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Resumo

Este relato foca nas minhas experiências e impressões iniciais acerca do empreendedorismo
social  e da cultura surda após me tornar membro ativo do Time Enactus da Universidade
Federal do Ceará (UFC). Assim, o projeto que atuo especificamente (Caleidoscópio) trabalha
com o empoderamento da luta da comunidade surda nos mais variados âmbitos, luta a qual
envolve principalmente a busca por políticas públicas eficazes de inclusão e acessibilidade
dessa  comunidade.  Nesse  contexto,  venho  compartilhar  minhas  notórias  mudanças  de
perspectivas  pessoais  após  interagir  mais  fortemente  com esse  grupo social  muitas  vezes
incompreendido, que se mostrou bastante acolhedor e resiliente.

Palavras-chave:  empreendedorismo  social;  cultura  surda;  empoderamento;  Caleidoscópio;

inclusão.

Abstract

This report focuses on my initial experiences and impressions of social entrepreneurship and
deaf culture after becoming an active member of the Time Enactus of the Federal University
of  Ceará  (UFC).  Thus,  the  project  I  act  specifically  (Kaleidoscope)  works  with  the
empowerment of the struggle of the deaf community in the most varied areas, a struggle that
mainly involves the demand for effective public policies of inclusion and accessibility of that
community. In this context, I come to share my notorious changes in personal perspectives
after interacting more strongly with this often misunderstood social group, which has proved
to be very welcoming and resilient.
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INTRODUÇÃO

Recentemente  integrei  à  vida  de  Enactor,o  que  já  considero  uma  experiência

transformadora  em  minha  vida,  que  me  desafia  continuamente  a  viver  em  contato  com

projetos  de  impacto,  além  de  ser  um  grandioso  exercício  de  empatia  .Eu  participo

1 Graduando  em  Engenharia  Química,  Universidade  Federal  do  Ceará-UFC
(andersondiogenes.ufc@gmail.com).

III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

ENACTUS BRASIL



especificamente de um projeto de empoderamento da luta da comunidade surda por maior

visibilidade  e  direitos,  denominado  Caleidoscópio.   Tal  projeto  atua  em  duas  frentes

principais: auxiliando a luta da ASOF (Associação dos Surdos Organizados de Fortaleza) e

desenvolvendo um jogo lúdico para crianças na faixa de 7-10 anos focado no aumento da

visibilidade da cultura surda para essas crianças. 

Sendo assim, minha experiência inicial com a cultura surda mostrou minha evidente

falta de conhecimento desse mundo tão vasto e interessante. Em primeiro lugar, no meu reles

conhecimento, pensava que grande parte dos surdos dominava a língua de sinais, o que se

mostrou  uma  falsa  ideia  pessoal.  Esse  desconhecimento  da  linguagem  de  sinais  exclui

socialmente essa parcela da comunidade surda, o que dificulta a interação interpessoal dessas

pessoas com os ouvintes (pessoas sem deficiência auditiva)  e com os próprios surdos, o que

dificulta  mais  ainda  a  busca  por  emprego  e  a  aceitação  social  dessa  comunidade.  Outra

dificuldade averiguada pelo grupo que integro é a relação dos surdos com o Português, muitos

deles  conhecem brevemente  uma  das  línguas  oficiais  no  País,  existindo  casos  em que  o

conhecimento da língua é quase nulo. 

INTEGRAÇÃO AO TIME ENACTUS

Meu  primeiro  contato  com  o  projeto  em  que  atuo  no  momento  foi  na  imersão

promovida pelo Time Enactus UFC, na qual fui alocado no projeto Caleidoscópio, o qual tem

foco  no  empoderamento  da  luta  da  comunidade  surda.  Nessa  imersão  também  tive  a

oportunidade de ter um contato mais elucidador com o empreendedorismo social e os valores

defendidos pela Rede Enactus. 

Na reunião inicial do projeto, realizada ainda durante a imersão, na qual debatemos

estratégias  a curto e a longo prazo a serem desenvolvidas  no projeto,  pude perceber meu

desconhecimento  acerca de pontos  centrais  da cultura surda,  tais  como a acessibilidade  à

comunicação e a dificuldade de integração no mercado de trabalho.

Nessa reunião inicial debatemos também como poderíamos sobrepor esses empecilhos

com o auxílio do empreendedorismo social. Desse modo, uma case interessante levantado foi

o de Dona Jaqueline, surda de nascença e membra da ASOF, a qual produz bolsas e bonecas

artesanalmente para auxiliar na renda familiar. O pensamento geral do grupo foi “Por que não
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buscamos formas de escoar a produção de Dona Jaqueline?” e atualmente fico gratificado em

afirmar  que estamos desenvolvendo essa ideia  para que esta  seja executada  o mais  breve

possível.

Ainda na reunião, foi colocado em pauta o apoio do Time ao evento promovido pela

ASOF: 5º Seminário da Cultura Surda e Língua de Sinais. Pensamos como seriam nossas

estratégias internas e conjuntas com a ASOF para organizar esse evento que juntaria surdos e

ouvintes num momento de compartilhamento de vivência e conhecimento.

