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Resumo 

Este relato de experiência foca nas atividades desenvolvidas pelo projeto Caleidoscópio do 

Time Enactus da Universidade Federal do Ceará (UFC). Esse projeto trabalha junto à 

comunidade surda, visando ao empoderamento da luta desta por condições de vida mais 

dignas e por uma sociedade mais acessível e inclusiva. Desse modo, o projeto se subdivide 

em duas frentes: uma trabalhando o empreendedorismo com a Associação dos Surdos 

Organizados de Fortaleza (ASOF) e a outra fomentando a empatia sobre a causa surda e a 

Língua de Sinais em crianças em idade escolar da rede pública de ensino, por meio de um 

recurso educativo digital, o Gestus. 
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Abstract 

This experience report focuses on the activities developed by the Time Enactus Kaleidoscope 

project of the Federal University of Ceará (UFC). This project works with the deaf 

community, aiming at empowering the struggle for dignified living conditions and a more 

accessible and inclusive society. Thus, the project is subdivided into two fronts: one working 

entrepreneurship with the Association of the Organized Deaf of Fortaleza (ASOF) and the 

other fostering empathy for the deaf cause and the Sign Language in schoolchildren of the 

public school system, through a digital educational resource: Gestus. 
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INTRODUÇÃO 

O projeto Caleidoscópio tem por objetivo empoderar a comunidade surda, trabalhando 

em duas frentes. A primeira foca no desenvolvimento de ações de empreendedorismo e 

fortalecimento institucional da ASOF por meio de capacitações internas, abordando 

planejamento estratégico, organização de eventos e educação financeira e por meio da 

criação camisas que remetem à comunidade surda, de modo a reverter o lucro para a 

própria comunidade.  

A segunda frente consiste na aplicação do RED Gestus, no sentido de sensibilizar 

crianças em idade escolar sobre cultura surda, Língua de Sinais e educação ambiental, por 

intermédio de intervenções em escolas públicas de Fortaleza e Região Metropolitana. Essas 

intervenções consistem num primeiro contato da criança com a Língua de Sinais através do 

RED de forma lúdica e educativa, seguido de uma Oficina sobre Educação Ambiental com 

um membro da comunidade surda, a fim de trabalhar a empatia e a consciência da criança 

nos âmbitos socioambiental. 

O projeto visa a aumentar a visibilidade da comunidade surda, trabalhando o 

empoderamento e a educação como norteadores desse objetivo. Desse modo, as 

capacitações e a ações empreendedoras desenvolvidas na ASOF juntamente aos membros 

do projeto Caleidoscópio do Time Enactus UFC, que são dos mais diversos cursos tais 

como Administração,Ciências Biológicas, Design-Moda, Engenharia Ambiental, 

Engenharia Química e Sistemas e Mídias Digitais, agregam positivamente na formação de 

uma comunidade mais apta e consciente a enfrentar as adversidades relacionadas à carência 

nas políticas públicas de inclusão e acessibilidade.  

Assim, o projeto também trabalha com o RED Gestus no intuito de fomentar a 

empatia e a consciência no que se refere à causa surda e a Língua de Sinais desde os 

primórdios da formação educacional da criança, de forma lúdica e instrutiva. A longo 

prazo, espera-se que a ASOF seja reconhecida como Associação modelo de surdos a nível 

estadual e que o Gestus seja empregado amplamente na Rede de Escolas do Estado do 

Ceará, alinhando a transformação educacional à social.  
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EMPREENDEDORISMO SOCIAL E SURDEZ 

 Um grande desafio do projeto 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. 

 Unindo-se esses conceitos foi possível vislumbrar mais claramente como defender a  

causa defendida pela comunidade surda 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. 

