
O DEFICIENTE FÍSICO NA FILATELIA
PARTE IX – JOGOS PARA SURDOS

OLIMPÍADAS PARA SURDOS
As Surdolimpíadas (Deaflympics), também conhecidas por Olimpíadas para Surdos é um evento 
multidesportivo internacional organizado para atletas surdos pelo Comitê Internacional de 
Desportos para Surdos e ocorrem a cada quatro anos.

HISTÓRICO
O primeiro evento esportivo para portadores de necessidades especiais foram realizados em Paris, 
em 1924. Foram suspensos durante a Segunda Guerra Mundial (como a maioria dos 
acontecimentos esportivos mundiais). Em 1949 foi criada a modalidade de jogos de inverno. 

Inicialmente, se originou como Jogos Internacionais Silenciosos no período de 1924 a 1965. De 
1966 a 1999 tiveram outra nomenclatura, Jogos Mundiais Silenciosos. Desde 2000, adota-se o 
nome Surdolimpíadas.

Para participar nos Jogos, os atletas devem ter perdido 55 décibeis no seu melhor ouvido melhor. 
Aparelhos auditivos, implantes cocheares e qualquer objeto do tipo não tem seu uso permitido na 
competição, ou seja, todos os atletas devem estar no mesmo nível. 

Existem adaptações para que os surdos possam compreender o que está acontecendo, por 
exemplo, o juiz se utiliza de uma bandeira vermelha, enquanto na natação no lugar do tiro é 
usado um flash vermelho para a largada.

Atualmente a lista de esportes para surdos é 
grande, tanto para os individuais como para os 
coletivos, tendendo a aumentar com o correr dos 
anos. Nas ultimas edições, mais de 600 atletas de 
22 países participaram do 16º Deaflympics de 
Inverno em Salt Lake City (Estados Unidos) em 
2007 e mais de 4.000 surdo-atletas de 77 países 
participaram do 21º Deaflympics de Verão em 
Taipei, Taiwan em 2009 (fig.1).

Esportes individuais: Atletismo, Badminton, Boliche, Caratê, Ciclismo, Judô, Lutas, Natação, 
Orientação, Tênis, Tênis de mesa, Taekwondo, Tiro Desportivo

Esportes coletivos: Basquete, Futebol, Vôlei, Vôlei de praia

O  COI – Comitê Olímpico Internacional reconhece o ICSD desde 1955, como entidade máxima 
desportiva internacional para surdos. A nível internacional, o COI confirma que o ICSD detém um 
status independente por não fazer parte do CPI – Comitê Paralímpico Internacional. Esta 
independência foi procurada e aceita por todas as partes envolvidas (COI, CPI e ICSD), no início 
de 1996, tendo em conta a natureza específica desta deficiência. Além disso, observa-se que o CPI
e o ICSD são ambas organizações independentes reconhecidas pelo COI.



O BRASIL NA SURDOLIMPÍADAS

A primeira vez que o Brasil participou destes jogos foi em 1993, através da CBDS – Confederação 
Brasileira de Desportos de Surdos, em Sofia, Bulgária. (fig.2). Na ocasião, dois nadadores 
disputaram 11 provas e chegaram próximo do pódio, com três quarto lugares. Desde então, a 
natação brasileira é a modalidade mais presente no evento, tendo ficado de fora apenas da edição
de 2005, em Melbourne (Austrália).

Em 2009, em Taipei, Taiwan houve a
maior participação da Delegação
Brasileira em relação a todas as
edições anteriores, com 13 surdo-
atletas e 6 dirigentes, tendo
conquistado a primeira e única
medalha da história, Com isso, saiu a
primeira e única medalha, no judô, na
categoria até 81 quilos. com o bronze
de Alexandre Soares Fernandes. 

OUTROS JOGOS

Independente das Surdolimpíadas, o deficiente auditivo pode praticar outros jogos e esportes, já 
que o seu nível intelectual é tão bom quanto o de qualquer pessoa que não possua esta 
deficiência. Com a linguagem para surdos, o aprendizado se torna muito mais fácil, com estes 
atingindo muitas vezes um alto nível de sofisticação em sua prática.

Alguns exemplos foram o Encontro de Esportes em Nova Delhi, Índia em 1965 com a participação 
de Surdos-Mudos (na época esse termo era usado até se descobrir que surdos podem falar, desde 
que ensinados) (fig.3) e o Campeonato de Xadrez Postal para Surdos realizado na Polonia em 
2000 (fig. 4).
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