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Resumo

A comunidade surda brasileira enfrenta diversos problemas no seu dia a dia, dentre eles, a

dificuldade  de  comunicação,  visto  que  poucas  pessoas  ouvintes  sabem se  comunicar  em

LIBRAS, segunda língua oficial do Brasil e língua utilizada pelos surdos no país. Assim, o

empreendedorismo social  pode desempenhar  importante  papel  para diminuir  as diferenças

entre as pessoas ouvintes e os indivíduos surdos, trazendo por meio de projetos inovadores e

que auxiliem essa comunidade uma maior  integração entre eles e a sociedade,  garantindo

educação e oportunidades de emprego para todos. Esse trabalho procura mostrar quais são as

dificuldades enfrentadas por essa comunidade e como ideias empreendedoras e organizações

como a Enactus podem auxilia-la. 

Palavras-chave:  empreendedorismo  social;  comunidade  surda;  inovação;  Enactus;

sustentabilidade. 

Abstract

The Brazilian deaf community faces several problems in their day-to-day life, among them,

the difficulty  of communication,  since few hearing,  people know how to communicate  in

LIBRAS, the second official language of Brazil and language used by the deaf in the country.

Thus,  social  entrepreneurship  can  play  an  important  role  in  narrowing  the  gap  between

hearing  people  and  deaf  individuals  by  bringing  innovative  projects  and  helping  the

community to integrate  more closely with society by ensuring education and employment

opportunities for all. This work seeks to show the difficulties faced by this community and

how entrepreneurial ideas and organizations such as Enactus can help them.
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INTRODUÇÃO

A comunidade surda brasileira enfrentou vários problemas durante toda a sua história

por  serem  muito  excluídos  da  sociedade  somente  porque  não  falavam  por  conta  disso,

algumas  técnicas  para que eles  falassem foram criadas,  como as  tentativas  de oralização,

muito comuns no século XVIII, nas quais os familiares de pessoas surdas tentavam forças elas

a falar por meio de técnicas de fonoaudiologia como treinamento sensorial e treinamento para

leitura de lábios. Métodos criados na tentativa de tornar o surdo falante, não identificando as

suas dificuldades e como aquilo prejudicava muito mais do que ajudava essas pessoas. 

Essas pessoas ainda passam por muitas dificuldades no seu cotidiano, entre elas a falta

de visibilidade que esse grupo recebe, falta de oportunidades de trabalho, muitas vezes por

preconceito, e principalmente, a dificuldade de comunicação. Tendo isso em vista, a criação

da Língua Brasileira  de Sinais (LIBRAS), a qual  é derivada da língua de sinais  francesa

(LSF), foi de extrema importância. A França foi o local onde surgiram algumas das primeiras

iniciativas para melhorar a vida dos surdos que moravam no país, criando métodos para a

aprendizagem em línguas de sinais e também oficializando essa língua. Inspirados pela luta

francesa, alguns grupos de comunidades surdas no Brasil iniciaram também essa luta, até que

a LIBRAS foi oficializada como segunda língua oficial do Brasil em 2002, por meio da Lei

10.436  (Digital  and  Centro,  2012),  com  esse  marco  legal,  muitos  surdos  tiveram  a

oportunidade  de  se  expressar  e  de  se  comunicar  pela  primeira  vez,  garantindo  assim  os

direitos básicos de todo cidadão,  e isso também foi importante para a criação das escolas

bilíngues,  onde  os  estudantes  surdos  poderiam  usar  a  LIBRAS  como  primeira  língua,

permitindo assim um maior desenvolvimento pessoal e intelectual, visto que, nesses lugares, a

comunicação não era um problema para eles. 

Apesar do progresso que já ocorreu em relação a comunidade surda no Brasil, com a

oficialização da sua língua e também com leis que regulamentam a profissão de intérprete de

LIBRAS,  a  Lei  12.319  de  2010,  ainda  existem  muitos  problemas  enfrentados  por  essa

comunidade. Por conta disso, projetos que auxiliem a inserção dessa comunidade no mercado

de trabalho, na educação de qualidade e em ambientes nos quais eles se sintam parte do local,

em que a condição auditiva deles não seja um empecilho são muito importantes para garantir

uma boa qualidade de vida para essas pessoas.

O empreendedorismo social pode ser de grande relevância nesse contexto, visto que

ele procura aliar ações e projetos inovadores com a realidade social de um determinado local,
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buscando melhorar  a  qualidade  de  vida  e  transformando  uma comunidade  que passa  por

adversidades em um local  de negócios sustentáveis e prósperos. Entretanto,  ainda existem

poucos projetos de empreendedorismo social, principalmente no Brasil, com a comunidade

surda, nas bases de dados Google Acadêmico, Science Direct e no Portal de Periódicos da

CAPES  por  exemplo,  não  encontrasse  nenhum  artigo  publicado  que  tenha  as  palavras

empreendedorismo social e comunidade surda juntos.

