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Resumo 

Este trabalho trata-se de um relato de experiência a cerca das vivências dentro de um projeto 

de Extensão voltado ao Empreendedorismo Social, mais exatamente o Time Enactus UFC. 

Projetos desse tipo possibilitam ao estudante ter experiências além das paredes da sala de 

aula, colocar em prática a teoria estudada. O Projeto Caleidoscópio trabalha com a 

comunidade surda, e possui duas frentes uma em parceria com a Associação dos Surdos 

Organizados de Fortaleza – ASOF, com o objetivo de difundir a cultura surda, minimizando 

os preconceitos com pessoas surdas, dar maior visibilidade a comunidade surda, geralmente 

marginalizada; e a outra frente trabalha com o Jogo Gestus, um Recurso Educativo Digital – 

RED, que busca ensinar Libras para crianças de 7 a 10 anos.  

 

Palavras-chave: empreendedorismo social; empreendedor; comunidade surda; ensino 

superior.  

 

Abstract 

This work is an account of experience in one of the experiences within an Extension project 

focused on Social Entrepreneurship, more precisely the Enactus UFC Time. You have to have 

access to the practices beyond the walls of the classroom. The Kaleidoscope Project works 

with a nearby community, and has two fronts in partnership with the Association of 

Organized Deaf of Fortaleza - ASOF, with the aim of spreading a culture in view, minimizing 

prejudices with deaf people, giving greater visibility to the community deaf, often 

marginalized; and another round of work with the Gestus Game, a Digital Educational 

Resource - RED, which seeks to launch Child Pounds from 7 to 10 years. 

.  
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INTRODUÇÃO 

 

Ao ingressar no ensino superior, principalmente em uma universidade pública federal 

como é o caso da UFC o jovem percebe-se cheio de sonhos e aspirações, enxergando na 

universidade a oportunidade de desenvolver-se pessoal e profissionalmente. Desse modo, é 

importante que a instituição ofereça espaços e oportunidades para que o aluno desenvolva seu 

pensamento crítico, suas habilidades profissionais, bem como, o senso de responsabilidade 

diante os problemas sociais.  

O ensino superior não é descontextualizado e é por meio do ensino, da pesquisa e da 

extensão que a universidade busca exercer sua função de produzir conhecimento, organizar e 

articular os saberes, formar cidadãos e profissionais, além de viabilizar a aplicabilidade social 

do conhecimento produzido.  

Nesse contexto, é necessária a existência de projetos de extensão universitária que 

assumam metas de transferência de conhecimento qualificado à sociedade, cumpra o papel de 

mudar a realidade social contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da região onde 

está inserida.  

Dentre os diversos projetos de extensão presentes na universidade, podemos citar a 

Enactus, mais especificamente do Time Enactus UFC, o qual tem a missão de melhorar a vida 

das pessoas desenvolvendo projetos de impacto social com um time forte e sonhador. Esse 

projeto proporciona ao estudante a oportunidade de perceber mais diretamente a importância 

das suas ações, a transformação social que pode causar e o quanto é possível impactar vidas 

através de projetos de empreendedorismo social.  

  Empreendedorismo social é um termo que significa um negócio lucrativo e que ao 

mesmo tempo traz desenvolvimento para a sociedade. As empresas sociais, diferentes das 

ONGs ou de empresas comuns, utilizam mecanismos de mercado para, por meio da sua 

atividade principal, buscar soluções de problemas sociais. 

Os negócios sociais integram a lógica dos diferentes setores econômicos e oferecem 

produtos e serviços de qualidade à população excluída do mercado tradicional, ajudando a 

combater a pobreza e diminuir a desigualdade. Inclusão social, geração de renda e qualidade 

de vida são os objetivos principais dos negócios sociais, que também são economicamente 

rentáveis. 
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O PROJETO CALEIDÓSCOPIO 

 

A Enactus UFC possui cerca de 2 anos, e atualmente trabalha com 4 projetos: Mani, 

Caleidoscópio, Crânio Verde e Ohana, os dois primeiros já em andamento, e os dois últimos 

em fase de implementação. Seus projetos são desenvolvidos com base nos pilares do 

desenvolvimento sustentável que são: econômico, social e ambiental, possibilitando, assim, a 

integração entre os componentes da natureza e da sociedade no decorrer das gerações.  

