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Resumo 

 

Os Jogos Paralímpicos, destinados à competição de pessoas com algum tipo de 

deficiência, trazem a participação de atletas que por diferentes contingências têm sua 

configuração corpórea modificada. Considerando-se que o corpo da mulher atleta é 

comumente explorado na sua aparência, procuraremos questionar, através do debate em 

torno de duas matérias sobre as musas dos Jogos Paralímpicos do Rio, veiculadas pelo 

portal esportivo Lance! online no ano de 2016, quais tipos de construção discursiva 

podem ser exploradas pelo aparato midiático nas suas formas de retratar o corpo 

feminino com deficiência. Questionamo-nos se as construções imagéticas presentes 

nesses enunciados enfatizam o caráter esportivo ou destacam estereótipos construídos 

sobre o corpo feminino a partir de determinados padrões de beleza.  
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Considerando que a mulher atleta é comumente associada a padrões de beleza do 

corpo, o que provoca uma limitação nos padrões de imagens produzidos pela mídia, nos 

questionamos como seria, então, representada a mulher atleta com deficiência. No 

presente trabalho nos confrontamos com representações do corpo feminino com 

deficiência a partir da imagem de duas mulheres, Camille Rodrigues e Paola Antonini, 

destacadas pela imprensa como uma representação - nas palavras da mídia - das musas 

dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Essas duas mulheres foram destacadas em várias 

matérias que foram produzidas e veiculadas antes e durante as Paralimpíadas do Rio por 

diversos canais midiáticos.  Nosso recorte é retirado do conteúdo disponibilizado pelo 

portal esportivo Lance! online, canal reconhecido pela cobertura esportiva com grande 
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destaque para assuntos relacionados ao futebol e, também, como espaço de conteúdo 

preferencialmente ligado ao universo masculino.  Como destaca a historiadora Michele 

Perrot (2013), ao longo da história as mulheres foram excessivamente descritas, 

representadas e imaginadas e, ao mesmo tempo, silenciadas. Muitos desses discursos 

criados através de um olhar masculino.   

Partimos do questionamento sobre a forma como as imagens fotográficas dessas 

duas mulheres podem exemplificar a maneira como se insere a figura feminina no 

ambiente do esporte, podendo contribuir ou não para uma maior visibilidade do esporte 

paralímpico e das atletas com deficiência. Investigamos como questões de gênero e 

sexualidade podem estar implicadas nessas imagens e o que tais imagens podem sugerir 

a respeito dessas mulheres. 

Como ponto central dessa pesquisa, imagens fotográficas que, nesses casos, 

carregam de sentido as matérias selecionadas. Presente nas discussões sobre a 

relevância do visual para as representações sociais em sociedades contemporâneas, as 

imagens são um importante recurso de onde derivam práticas que tendem a significação. 

A mídia coloca em circulação produções sociais de sentido através da materialidade dos 

seus discursos.  É o corpo, também nesse sentido, carregado de uma dimensão simbólica 

através de suas representações em imagens como as que trataremos aqui.  

Nossas reflexões se debruçam sobre um recorte específico da cobertura midiática 

relacionadas ao tema das Paralimpíadas Rio 2016, as duas matérias do portal Lance! 

veiculadas antes e durante os jogos de 2016 e que serão descritas a seguir. Cabe aqui 

situar que os Jogos Paralímpicos do Rio acontecerem entre os dias 7 e 17 de setembro 

de 2016, entre abertura e encerramento. Participaram 159 países com 4.333 atletas, entre 

2.663 homens e 1.670 mulheres. Foram quebrados 220 recordes mundiais na disputa de 

um total de 22 modalidades esportivas e que tiveram mais de 2 milhões de espectadores, 

segundo dados do site oficial do Comitê Olímpico Internacional (disponíveis em 

https://www.paralympic.org/rio-2016 e consultados em 09/10/2016).  

Diferente dos Jogos Olímpicos que tem ampla cobertura midiática, os Jogos 

Paralímpicos tem pouco apelo para padrões de consumo dos canais de comunicação. O 

espaço reservado ao esporte paralímpico é sensivelmente menor que o espaço cedido ao 

esporte olímpico. É preciso ter em vista que o esporte de alta competição está inserido 

em uma lógica de base econômica. No nível do esporte olímpico há um forte apelo de 

audiência e consumo.  

https://www.paralympic.org/rio-2016%20e%20consultados%20em%2009/10/2016
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Pensando na estética do corpo feminino com deficiência e nas formas de 

apropriação desse corpo, nos deparamos com a construção midiática das “musas” das 

competições. Nosso corpus de trabalho foi composto por duas matérias do esportivo 

Lance!, versão digital, que destacam em seus títulos a expressão “musa” dos Jogos 

Paralímpicos ao se referirem a nadadora Camille Rodrigues e a modelo Paola Antonini, 

a primeira veiculada no dia 26/08/2016 e a segunda em 12/09/2016. 

