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Resumo 

Este presente estudo tem como finalidade analisar e ampliar as discussões sobre as relações 
entre a mídia e o esporte para portadores de deficiência, principalmente, as relações entre 
mídia e Paraolimpíadas. Por meio do estudo teórico, da observação dos dados sobre a 
cobertura da mídia dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos e da tabulação dos dados de uma 
pesquisa de opinião pública segmentada buscamos comprovar a diferença de tratamento 
dado pela mídia às Paraolimpíadas em relação às Olimpíadas, tentando encontrar o porquê 
desta diferença de tratamento. É, também, outro objetivo desta pesquisa verificar a hipótese 
de que os Jogos Olímpicos, ao contrário dos Jogos Paraolímpicos, tornaram-se espetáculos 
pelo fato de que atletas transformam-se em mitos nacionais, enqua nto paratletas 
transformam-se em símbolos de superação. 
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Corpo do trabalho 

1 Introdução 

 Este estudo tem como finalidade analisar e ampliar as discussões sobre as relações 

entre a mídia e o esporte para portadores de deficiência, principalmente, as relações entre 

mídia e Paraolimpíadas. 

 Mostrar e analisar a diferença entre a cobertura das Olimpíadas e das 

Paraolimpíadas é, também, um dos objetivos desta pesquisa. Assim como verificar a 

hipótese de que os Jogos Olímpicos, ao contrário dos Jogos Paraolímpicos, tornaram-se 

                                                 
•Trabalho apresentado ao NPMediações e interfaces comunicacionais, do IV Encontro dos Núcleos de Pesquisa da 
Intercom. 
•Márcio Guerra, formado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora.  Especialista em Marketing 
pela Fundação Educacional Machado Sobrinho. Mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Doutor pela UFRJ. Professor da UFJF, onde leciona para os cursos de Comunicação e Turismo. Secretário de 
Imagem Institucional da UFJF. Ex-diretor, coordenador e chefe de departamento de Jornalismo da Faculdade de 
Comunicação. Diretor de Programação da Rádio Universitária. 
•Tatiane Hilgemberg Figueiredo, graduando do 5º período, da Faculdade de Comunicação Social, da Universidade Federal 
de Juiz de Fora. Participou do II e do III Encontro Regional de Comunicação, do I Fórum das Comunicações de Juiz de 
Fora e Região e do Intercom 2005. Integrou o Projeto de Extensão “Cobertura das Eleições 2004” com carga horária total 
de 14 horas, e do Projeto de extensão “Cobertura da Copa do Mundo”. É bolsista de iniciação científica e da Rádio 
Universitária 
 



espetáculos pelo fato de que atletas transformam-se em mitos nacionais, enquanto paratletas 

transformam-se em símbolos de superação. 

Analisaremos de que forma a comunicação contribui para a inclusão ou a exclusão 

dos deficientes, e mostraremos a importância da atuação do jornalista no processo de 

desmistificação da deficiência. 

Em 19 de setembro de 2004, o Brasil levou para Atenas 98 paratletas, que voltaram 

trazendo 33 medalhas. Em 29 de agosto, vinte dias antes, os atletas olímpicos regressavam 

ao país com 10 medalhas, apesar de seus 247 atletas. A mídia fez um grande “estardalhaço” 

diante de um apático 16º lugar nas Olimpíadas de Atenas, e apenas citou o alto rendimento 

dos atletas paraolímpicos.  

Apesar dos deficientes se mostrarem competentes e talentosos a sociedade ainda 

acredita na sua incapacidade e os meios de comunicação refletem essa mentalidade.  