O Projeto Caleidoscópio trabalha com a comunidade surda, e possui duas frentes uma 

em parceria com a Associação dos Surdos Organizados de Fortaleza – ASOF, com o objetivo 

de difundir a cultura surda, minimizando os preconceitos com pessoas surdas, dar maior 

visibilidade a comunidade surda, geralmente marginalizada; e a outra frente trabalha com o 

Jogo Gestus, um Recurso Educativo Digital – RED, que busca ensinar Libras para crianças de 

7 a 10 anos. 

Uma associação de surdos surge em função de reunir sujeitos surdos que participam e 

compartilham os mesmos interesses em comuns, assim como costumes, história, tradições em 

comuns, em uma determinada localidade, geralmente em uma sede própria ou alugada, ou 

cedida pelo governo e outros espaços físicos. 

A Associação de Surdos representa importante espaço de articulação e encontro da 

comunidade surda. Importantes movimentos se originaram e ainda se resultam das reuniões e 

assembleias que ocorrem por todo o Brasil. 

É nas comunidades surdas, na interação com o outro-surdo e com o mundo ouvinte, 

que diferentes trajetórias se encontram, que – na multiplicidade de vozes e de sinais – 

recriam-se as identidades Surdas, as narrativas pessoais, os marcadores culturais, as lutas e os 

discursos que permeiam os grupos Surdos. Os próprios conceitos subjacentes ao “ser Surdo” 

são produzidos e reconstruídos, em parte, na experiência das diferentes comunidades: alguns 

enfatizam mais os aspectos políticos, outros os aspectos referentes à língua de sinais e artes, 

alguns mantêm um tipo ‘ser surdo’ como minoria, como comunidade, como povo. 

A busca pelo semelhante, por segurança, conforto e interlocutores possíveis, que 

compartilham formas de comunicação visual, além de expectativas e projetos comuns, fazem 

das comunidades surdas espaços de respiro para muitos sujeitos, onde podem conviver – ao 

contrário do que acontece alhures – sem as marcas estigmatizantes carimbadas por olhares 

ouvintes. 
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As visitas à ASOF acontecem aos sábados à tarde em uma Escola Pública de Fortaleza 

e durante os encontros são debatidos desafios e dificuldades enfrentadas pelos surdos, como 

integrar a comunidade surda na sociedade majoritariamente ouvinte e questões legais da 

associação. Ao fazer o levantamento das necessidades da associação, o Time Enactus UFC 

propôs a Associação treinamentos voltado ao empreendedorismo, gestão, artesanato, e 

conforme a necessidade for surgindo novos serão ofertados.  

Uma das problemáticas percebidas foi a ausência de surdos nas visitas e nas atividades 

de modo geral da associação. Nada surpreende mais do que buscar apoio nas associações para 

reunir o povo surdo e não encontrá-los. Com a efetivação das leis em prol do surdo, o que 

deveria ser fator de união entre os pares, vem desmobilizando os sujeitos. As associações vêm 

se extinguindo, ou apenas mantendo aparências, mas estão longe de ser o que nasceram para 

“ser”. 

Como forma de contornar isso surgiu o “Café com Libras”. O evento já está na sua 

segunda edição e reúne surdos e ouvintes para interação, integração e promoção da cultura 

surda. E possui grande relevância para consolidar o envolvimento com a comunidade. 

Inclusive, na primeira edição o evento recebeu visita internacional de pessoas da Guatemala 

que possuem parentes surdos e estavam no Brasil para conhecer como funciona a questão de 

intérpretes e dos surdos. Um policial relatou que a policia militar de Fortaleza está fazendo 

aulas de Libras e passando por treinamentos para uma melhor abordagem dessas pessoas 

específicas. 

Foi ofertado também a pratica do Mambol, o qual é uma modalidade esportiva que 

surgiu no Norte. Fácil de se jogar, o esporte combina raciocínio lógico e agilidade, sendo o 

único no mundo que é praticado com duas bolinhas ovais simultâneas. Pode ser praticado de 

forma individual e até em sexteto, tanto para criança quanto para a terceira idade, e também 

por surdos.  