EMPREENDEDORISMO SOCIAL E SURDEZ

Meu  primeiro  desafio  pessoal  foi  identificar  as  relações  existentes  entre  o

empreendedorismo social e a luta da comunidade surda por direitos e visibilidade. Pode-se

pensar inicialmente que a integração e a acessibilidade dessa comunidade é dever unicamente

do Poder Público e instâncias superiores, entretanto cada indivíduo integrante da sociedade

tem o poder e o dever de apoiar as diferenças e a integração destas no convívio social.

Empreendedorismo  social  se  diferencia  de  outras  iniciativas  empreendedoras  por

colocar a responsabilidade social no centro do negócio. Partindo desse princípio, cada pessoa

que preza e luta por uma consciência social em relação a comunidades de vulnerabilidade

social  estão aplicando,  ainda que  em pequena escala,  valores  prezados  e  defendidos  pelo

empreendedorismo social.

Desse modo, pude vislumbrar mais claramente como integraria à causa da surdez com

o auxílio  do empreendedorismo social.  Ações  claras a  serem tomadas e desenvolvidas  no

projeto teriam que ser associadas a uma maior visibilidade dessa comunidade, disseminar um

debate mais aberto acerca da comunidade surda e da ininterrupta luta por direitos desta.

CULTURA SURDA E DE SINAIS

A cultura surda é bastante vasta e engloba diversos costumes típicos dos usuários das

línguas de sinais. Por definição,  Os surdos, além de serem indivíduos que possuem surdez,

por  norma  são  utilizadores  de  uma comunicação espaço-visual,  como  principal  meio  de

conhecer o mundo em substituição à audição e à fala.
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Nesse cenário, projetos que elevem o contato entre surdos e ouvintes também auxiliam

no aumento da visibilidade dessa comunidade, além do fato que a convivência constante entre

as diferenças eleva a aceitabilidade e a integração da população surda na sociedade.

Levando  isso  em conta,  a  surdez  dever  ser  considerada  e  interpretada  como  uma

deficiência, e o surdo deve ser tratado como possuidor dessa deficiência, ou seja, as diferenças

devem ser consideradas no trato social,  porém exclusão e comiseração por parte dos não-

deficientes  deve  ser  uma prática  a  ser  banida,  visto  que  o  surdo é  ser  tão  integrante  do

convívio social quanto o ouvinte.

Nesse contexto, o nosso projeto trabalha e considera todas as variáveis existentes no

contato  interpessoal  com a  comunidade  surda.  Por  vezes,  a  comunicação  entre  nós  e  os

membros surdos da ASOF foi dificultado na ausência de um intérprete, o que nos motivou a

ter  maior  conhecimento  acerca  da  Língua  de  Sinais  e  suas  aplicações,  embora  ainda

precisemos da presença e atuação do intérprete no sentido de se ter um debate mais dinâmico

no âmbito das pautas debatidas na Associação.

No tempo que estive em contato com essa comunidade também assimilei normas de

boa convivência e práticas a serem evitadas, de modo a se prezar por um bom convívio social

e estreitar a relação de confiança, ponto fundamental a ser prezado em todas as interações no

meio social, mostrando que a diferença da deficiência não deve ser justificativa para exclusão

e  incompreensão  dessa  comunidade  ou  de  qualquer  comunidade  de  vulnerabilidade  na

sociedade.

5º SEMINÁRIO DA CULTURA SURDA E LÍNGUA DE SINAIS

O apoio do Time ao Seminário organizado pela ASOF foi desafiante  para o grupo

como  um  todo,  porém  se  mostrou  bastante  recompensador  no  sentido  de  reforçar  nossa

confiança com a Associação.

Os desafios se mostraram desde a busca de um local para o evento até a busca por

patrocínios que apoiassem a causa social  e contribuíssem, principalmente,  no que tange à

alimentação e estética do evento.
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O engajamento do grupo para obter os patrocínios necessários, assim como conseguir

um local  para  o  evento,  foi  evidente  e  contribuiu  fortemente  para  estreitar  nossa  relação

pessoal com os membros da Associação.

O evento ocorreu no dia 26 de Abril deste ano no Centro de Humanidades da UFC e

contou  com  a  presença  da  comunidade  surda  e  ouvinte  de  Fortaleza,  corroborando

positivamente ao aumento da visibilidade dessa comunidade na microrregião de Fortaleza.

ACOLHIMENTO NA ASSOCIAÇÃO

Meus sábados à tarde estão reservados para as reuniões da ASOF, e o que pode parecer

entediante a primeira vista para alguns, na verdade é uma felicidade pessoal notar que eu

posso contribuir para impactar positivamente essa comunidade. 

O presidente da ASOF é o Joaci, surdo e ativista dos direitos da comunidade surda, e

um ser humano extremamente  gentil,  humanista  e dedicado à luta  dessa comunidade.  Na

primeira vez que compareci a uma reunião da Associação, fui muito bem recebido por todos

presente, principalmente pelo Joaci.