Estamos numa sociedade dita inclusiva, mas na qual o preconceito para com o deficiente é 

ainda muito grande. Segundo Claudia Werneck em seu livro Ninguém mais vai ser 

bonzinho, na sociedade inclusiva, o preconceito da sociedade em relação à deficiência se 

revela de inúmeras e discretas formas, e o da mídia também. No deficiente já está incutido 

o arquétipo da incapacidade, sendo a atuação do jornalista de suma importância no processo 

de desmistificação desse arquétipo. Contudo o que a mídia faz é refletir uma imagem 

imprecisa e incompleta daqueles que superam suas limitações, o que torna impossível 

reconhecer-se nela. Segundo Carlos Alberto Marques, em Mídia e Deficiência: A Violência 

Estampada nas Páginas dos Jornais, há uma “(...) luta pela conquista de melhores índices 

de audiência através da exploração da imagem do desvio”. 

Sendo assim, vemos que enquanto os Jogos Olímpicos são divulgados à exaustão, os 

Jogos Paraolímpicos ficam relegados a uma ínfima cobertura jornalística. Aqueles que 

conseguem uma imagem positiva na mídia, devido as suas vitórias, são tidos como 

símbolos de superação, e à sociedade cabe somente a função de reconhecer e aplaudir o 

sucesso daqueles que teriam vencido as suas próprias limitações. De acordo com Carlos 

Alberto Marques, para a sociedade o bom desempenho de deficientes se dá como uma 

compensação da deficiência, 

“(...) o sentido de que o sucesso alcançado por uma pessoa portadora de alguma 
deficiência se deve ao esforço por ela empreendido para compensar sua privação. O 
que se pôde apreender deste discurso é que as pessoas não portadoras de deficiência, 



quando bem sucedidas em seus empreendimentos, alcançariam o sucesso pelo 
talento ou pela inteligência; enquanto que os portadores de deficiência o teriam feito 
pela necessidade de compensar o ‘mal’ que os aflige”. 

2 Paraolimpíadas: de Roma 1960 a Atenas 2004. 

Em 1948, na Inglaterra, o neurologista e neurocirurgião alemão Ludwing Guttman 

aproveita a realização dos XIV Jogos Olímpicos de Verão para criar os Jogos Desportivos 

de Stoke Mandeville para atletas portadores de deficiência. A participação é modesta: 14 

homens e duas mulheres das Forças Armadas Britânicas competem em arco e flecha. Em 

1952, os Jogos de Mandeville ganham projeção e participação de 130 atletas ingleses e 

holandeses. Os organizadores decidem tornar a competição anual.  

Em 1958, quando a Itália preparava-se para sediar as XVII Olimpíadas de Verão, o 

diretor do centro de Lesionados Medulares de Ostia, Antônio Maglia, propõe que os Jogos 

Mundiais de Stoque Mandeville de 1960 se realizem em Roma, após as Olimpíadas. Com o 

apoio do Comitê Olímpico Italiano, cerca de 240 atletas portadores de deficiência, de 23 

países, participam da competição, que repercute positivamente em todo o mundo. Seria a 

primeira Paraolimpíada - e já com esse nome. 

O sucesso dos Jogos fortalece o esporte e funda-se a Federação Mundial de 

Veteranos, que irá discutir regras e normas técnicas para as competições. Os próximos 

Jogos Paraolímpicos se realizaram em Tóquio, por ocasião da Olimpíada, em 1964, com 

cerca de 390 participantes de 22 países. Em 1968 a competição, que seria no México, deixa 

de se realizar no mesmo local das Olimpíadas por problemas de organização do comitê 

mexicano e acaba sendo realizada em Israel. Desta vez são 1100 atletas de 29 países 

participando dos III Jogos Paraolímpicos 

Em 1972, os jogos mundiais ocorrem na Alemanha, mas em cidade diferente da 

sede da Olimpíada, ainda por problemas de organização. A Paraolimpíada reúne cerca de 

1400 desportistas de 44 nações. 