Na segunda edição o Time Enactus UFC desenvolveu uma dinâmica voltada a 

trabalhar junto à comunidade os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 

(Organização das Nações Unidas), como eles poderiam ser aplicados em prol da Associação, 

e de eu forma a comunidade surda pode ser contemplada. 

Além disso, a associação está dando um passo em direção a implementação de um 

negócio empreender. Durante o Café com Libras são vendidos bottons e camisas, sob 

encomenda que rementem à comunidade surda. A proposta é que a associação monte sua 
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própria linha de camisas, com artes feitas pelos próprios surdos em uma oficina que será 

ofertada em parceria com a Enactus e seus parceiros. 

 A Associação também está passando por um restruturação organizacional, na qual 

deverá votar seu novo Estatuto, eleger novos membros das diretorias, atualizar o CNPJ, e para 

isso terá apoio da Enactus. Além disso, está sendo verificada a possibilidade de conseguir um 

local fixo e próprio para a ASOF. Trata-se de uma organização em fase de restruturação. 

A outra frente do projeto Caleidoscópio envolve o Jogo Gestus. O referido jogo possui 

um personagem Jonas, o qual tem uma irmã surda e aprende Libras para poder se comunicar 

com ela. No jogo é ensinado o básico de Libras, como o alfabeto, os números de 0 a 10, sinais 

de alguns alimentos, dentre outros sinais. 

O Gestus já foi aplicado em três escolas, no Núcleo de Desenvolvimento da Criança, 

na Escola Irmã Giuliana Galli e no Projeto Trampolim. Durante as aplicações foi possível 

perceber uma boa aceitação ao jogo por parte das crianças. Elas demonstraram-se empolgadas 

e estimuladas a aprender novos sinais, além da possibilidade de estar falando uma nova 

língua.  

Algumas das crianças que participaram da aplicação do Jogo Gestus já haviam tido 

contato com pessoas ou parentes surdos, e relataram da dificuldade de comunicação com 

essas pessoas.  

Desse modo pode-se ressaltar a relevância da participação dos estudantes da graduação 

em projetos que desenvolvem ações socialmente responsáveis. Espaços como esse 

possibilitam ao estudante estar imerso em ambiente de grandes mudanças sociais, conhecer 

pessoas com histórias e vivências diferentes das suas, além das diferentes realidades sociais.  

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As universidades não têm como objetivo apenas formar profissionais capacitados para 

o mercado, devem também formar cidadãos conscientes e críticos, bem como contribuir para 

o desenvolvimento socioeconômico da região onde está inserida.  

As instituições formadoras, sejam da educação básica, sejam da educação superior, 

devem tornar-se reflexivas, pensar e avaliar sua missão social, constituindo-se em 
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organizações aprendentes. Devem favorecer o desenvolvimento de competências e 

habilidades essenciais à profissão e ao exercício da cidadania. 

.É necessário que as funções educativas centrem-se no desenvolvimento cultural, 

político e intelectual das pessoas para que elas possam se desenvolver e sejam agentes 

transformadores da sociedade. Partindo destes princípios, entende-se que a universidade tem 

um papel imprescindível de responsabilidade para com as questões sociais. Pode contribuir 

para modificar o curso da sociedade atual através da propagação do conhecimento. 

Comprometer-se com as questões sociais através da extensão, onde a universidade busca 

atender as demandas sociais. 

Afirma-se, portanto, que a associação forte tem papel fundamental na continuação da 

história e dos marcos históricos para as gerações futuras de Surdos. Trata-se de uma reflexão 

sobre a condição do surdo hoje, inserido na escola, no mercado e no mundo do trabalho, mas 

também das imposições, implantes cocleares, naturalização da deficiência. 

Pode-se concluir, portanto, que a Enactus UFC exerce papel essencial na 

concretização dos objetivos pautados no tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão. E, 

além disso, contribui para atingir as expectativas do graduandos em relação à participação em 

projetos de impacto social, no que tange à experiências além das salas de aula das 

universidades.  

 

 