A COMUNIDADE SURDA E SUAS DIFICULDADES

As comunidades surdas são locais em que as pessoas que possuem essa particularidade

podem  se  sentir  mais  incluídas  e  também  tem  a  oportunidade  de  partilhar  histórias  e

oportunidades em comum com seus semelhantes e em que pessoas ouvintes também podem

entender e conhecer melhor essa realidade. 

O termo comunidade pode ser entendido como um local em que um grupo se reúne e

que para este ser bem-sucedido, o grupo deve:

“Para que um grupo se constitua e se configure como uma comunidade,
algumas condições são necessárias. Temos como exemplos: afinidades entre
os  diferentes  indivíduos  que  constituem o  grupo,  interesses  comuns  que
possam conduzir as ações do grupo por caminhos comuns, continuidade das
relações  estabelecidas,  bem  como  tempo  e  espaço  comuns,  em  que  os
encontros  do  grupo  possam acontecer”  (LOPES;VEIGA-NETO,  2006,  p.
82).

Assim, no contexto da comunidade surda, existiu, ao longo do tempo, o surgimento,

principalmente, de associações de surdos, grupos desportivos, escolas e instituições, festas e

eventos,  reuniões  familiares,  entre  outros.  Locais  muito  importantes  para que o indivíduo

possa descobrir a sua identidade como surdo, as suas narrativas pessoais e os seus marcadores

culturais, e para que ele não se limite aos seus problemas auditivos como barreiras para o

progresso. Também são importantes para que pessoas ouvintes entendam melhor a realidade

dos surdos, são locais frequentados principalmente por: familiares de indivíduos surdos, como

cônjuges, pais e filhos, intérpretes de línguas de sinais, profissionais que trabalham com a

surdez, entre outros.

Nesse  contexto,  na  cidade  de  Fortaleza,  surgiram  algumas  associações,  como  a

Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos e também a Associação dos Surdos

Organizados  de  Fortaleza  (ASOF).  O time  Enactus-UFC tem frequentado  as  reuniões  da

ASOF, as quais são realizadas  semanalmente em uma escola da cidade,  local  cedido pela
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prefeitura  para  possibilitar  o  seu  acontecimento,  e  conhecido  de  perto  os  problemas

enfrentados por essas pessoas. Nesses encontros semanais são debatidos temas de importância

para a comunidade surda, como um acontecimento gravíssimo que ocorreu na cidade quando

um policial não soube abordar um surdo durante a sua patrulha o que ocasionou na morte do

indivíduo, e quais medidas tomar para a solução desses problemas, também são discutidas

organização e logística de eventos que serão realizados pela ASOF, como o V Seminário da

Cultura Surda e Língua de Sinais que ocorreu em abril, e por fim, ocorrem eventos esportivos

também na associação, eles possuem um time de futsal misto para surdos e ouvinte que treina

para competir e assim aumenta a interação entre surdos e ouvintes. 

Um dos relatos que ouvimos durante essas reuniões que nos ajudou a conhecer melhor

a comunidade foi de um dos associados que frequenta as reuniões assiduamente, e nos relatou

que não consegue encontrar emprego, pois muitas pessoas ainda têm muito preconceito e,

apesar de ele possuir qualificações como um curso de informática, não consegue encontrar

muitas oportunidades e encontrasse atualmente desempregado. Um outro problema relatado

por ele e também por outras pessoas da associação, é a dificuldade de comunicação, pois, em

alguns casos, mesmo ele encontrando oportunidades de trabalho para as suas qualificações,

ainda  assim  não  consegue  ingressar  na  empresa  por  falta  de  pessoas  que  consigam  se

comunicar com ele, dificultando assim, muito o seu cotidiano. Também já foi relatado casos

em que os indivíduos surdos dessa associação foram para o médico em alguma consulta de

rotina  ou  para  a  delegacia  denunciar  um  celular  roubado,  porém  não  conseguiam  se

comunicar com ninguém no locam e explicar a sua situação pois ninguém sabia LIBRAS.

Por conta de todos esses problemas enfrentados por essas pessoas, ideias de grande

sucesso como um negócio social brasileiro para a comunidade surda, que é o aplicativo Hand

Talk, são muito importantes para diminuir  essas diferenças.  Esse aplicativo foi eleito pela

ONU  em 2013  como  o  melhor  aplicativo  de  inclusão  social  do  mundo,  nele  existe  um

personagem principal,  o Hugo, que é um boneco que traduz qualquer  coisa que a pessoa

digitar no aplicativo para LIBRAS, facilitando assim a comunicação entre surdos e ouvintes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Tendo  em  vista  essas  dificuldades  enfrentadas  pelas  pessoas  surdas  e  o  papel

fundamental  que o empreendedorismo social  pode exercer para diminuir  essas questões, é

importante  que órgãos  como a  Enactus,  a  qual  visa  sempre  melhorar  a  vida  das  pessoas

através  da  ação  empreendedora,  busquem  auxiliar  mais  indivíduos  que  possuem  alguma

deficiência,  auxiliando assim não só a  comunidade surda,  mas  também a comunidade de

pessoas cegas, paraplégicos e todos que precisem de alguma ajuda para ter mais visibilidade e

diminuir assim cada vez mais os seus limites na sociedade. 
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