Roma foi a primeira Paraolimpíada realizada na mesma cidade da Olimpíada. Os 

Jogos Paraolímpicos, com a denominação de Olimpíadas dos Portadores de Deficiência 

reuniram 400 esportistas em cadeira de rodas, de 23 países, que disputaram oito esportes. A 

Paraolimpíada realizada em Tóquio em 1964, contou com a participação de 375 esportistas 

de 22 países. Foram mantidas todas as provas da edição anterior, porém a corrida em 

cadeira de rodas para homens e mulheres foi disputada pela primeira vez na modalidade 



60m rasos. As Paraolimpíadas de Heidelberg-72 receberam mais de 1.000 atletas de 44 

países. Os esportes foram mantidos e o Goalball e a prova de 100m rasos destinada aos 

atletas deficientes visuais aconteceram pela primeira vez. Em Toronto-76 As provas foram 

mantidas em relação à Paraolimpíada anterior, porém as corridas para cadeirantes foram 

bastante ampliadas. Nas Paraolimpíadas de Arhem-80 mais de 1.900 atletas de 42 países 

participaram; pela primeira vez Voleibol, Goalball e as competições para paralisados 

cerebrais foram aceitos no programa paraolímpico. A edição da Paraolimpíada de Nova 

York/ Stoke Mandeville-84 foi marcada pelo fato de ter sido realizada em dois países 

diferentes, porém mais de 1.700 atletas de 45 nações estiveram presentes. Em Seul-88 mais 

de 3.000 atletas de 61 países competiram em 16 modalidades. Barcelona-92 foi a maior 

Paraolimpíada até a sua época por ter fornecido, a cerca de 3.000 atletas de 83 países, 

condições de competição antes impensáveis. A cidade foi toda adaptada e o apoio aos 

atletas era próximo do ideal. Na paraolimpíada de 1996, em Atlanta,  a melhora gradual nas 

performances foi mantida. Novos recordes mundiais foram quebrados e as marcas 

continuaram a ser superadas. Pela primeira vez os atletas deficientes mentais participaram 

em caráter competitivo. No total mais de 3.200 competidores de 103 países participaram. 

Os Jogos de Sydney em 2000 receberam um número recorde de 3.800 atletas de 122 

delegações, que bateram mais de 300 recordes mundiais paraolímpicos. E, por fim, nas 

Paraolimpíadas de Atenas-2004 foram mais de 4.000 atle tas disputando 19 modalidades. 

2.1 Participação brasileira 

A primeira participação brasileira nas Paraolimpíadas aconteceu em 1972, na cidade 

alemã de Heidelberg, porém os brasileiros não conquistaram nenhuma medalha nesta 

edição. Quatro anos depois, nos Jogos de Toronto, o Brasil conquistava suas primeiras 

medalhas: duas pratas na bocha, com Robson Sampaio de Almeida e Luís Carlos 

"Curtinho". Em Arnhem-1980, o Brasil levou apenas um nadador e a equipe de basquete 

em cadeira de rodas, não ganhando nenhuma medalha. 

 A virada aconteceu em 1984. As Paraolimpíadas foram disputadas em dois locais 

distintos: Nova York, nos Estados Unidos, e Stoke Mandeville, na Inglaterra. E o Brasil fez 

sua melhor campanha, conquistando 27 medalhas (sete de ouro, 14 de prata e seis de 

bronze), o que nos colocava entre os 29 melhores países do mundo.  



Em Seul-1988, o Brasil também conquistou 27 medalhas (quatro de ouro, 10 de 

prata e 13 de bronze), ficando na 25ª colocação. O destaque da delegação nacional foi Luís 

Cláudio Pereira, que conquistou três medalhas de ouro nas provas de disco, dardo e peso, 

além de estabelecer três recordes, dois mundiais no dardo e peso e um paraolímpico no 

disco. Nos Jogos de Barcelona-1992, a delegação brasileira terminou em 30º lugar, 

conquistando três medalhas de ouro e quatro de bronze; os destaques brasileiros foram do 

Atletismo. Em Atlanta-1996, os 58 atletas que participaram dos Jogos conquistaram 21 

medalhas, sendo duas de ouro, seis de prata e 13 de bronze, o que nos colocava entre os 37 

melhores do mundo. 

