nas reuniões 
periódicas, o grupo discutiu temas como o que é surdez, quais suas características, cultura, e necessidades para ingresso no ensino superior. Toda 
a estrutura deste projeto tem sido pensada em torno de uma análise qualitativa sobre a cultura Surda, e os processos baseados em TICs 
(Tecnologia da Informação e Comunicação) para minimizar a evasão desse aluno. Ao fim foi realizado uma análise de dados, embasada em 
correntes teóricas que investigam as TICs e o indivíduo Surdo sob o aspecto de sua cultura e comportamentos, objetivando uma lista de requisitos 
que proporcione uma visão crítica e concisa dos aspectos culturais, desencadeando na utilização de um aplicativo para celular que o norteie no 
primeiro momento, ao ingressar na IES e  consiga se localizar em seu espaço físico. A Metodologia adotada para o desenvolvimento do aplicativo 
foi o SCRUM (ágil para gestão e planejamento de projetos de software). Foi usado inicialmente a metodologia canvas, de planejamento de 
projetos, a qual utiliza conceitos visuais da neurociência aliados a uma estrutura lógica de componentes que formam um plano de projeto. Tais 
componentes estão organizados em blocos de perguntas fundamentais (Por quê, O quê) integrados em consonância com a teoria que rege o 
gerenciamento de projetos. Esses blocos são formados pelos elementos fundamentais do plano, os quais compõem o modelo mental que permite 
visualizar todos os componentes e suas dependências em uma única página. Em seguida, foi levantado as histórias de usuário, desenvolvida a 
conversação, e após determinado os sprints (são cada uma das fases de um projeto, estipuladas em espaços determinados de tempo que podem 
variar de duas a quatro semanas) com as tarefas de cada história. O Sprint é o conceito principal do método Scrum. Neles serão aplicados os 
demais eventos, discutidos os avanços do projeto, empregadas as melhores soluções para, então, se chegar ao produto final ou parte dele. E o 
app INFOLIBRAS está sendo desenvolvido desde então, utilizando este método que gerencia as atividades. O Kanban é um termo de origem 
japonesa e significa literalmente “cartão” ou “sinalização”. Como resultado foi levantado conceitos sobre o ser Surdo e sua cultura, além de 
identificado os requisitos que envolvem o objeto de pesquisa. Acredita-se que o aplicativo irá beneficiar vários alunos na locomoção, além de 
contribuir com a acessibilidade, melhorar sua satisfação e diminuir a evasão.
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