Na cultura surda, as pessoas também são relacionadas a sinais, ou seja, quando se

deseja fazer referência a uma determinada pessoa, se faz o sinal dessa pessoa em Libras. Esse

sinal só pode ser escolhido por um surdo após a análise de trejeitos e características pessoais.

Nos primeiros encontros, ainda não se havia atribuído um sinal para mim. Após a ajuda do

Time na organização do Seminário e minha presença constante  nas reuniões aos sábados,

recentemente me foi atribuído um sinal, o que é bastante gratificante pessoalmente, como se

fosse uma validação dessa comunidade para comigo.

PRESENÇA DA COMUNIDADE SURDA NA ASSOCIAÇÃO

Ao longo de nossas visitas à comunidade, notamos a evasão da comunidade surda nas

reuniões aos sábados. Sendo assim, uma das adversidades enfrentadas pelo nosso Time nas

reuniões da ASOF é a baixa audiência da comunidade surda, num momento que é destinado

primordialmente para debater assuntos de interesse dessa comunidade. 

Um comportamento observado nas reuniões é o da maior presença de mulheres surdas,

participando ativamente dos debates, enquanto grande maioria dos homens surdos se dirige a

práticas desportivas. Todavia,  mesmo nas práticas desportivas,  o percentual  de surdos tem

diminuído drasticamente.
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Com o intuito  de  atenuar  essa  questão,  nosso  Time tem elaborado  estratégias  que

venham ao encontro de atrair um maior número de surdos para as reuniões da Associação, tais

como o Enactus Day, dia para a comunidade conhecer mais acerca do Time Enactus UFC e

das nossas propostas para o apoio na luta da comunidade surda, e capacitações e cursos nas

áreas de Culinária, Costura, Libras e Língua Portuguesa. 

PRÓXIMOS PASSOS DO PROJETO

Os próximos passos do Caleidoscópio são voltados ao desenvolvimento de propostas

de cursos de capacitação para a comunidade surda, de modo a elevar o nível de público surdo

nas reuniões da Associação, o que é fundamental para a representatividade desse grupo ao

longo do nosso contato com a comunidade. 

Nesse sentido, após consulta com a comunidade, representada pelo Joaci, percebemos

o claro interesse em ações de capacitação voltadas para as áreas da gastronomia e da costura,

além do desejo de um curso de libras para surdos e ouvintes e outro de Língua Portuguesa

voltada exclusivamente para a comunidade surda. Assim, no momento estamos voltando parte

dos nossos esforços para viabilizar esses cursos e capacitações.

Por  outro  lado,  o  projeto  pretende  finalizar  o  jogo  lúdico  voltado  a  aumentar  a

visibilidade  da  cultura  surda  e  língua  e  sinais,  com o auxílio  de  estudantes  do  curso  de

Sistemas e Mídias Digitais da UFC, além de testar sua aplicabilidade em escolas do sistema

público de ensino a priori. Com esse jogo, pretendemos elevar a visibilidade da comunidade

surda  e  da  Língua  de  Sinais,  além  de  sensibilizar  o  público-alvo  acerca  da  luta  por

empoderamento dos surdos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em  vista  do  relatado  no  que  tange  às  minhas  experiências  iniciais  com  o

empreendedorismo  social  e  a  cultura  surda,  é  evidente  que  ainda  tenho  muito  a  me

desenvolver nesse âmbito,  tanto para fornecer maior  suporte individual  para o meu Time,

quanto para ser um agente transformador mais atuante na comunidade surda que impactamos

com nosso projeto.

A partir do meu contato inicial com essa cultura tão vasta que é a surda, aprendi a lidar

de  uma  forma  mais  harmoniosa  e  humana  com a  diferença  do  próximo,  a  interpretar  a
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deficiência  não como uma barreira  social,  mas sim como uma característica intrínseca do

indivíduo, o que lhe faz único.

Além disso, aprendi a interpretar a responsabilidade social como dever individual de

cada  cidadão,  que,  embora  ainda  dependa do Poder  Público  no trato  de  certas  instâncias

sociais  e  econômicas,  ainda  pode  contribuir  ativamente  para  impactar  positivamente  a

sociedade, começando pelo meio em que convive.

Nesse contexto, é evidente que a luta por empoderamento da comunidade surda não é

uma  batalha  travada  unicamente  pelos  surdos,  muitas  pessoas  relacionadas  direta  ou

indiretamente com a surdez se importam e lutam constantemente para que os direitos dessa

comunidade sejam ouvidos e atendidos pelo Poder Público.

Desse modo, objetivo continuar me desenvolvendo continuamente dentro do Time e da

Rede, a fim de impactar o maior número possível de pessoas e ser impactado por estas em

nossos projetos de empreendedorismo social,  considerando a responsabilidade social  como

um dos princípios norteadores dessa trajetória.
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