Em Sydney-2000, a delegação brasileira realizou sua segunda melhor campanha da 

história. Foram 22 medalhas, sendo seis de ouro, 10 de prata e seis de bronze. O grande 

destaque foi a velocista Ádria Santos, que conquistou duas medalhas de ouros com dois 

recordes mundiais e uma de prata nas provas para deficientes visuais no atletismo. 

Em sua última edição, em Atenas-2004, o Brasil levou sua maior delegação, sendo 

98 atletas de 13 modalidades que conquistaram 33 medalhas: 14 de ouro, 12 de prata e 7 de 

bronze. Essa foi a maior campanha do Brasil no evento, pois a melhor marca anterior tinha 

sido feita em 1984, quando os brasileiros conquistaram 28 medalhas sendo sete de ouro, 17 

de prata e quatro de bronze. O grande destaque desse ano foi o nadador Clodoaldo Silva 

que ganhou seis medalhas. 

3 Paraolimpíadas e mídia. 

Por trás do momento mágico olímpico e paraolímpico estão as redes midiáticas e 

seus patrocinadores exigindo reformas arquitetônicas, ditando regras, impondo horários e 

vestimenta. A mídia auxilia o desenvolvimento de ambos os eventos, na medida em que 

divulga as competições e os transforma em grandes espetáculos televisivos e radiofônicos, 

principalmente. Mas, os meios de comunicação também atuam como meios excludentes, 

“pelo fato de que cada televisão nacional dá tanto espaço a um atleta ou a uma prática 

esportiva quanto mais eles forem capazes de satisfazer o orgulho nacional ou 

nacionalista”.1De acordo com Ana Maria Morales Crespo “a mídia reflete uma imagem tão 
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imprecisa e incompleta – das pessoas com deficiência -, que torna impossível reconhecer-se 

nela”. 2 

Segundo a Coordenadora de comunicação do CPB (Comitê Paraolímpico 

Brasileiro), Gisliene Hesse, “a mídia ainda privilegia muito a emoção nas matérias sobre 

atletas com deficiência e falta o jornalista entender que o esporte paraolímpico é de alto 

rendimento” 3. 

A mídia faz com que as pessoas tenham compaixão por esses para-atletas, uma vez que, 

segundo a imprensa, eles são “símbolos de superação”.  Portadores de qualquer deficiência 

ou doença “devem ganhar não a solidariedade, mas o respeito e a confiança da 

mídia”.4Materiais jornalísticos sobre esse assunto não devem causar compaixão, mas levar 

a uma reflexão. 

Os números mostram que entre a primeira e a última versão dos Jogos houve uma 

grande evolução, o esporte para pessoas com deficiência abandonou o caráter estritamente 

de lazer e de reabilitação, passando a buscar também o alto -rendimento. Assim, aumentou-

se o interesse da mídia por esse segmento esportivo; contudo, segundo o jornalista do 

Correio Braziliense, José Cruz, “Ainda não há uma cobertura sistemática do esporte 

paraolímpico (...)”5. 

Um estudo realizado, pelo Comitê Paraolímpico Internacional (CPI), com 17 países, 

aponta uma audiência televisiva acima de 1,8 bilhão de pessoas durante os Jogos 

Paraolímpicos de Atenas 2004. O Japão teve o maior índice de audiência acumulada 587 

milhões), seguido pela França (335 milhões), Alemanha (310 milhões) e China (309 

milhões). Em relação à audiência acumulada, a maior fatia de mercado, contudo, foi 

alcançada pela Nova Zelândia (26,4%), Suíça (21,6%) e Áustria (21,1%). Dos países 

analisados, o Brasil transmitiu o maior número de horas (168 h), seguido pela Espanha (125 

h). 