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. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Surdez
http://pt.wikipedia.org/wiki/Surdez
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Audi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Audi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fala
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fala
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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 estivemos 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. 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CALEIDOSCÓPIO 

O contato inicial feito com a ASOF mostrou as necessidades da comunidade junto ao 

desenvolvimento do projeto. Dessa forma, foi avaliado que a Associação precisava se 

reestruturar institucionalmente, além de fomentar um ambiente mais atrativo para o membros 

desta. Pensando nisso, o projeto construiu estratégias de atração de novos membros à 

Associação por meio de eventos relacionados à vivência surda, como o Seminário da Cultura 

Surda e Língua de Sinais e o Café com Libras, de capacitações e oficinas, como planejamento 

estratégico e organização de eventos, de captação de recursos financeiros, como a criação de 

uma linha de camisas com referências à cultura surda e à Língua de Sinais. Portanto, o projeto 

trabalha as potencialidades da comunidade através de capacitações que fortalecem o senso 

empreendedor e fortalecem o desenvolvimento socioeconômico desta. 

Além disso, foi observada a necessidade de oferecer maior visibilidade a cultura 

surda e a língua de sinais. Diante disso, o time Enactus UFC e alguns alunos do curso de 

Sistema e Mídias Digitais da UFC desenvolveram o RED Gestus. O mesmo está em fase 

de prospecção de escolas para aplicação ativa, de modo que a metodologia de aplicação 

do jogo é construída a partir do projeto pedagógico do jogo, no qual estão contidas 

explicitamente os objetivos almejados pelo RED. Desse modo, a aplicação do jogo está 
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dividida em 3 fases: a primeira é a de contato com a escola e observação das crianças que 

serão beneficiadas pelo RED, a segunda é a aplicação do jogo propriamente dita, em que 

as crianças têm a oportunidade de jogar o RED Gestus e aprender princípios básicos de 

LIBRAS num ambiente lúdico e interativo no qual as crianças são expostas a uma 

narrativa na qual o protagonista (Jonas) aprende LIBRAS com a irmã surda (Marina) para 

poder se comunicar de forma mais eficiente com ela, a terceira é o contato das crianças 

com um membro da comunidade surda por meio de uma Oficina sobre Educação 

Ambiental no sentido da criança aplicar os conhecimentos adquiridos no jogo e 

desenvolver uma consciência socioambiental focada na inclusão das minorias. 

Portanto, a metodologia do projeto consiste na aplicação de capacitações para 

reestruturar a Associação dos Surdos Organizados de Fortaleza (ASOF) e executar 

atividades práticas que ajudem nessa reestruturação e na aplicação do Recurso Educativo 

Digital (RED) Gestus em escolas públicas de Fortaleza/CE. 

Além disso, pensando na sustentabilidade do projeto os membros do time são 

capacitados em LIBRAS para otimizar o contato e aceitação na comunidade surda. Assim, 

semanalmente os membros têm aula com professores formados em Letras Libras pela 

UFC, no sentido de aprimorar  

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO 

Quanto à frente do Gestus, a primeira fase de aplicação do Gestus nas escolas 

consiste no contato inicial com a Diretoria da Escola e apresentação do projeto pedagógico 

do RED a fim de alinhar os propósitos educacionais do projeto com o plano de ensino da 

instituição. Quando se faz necessário, ainda nessa fase é retirado um dia para conhecer 

posteriormente as crianças antes da aplicação do jogo. Além disso, é distribuído um 

portfólio informativo para os pais e o corpo docente sobre a proposta educacional do jogo 

na formação humana da criança. 

A segunda fase de aplicação do Gestus nas escolas consiste na aplicação 

propriamente dita. Nessa fase, os membros do time responsáveis por essa fase aplicam o 

jogo no laboratório de informática da escola ou em notebooks pessoais, dependendo da 

estrutura física da escola. Além disso, é distribuída uma cartilha com atividades para colorir 

e testar os conhecimentos adquiridos acerca de LIBRAS.  
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A terceira fase de aplicação do Gestus consiste numa Oficina sobre Educação 

Ambiental na qual um membro da comunidade surdo conhece as crianças que jogaram o 

RED na fase anterior. Dessa forma, o contato funciona como forma de desmistificar a 

pessoa surda para as crianças, assim como forma de elas terem a oportunidade de treinar os 

conhecimento advindos da experiência no jogo. Nessa fase, também é coletado o feedback 

da atividade e como ela fortaleceu o censo de empatia em relação à causa surda. 

