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1.RESUMO 

A inclusão de pessoas com deficiência auditiva no esporte ainda é um processo lento, 

se compararmos com a prática esportiva por pessoas com outras deficiências. A falta 

de estímulo por parte da sociedade, do poder público e a falta de representatividade 

na mídia contribuem com este cenário.  Por meio de uma pesquisa qualitativa, 

buscaremos, demonstrar quais são os desafios encontrados por um atleta deficiente 

auditivo para tentar alcançar seus objetivos dentro do esporte, bem como quais são 

os obstáculos e facilitadores para essa conquista. Esperamos contribuir com 

informações que promovam uma maior conscientização do poder público, mídia e 

iniciativa privada, agentes altamente capazes de criar e aperfeiçoar as condições de 

prática esportiva adaptada para as pessoas com deficiência auditiva.  

 

2.INTRODUÇÃO 

Inclusão é um assunto que vem muito sendo comentado nos últimos anos e 

vem ganhando maior destaque e notoriedade com a exposição na mídia e redes 

sociais, tais como a lei que determina a inclusão de pessoas com autismo no Censo 

de 2020 (VEJA, 2019). Na área acadêmica este interesse também é crescente. 

Igualmente em relação a estudos que analisam a prática esportiva por pessoas com 

deficiência (PCD). Entretanto, dentro desse contexto, ainda são incipientes os estudos 

relacionados à deficientes auditivos. Santana (2000) sinaliza que historicamente, os 

surdos foram estigmatizados como sendo pessoas com menor valor social, uma vez 

que lhes falta a linguagem e em alguns casos, virtudes cognitivas.  

 

3.OBJETIVOS 

Diante deste cenário buscaremos demonstrar quais são os desafios 

encontrados por um atleta deficiente auditivo para tentar alcançar seus objetivos 

dentro do esporte, bem como quais são os obstáculos e facilitadores para essa 

conquista.  

 

4. METODOLOGIA 

Realizaremos uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório. Por meio de 

um roteiro semiestruturado, entrevistaremos um atleta iniciante de natação do 

município de Salto/SP, portador de deficiência auditiva profunda bilateral. A escolha 

por esse atleta se deve ao fato de ser jovem, muito dedicado e não estar encontrando 



na sociedade e no poder público o devido suporte que deveria receber diante de sua 

deficiência.   

  

5.DESENVOLVIMENTO 

Após a entrevista, os dados serão tratados em categorias de respostas de 

acordo com Bardin (2009) e posteriormente, analisados. A princípio, estimamos as 

seguintes categorias: instalações inadequadas, falta de investimento, profissionais 

com pouca capacitação, acessibilidade, calendário de competições. Entretanto, tais 

categorias poderão ser alteradas, de acordo com os dados que emergirem das 

entrevistas. 

 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

 Encontramos na literatura alguns trabalhos que identificam as barreiras e 

facilitadores para a prática de esportes por PCD (TEODORO, 2006, CARDOSO, 2011; 

MEDOLA, 2011). Tais autores descreveram desafios como instalações não 

adaptadas, clubes e centros de esportes e lazer sem acessibilidade para pessoas com 

deficiência. Também sinalizaram a dificuldade de pessoas para o transporte de suas 

casas até os locais da prática esportiva.  

Alguns trabalhos também apontam a falta de preparo de profissionais, seja pela 

falta de interesse ou de preparo nos cursos de graduação para lidar com o esporte 

adaptado (TEODORO, 2006; CARDOSO, 2011). Na maior parte das vezes, tais 

profissionais exercem um trabalho com características voluntárias, sem a devida 

remuneração. Como facilitadores para a prática, tais trabalhos apontam o apoio de 

pais e familiares.  

Considerando a escassez de trabalhos específicos sobre a prática de esportes 

para as pessoas com deficiência auditiva, buscaremos ampliar esta discussão. 

Esperamos colher subsídios que possam alertar a iniciativa pública ou privada para a 

necessidade de maior atenção junto a pessoas com este tipo de deficiência. 
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