A Paraolimpíada de Atenas foi um marco para o paradesporto brasileiro, porque, de 

acordo com o presidente do CPB (Comitê Paraolímpico Brasileiro) o para-atleta voltou de 

Atenas como um ídolo, e reconhecido pelo público; o Brasil que voltou da Grécia despertou 
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a consciência nacional para o esporte paraolímpico, atraindo, assim, as atenções da mídia e 

das grandes marcas empresariais. A diretora de Mídia e Comunicação do Comitê 

Paraolímpico Internacional, Miriam Wilkens afirma que, “Este desenvolvimento confirma 

que tem havido um significativo aumento no interesse pelos Jogos Paraolímpicos”. 
 

3.1 Olimpíadas X Paraolimpíadas 

A diferença básica, que pretendemos mostrar, entre Olimpíadas e Paraolimpíadas é 

a cobertura. Enquanto os Jogos Olímpicos são divulgados à exaustão, os Jogos 

Paraolímpicos ficam relegados a uma ínfima cobertura jornalística, não existem favoritos 

ao podium, nem mesmo depósito de confiança e esperança nas atividades esportivas desses 

atletas. Aqueles que conseguem uma imagem positiva na mídia, devido as suas vitórias, são 

tidos como símbolos de superação. 

A sociedade continua sem (in)formação para acreditar nas potencialidades dessas 

pessoas. A diferenciação que os meios de comunicação fazem entre as Olimpíadas e as 

Paraolimpíadas é o maior exemplo de que a mídia, como reflexo da sociedade (ou o 

inverso), constrói uma realidade para ser consumida pelo público, já que mostrar a 

deficiência só dá “ibope” se for em situações que explicitem o “exótico-humano”. Os 

atletas paraolímpicos são de alto rendimento e o esporte paraolímpico é eficiente, já a 

cobertura midiática é deficiente. 

Carlos Alberto Marques ratifica essa afirmativa, 

“A forma como o veículo televisão vem tratando a questão deficiência ratifica a tese 
de que a cultura, de modo geral, vê tal condição existencial como uma situação de 
anormalidade e de extremo afastamento do padrão estabelecido como bom e desejável. 
Ser deficiente representa, pois, muito mais do que ser diferente representa estar fora do 
padrão de normalidade, o que só serve para atrair a atenção do público ouvinte, que, de 
um modo geral, parece se deixar seduzir por essa forma violenta de fazer televisão”. 

 

De acordo com a coordenadora de comunicação do Comitê Paraolímpico Brasileiro, 

Gisliene Hesse, “(...) a divulgação do esporte paraolímpico ainda não pode ser comparada 

com o olímpico, que se sobressai pela tradição e maior desenvolvimento”6.  

Os Jogos Olímpicos começaram em 776 a.C. em Olímpia, na Grécia antiga, e duraram 

por mais de mil anos. Entretanto, o evento religioso que deu origem aos Jogos é bem mais 
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antigo, podendo datar do século 13 a.C. Durante todos esses anos os Jogos Olímpicos se 

desenvolveram; a primeira edição dos Jogos da Era Moderna aconteceu em Atenas, em 

1896, e reuniu 14 países e 311 atletas, já na sua edição mais recente, realizada, também, em 

Atenas em 2004, 201 países e mais de 10651 atletas participaram.  

Os Jogos Paraolímpicos tiveram sua primeira versão em 1960, em Roma, e contava 

com a participação de 23 países e 400 atletas; em sua edição mais recente, em Atenas 2004, 

o evento reuniu 143 países e 4000 atletas; os investimentos atingiram patamares antes 

inimagináveis; patrocinadores mundiais ajudaram a custear a competição e a 

profissionalização do esporte foi visível. 