 Quando á frente da ASOF, as capacitações focam em áreas estratégicas de 

fragilidade institucional da associação, tais como planejamento estratégico, educação 

financeira e organização de eventos. As oficinas serão aplicadas pelo menos 1 vez ao mês 

com uma parte expositiva seguida de uma parte prática, em que os membros do time 

enactus construirão o conhecimento adquirido junto à comunidade em uma situação prática. 

As oficinas serão ministradas por parceiros do time, como Sinergia Social e Causas do 

Bem, e interpretados para LIBRAS por intérpretes voluntários. Em Maio, ocorrerá uma 

capacitação da Associação sobre os 5 pilares de desenvolvimento institucional ministrada 

por nossos parceiros da ONG Sinergia Social.  

Além disso, um formulário foi idealizado no sentido de atrair mais surdos 

interessados em empreender para a ASOF. O formulário é acessível, disponível em 

Português e em LIBRAS, visando a coletar dados relacionados às habilidades e aos 

interesses da pessoa surda com foco no empreendedorismo. Desse modo, o projeto eleva o 

público impactado pela a ASOF, ao mesmo tempo que desenvolve atividades com foco na 

ação empreendedora. 

 Juntamente a isso desenvolvido nas duas frentes do projeto, aulas estão sendo 

ministradas por recém egressos do curso de Letras Libras da UFC ,que pretendem 

aprimorar a didática em sala de aula , para os membros do time, devido à avaliação da 

necessidade da capacitação interna dos membros do projeto devido ao contato direto com 

a comunidade surda, facilitando a comunicação e a integração nesta. 

A busca por parcerias é importante no sentido de fortalecer o impacto causado na 

comunidade surda. Desse modo, buscamos parcerias com organizações e pessoas 

alinhadas com nosso valores, como as ONGs Sinergia Social e Causas do Bem, que 

trabalham junto ao desenvolvimento institucional de organizações do terceiro setor por 

meio de capacitações. Além disso, buscamos parcerias com intérpretes que nos auxiliem 

em traduções do Português para a LIBRAS em eventos, oficinas e vídeos de 
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divulgação.Por fim, a ideia de desenvolver uma linha de camisas partiu da necessidade 

financeira avaliada na Associação. Desse modo, junto à comunidade propomos o 

desenvolvimento de uma linha de camisas com referências à cultura surda, Língua de 

Sinais e cultura pop. Desse modo, estamos estudando modelos de camisas para serem 

desenvolvidas, e contamos com o suporte de um membro da Associação que detém 

conhecimentos de Design gráfico.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em vista do exposto, é evidente a vulnerabilidade social vivida pela comunidade 

surda, que ainda é alvo de preconceito e políticas públicas de inclusão e acessibilidade 

deficitárias. Assim, o empreendedorismo social funciona como ferramenta de empoderamento 

dessa comunidade, por meio de ações que desenvolvam o potencial humano e potencializem a 

visibilidade da causa defendida por essa comunidade, como as desenvolvida pelo projeto 

Caleidoscópio. 

 Participar desse projeto inicialmente como analista e depois como líder moldou meu 

modo de pensar sobre a comunidade surda e desenvolveu minha empatia em relação à causa 

surda. É uma experiência que eu nunca sequer cogitei na minha vida, mas felizmente o 

contato com o Time Enactus UFC me permitiu essa experiência memorável que tem me 

proporcionado a oportunidade de impactar vidas e ser impactado simultaneamente, na 

construção de uma sociedade cada vez mais digna, justa e acessível para todas e todos. 

 

 

 