3.2 Atitude ousada 

Com a finalidade de que o movimento paraolímpico tivesse ampla divulgação e 

maior valorização, o CPB (Comitê Paraolímpico Brasileiro), numa estratégia ousada e 

inédita no país, contratou a produtora de vídeo Íntegra Produções, coordenada por Marcos 

Malafaia, para captar, editar e transmitir gratuitamente imagens dos jogos de Atenas, para 

as emissoras brasileiras interessadas. Além disso, oito emissoras abertas e fechadas foram 

convidadas pelo Comitê para cobrirem a competição (Rede TV, Record, TVE, TV 

Nacional, Sport TV, Rede Gazeta, NSB e Rede Bandeirantes); outros dez veículos também 

foram convidados, Rádio Eldorado, Rádio CBN, Folha de São Paulo, Jornal da Tarde, 

Lance!, Estado de Minas, Diário de Pernambuco, Tribuna do Norte, Jornal de Brasília, O 

Dia, O Globo e o portal UOL.  

Todas as emissoras foram convidadas a enviar um repórter para se juntar à equipe 

de Malafaia e do CPB. Cada empresa teve seus desejos e planos individuais de cobertura 

respeitados, tendo sido fornecidos pelo CPB e pela Íntegra, gratuitamente, suporte de 

equipamentos, cinegrafistas, produtores, editores e transmissões por satélite, além dos 

direitos de veiculação dos Jogos. 

4 Opinião Pública  

 No período entre os dias 20 de fevereiro de 2006 e 20 de março de 2006, 30 

questionários de opinião pública foram aplicados de forma aleatória, visando atingir 

brasileiros com idades diferentes, classe social diversa e de ambos os sexos; o questionário 

foi aplicado sem rigor científico. A partir desta pesquisa de opinião pública tentamos 



avaliar o grau de conhecimento que os entrevistados têm sobre Olimpíadas e 

Paraolimpíadas.  

 Com esta primeira pesquisa pronta, iremos prosseguir aplicando dois novos 

questionários de opinião pública, um será aplicado em portadores de deficiência e outro 

será aplicado em profissionais que lidam com portadores de deficiência, como 

fisioterapeutas, médicos, educadores, fonoaudiólogos, entre outros. Assim, tentaremos 

analisar o grau de conhecimento que estes segmentos da população têm sobre Olimpíadas e 

Paraolimpíadas, usando o método comparativo entre os diversos questionários para avaliar 

qual dos públicos avaliados possui maior conhecimento sobre ambos os eventos esportivos.  

 Percebemos que a grande maioria das pessoas que participaram da pesquisa (80%), 

nunca acompanha os Jogos Paraolímpicos, e que dentre os que acompanham às vezes 

(20%), grande parte (63%) busca se informar sobre o evento esportivo através da televisão. 

A fim de compararmos o grau de conhecimento dos entrevistados sobre as 

Paraolimpíadas e as Olimpíadas, perguntamos se eles sabiam o nome de algum atleta 

paraolímpico e em seguida se sabiam o nome de algum atleta olímpico. Grande parte (60%) 

não se lembrou de nenhum nome de paratleta, dentre os que lembraram (40%) o nome mais 

citado (92%) foi o de Clodoaldo Silva, atleta mais mencionado durante as Paraolimpíadas 

de Atenas 2004. Em contrapartida 80% das pessoas que participaram da pesquisa 

lembraram do nome de algum atleta olímpico, dentre os mais lembrados estão Daiane dos 

Santos (34%) e Giba (21%); o que nos leva a crer que a maioria dos entrevistados 

mencionou o nome de atletas que tiveram seus nomes enfatizados pela mídia nos Jogos de 

Atenas 2004. 

 Ainda para determinar o grau de informação dos entrevistados acerca das 

Paraolimpíadas questionamos se os participantes da pesquisa saberiam dizer o número total 

de medalhas do Brasil nas Paraolimpíadas; metade respondeu que o Brasil teria entre 50 e 

100 medalhas, e 33% acertaram ao dizerem que o Brasil possui de 100 a 150. Contudo ao 

serem questionados sobre em qual dos eventos esportivos o Brasil possui maior número de 

medalhas,  67% acertaram ao responderem Paraolimpíadas, mostrando que, os 

entrevistados, possuem alguma informação sobre os Jogos Paraolímpicos. 

 Apesar de acreditarem no potencial das Paraolimpíadas ao serem interrogados 

acerca do porquê o número de países e atletas vêm crescendo nos Jogos Paraolímpicos, 



33% responderam que seria devido ao maior patrocínio e apoio, e apenas 7% acreditaram 

que seria devido ao maior empenho dos paratletas. Em contrapartida ao serem questionados 

sobre o porquê do desempenho do Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) ter sido melhor 

do que o do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) em 2004, 30% responderam que foi devido 

ao maior empenho do comitê e dos paratletas, apenas 14% acreditaram que foi devido ao 

maior apoio e incentivo, e um número significativo (24%) não souberam responder. 

 Com relação à cobertura midiática dos Jogos Paraolímpicos, 37% dos entrevistados 

a considerou regular, 30% ruim e apenas 3% ótima, mostrando que há a noção de que a 

mídia é também responsável pela qualidade de informação que a sociedade possui. Mas, ao 

mesmo tempo, ao serem questionados sobre a diferença entre as coberturas midiáticas das 

Paraolimpíadas e das Olimpíadas, 40% alegaram que as Olimpíadas são de maior interesse 

público e, por isso, devem ser mais veiculadas, e outros 40% responderam que as 

Paraolimpíadas traziam menor rentabilidade para a mídia. 

5 Conclusão 

 “Ao veicular quaisquer acontecimentos, a mídia institui um contrato de leitura (um 

vínculo) com seu leitor (telespectador, ouvinte). Assim, ela passa a organizar sua agenda de 

acordo com o interesse do público (baseado na aceitação, atualidade, empatia, interesse 

público, índices de audiência, etc). Portando, a mídia transforma os acontecimentos em 

espetáculos não movida apenas pela cultura de massas, mas por uma série de fatores 

envolvidos no processo (aceitação, índice de audiência, a mudança de perfil da sociedade)”. 

 Por este motivo a atitude ousada do Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) foi de 

suma importância, pois através de uma cobertura midiá tica mais ostensiva, em relação às 

Paraolimpíadas anteriores, o CPB conseguiu chamar a atenção e despertar o interesse da 

sociedade por este evento esportivo.  

 Ao contratar a produtora de vídeos Íntegra Produções para captar, editar e transmitir 

gratuitamente imagens dos Jogos de Atenas para as emissoras brasileiras interessadas, e ao 

convidar veículos de comunicação para cobrirem a competição, o CPB quebrou alguns 

paradigmas e estimulou o interesse não só da sociedade, mas também da mídia sobre o 

assunto.  

Apesar disso, “para retratar o assunto, dá-se preferência às pautas como datas 

comemorativas, atividades assistenciais e descobertas científicas; assim a sociedade 



continua sem a (in)formação necessária para acreditar nas potencialidades das pessoas com 

deficiência, e para aceitá- las como cidadãos com direitos e deveres de participação na vida 

social. Faz-se necessário a atuação dos jornalistas como facilitadores no processo de 

desmistificação da deficiência”. 7 

 “A mídia, quando se reporta a um acontecimento, não é somente uma reprodutora 

de informações, mas, sobretudo, uma produtora de sentidos, já que a mídia não se 

caracteriza como lugar de passagem, mas de construção simbólica dos acontecimentos. 

Nesta perspectiva, acrescenta-se que não há objetividade jornalística, como pregam muitos 

autores, pois a produção de uma notícia é uma atividade simbólica, realizada por um 

indivíduo social, que mobiliza estratégias próprias para estabelecer seu modo de dizer e 

produzir sentidos”.  Vemos então a importância do jornalista no papel de desmistificador da 

deficiência, já que ele tem “nas mãos” um forte instrumento no combate ao preconceito, 

podendo levar os cidadãos a adquirirem uma nova postura diante dos indivíduos portadores 

de deficiência: “Nem coitadinho, nem super-herói. Apenas uma pessoa comum, com 

potencialidade de desenvolvimento e algumas dificuldades específicas”. 8 
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7 Anexos 

7.1 Questionário de Opinião Pública 

1)  

a) Com que freqüência você acompanha as Paraolimpíadas? 

( ) Sempre                               ( ) Às vezes                             ( ) Nunca 

b) Por qual mídia? 

( ) Televisão              ( ) Rádio              ( ) Impresso              ( )Internet 

2) Você sabe o nome de algum atleta paraolímpico? 

(  ) Sim                                                (  ) Não 

Qual?  

3) Você sabe o nome de algum atleta olímpico? 

( ) Sim                                                 ( ) Não 

Qual 

4) O Brasil participou, até hoje, de 09 Paraolimpíadas. Quantas medalhas paraolímpicas 

você acha que o Brasil possui ao total? 

( ) Até 50              ( ) De 50 a 100               ( ) De 100 a 150              ( ) Mais de 150 

5) Em qual dos eventos você acha que o Brasil possui maior número de medalhas? 

( ) Olimpíadas                                     ( ) Paraolimpíadas 

6)Em sua opinião por que a participação de países e atletas vêm crescendo nas 

Paraolimpíadas? 



7)O que você achou da cobertura da mídia dos Jogos Paraolímpicos? 

(  ) Péssima              (  ) Ruim              (  ) Regular              (  ) Satisfatória              (  ) Ótima 

8) Em 2004 99 atletas participaram das Paraolimpíadas e trouxeram 33 medalhas, enquanto 

os 247 atletas olímpicos participaram das Olimpíadas e trouxeram 10 medalhas para o 

Brasil. Em sua opinião, por que o desempenho do Comitê Paraolímpico Brasileiro foi 

melhor do que o do Comitê Olímpico Brasileiro, em 2004? 

9)Em sua opinião, por que a cobertura midiática das Olimpíadas é maior do que das 

Paraolimpíadas? 

7.2 Tabulação dos dados 

7.2.1 Questões de múltipla escolha 

Questões Opções Porcentagem Opções  Porcentagem 
Sempre 0% 
Nunca 80% 

 
1-       a) 

Às vezes 20% 

  

Televisão 63% 
Rádio 0% 
Impresso 10% 
Internet 7% 

 
 
1-      b) 

Nenhum 20% 

  

Clodoaldo Silva 92% Sim 40% 
Ádria dos Santos 8% 

 
2- 

Não 60%   
Daiane dos Santos 34% 
Giba 21% 
Robert Scheidt 13% 
Gustavo Borges 8% 
Claudinei Quirino 8% 
Joana Maranhão 4% 
Daniele Hipólito 4% 
Fernando Scherer 4% 

 
 
 
 
Sim 

 
 
 
 
80% 

Nálber 4% 

 
 
 
 
 
3- 

Não 20% 
Até 50 7% 
De 50 a 100 50% 
De 100 a 150 33% 
Mais de 150 7% 

 
 
4- 

Não responderam 3% 

  

Olimpíadas 33% 5- 
Paraolimpíadas 67% 

  

 Péssima 20%   



Ruim 30% 
Regular 37% 
Satisfatória 10% 

 
7- 

Ótima 3% 
 
 
7.2.2 Questões abertas 
 
Questões Opções Porcentagem 

Maior patrocínio e apoio 33% 
Ferramenta de inclusão 30% 
Maior incentivo da mídia 20% 
Maior empenho 7% 
Não sei 7% 

 
 
6- 

Maior incentivo dos Comitês Paraolímpicos nacionais 3% 
Maior empenho 30% 
Não sei 24% 
Maior apoio e incentivo  14% 
Maior investimento do Brasil em relação aos outros países 14% 
Menor concorrência 14% 
Necessidade de auto-afirmação 2% 

 
 
 
8- 

Menor pressão da mídia 2% 
Interesse do público 40% 
Menor rentabilidade do evento para a mídia 40% 
Preconceito 10% 
Não sei 7% 

 
 
9- 

Menor número de participantes 3% 
 
 
 

 