  

 

 

 

Figura 01. Matéria veiculada em 26/08/2016. 

Disponível em  http://www.lance.com.br/fora-

de-campo/conheca-camille-rodrigues-musa-

brasil-paralimpiada.html, consultado em 

27/06/2017. 

 

 Figura 02. Matéria veiculada em 12/09/2016. 

Disponível em http://www.lance.com.br/fora-de-

campo/paola-antonini-faz-sucesso-rio-vira-musa-

das-paralimpiadas.html, consultada em 09/07/017.  

Camille Rodrigues é uma nadadora carioca de 24 anos. A atleta teve a perna 

direita amputada aos 3 anos por conta de um problema congênito de má-formação. 

Camille começou na natação aos 4 anos. Em 2007, iniciou nas competições 

profissionalmente. É atleta do Vasco, medalha de ouro nos 400m livre, 100m costas e 

100m livre e bronze nos 50m livre nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, 

realizados em 2015. Também é medalha de prata nos jogos Parapan-Americanos de 

Guadalajara, em 2011, nos 100m livre, 400m livre e 100m costas e bronze nos 50m 

livre. 

Outra mulher representada é Paola Antonini, modelo brasileira de 22 anos que 

teve a perna esquerda amputada por conta de um acidente com um carro em 2015. A 

modelo também é conhecida por possuir um canal na plataforma Youtube. Em matéria 

de 10/02/2017 do portal UOL Cabelos & Cia (disponível em 

http://revistacabelos.uol.com.br/superacao-inspiracao-e-beleza-com-paola-antonini/) 

http://www.lance.com.br/fora-de-campo/conheca-camille-rodrigues-musa-brasil-paralimpiada.html
http://www.lance.com.br/fora-de-campo/conheca-camille-rodrigues-musa-brasil-paralimpiada.html
http://www.lance.com.br/fora-de-campo/conheca-camille-rodrigues-musa-brasil-paralimpiada.html
http://www.lance.com.br/fora-de-campo/paola-antonini-faz-sucesso-rio-vira-musa-das-paralimpiadas.html
http://www.lance.com.br/fora-de-campo/paola-antonini-faz-sucesso-rio-vira-musa-das-paralimpiadas.html
http://www.lance.com.br/fora-de-campo/paola-antonini-faz-sucesso-rio-vira-musa-das-paralimpiadas.html
http://revistacabelos.uol.com.br/superacao-inspiracao-e-beleza-com-paola-antonini/
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Paola é anunciada como digital influencer  sob o titulo “Superação, inspiração e beleza 

com a digital influencer Paola Antonini”.  

O termo musa é comumente usado para designar a figura feminina que traz 

inspiração. Normalmente, se tratam de mulheres que apresentam atributos físicos e que 

se enquadram em padrões de beleza. Na mitologia grega, eram as musas que inspiravam 

as criações artísticas e científicas. Filhas de Mnemósine, deusa que personifica a 

memória, e de Zeus, Deus dos céus e que tem autoridade sobre o Olimpo, seriam nove 

as musas da mitologia.  Segundo a lenda, as musas eram deusas irmãs que viviam no 

monte Hélicon, entidades a quem era atribuída a capacidade de inspirar a criação 

artística ou científica. Para os gregos, as musas eram virgens ou não teriam se casado.  

Musas são figuras destacadas no ambiente do esporte como uma representação 

feminina de apelo midiático. É comum em épocas de competições esportivas a eleição 

de musas que se destacam por sua aparência física. Ao mesmo tempo, a imagem de 

mulheres atletas é constantemente associada a padrões de beleza do corpo. Em períodos 

de Olimpíadas, por exemplo, muito se fala das musas dos jogos, mulheres atletas que 

são destacadas pela imprensa por seus corpos atléticos e suas qualidades físicas.  

Foi possível constatar um número considerável de matérias veiculadas em 

diversos canais de comunicação a respeito de mulheres eleitas como musas dos Jogos 

Paralimpícos, a maioria em torno das figuras das duas mulheres aqui destacadas, 

Camille Rodrigues e Paola Antonini. Foi interessante notar que se tratam de uma atleta 

que realmente disputou os jogos e uma mulher com deficiência que nada tem a ver com 

esse ambiente do esporte paralímpico. São duas figuras que se destacam na forma como 

acomodam padrões femininos de beleza  

A imagem de atletas com deficiência é comumente associada a discursos de 

superação. Muitas matérias veiculadas pela imprensa constroem seus discursos sobre a 

trajetória de vida dos atletas, homens e mulheres, que encontram no desafio esportivo a 

possibilidade de superar suas limitações e buscar uma possibilidade de inclusão. 

Questões que se inserem em uma dimensão política, social e de gênero do corpo e que, 

como destaca o sociólogo e antropólogo francês David Le Breton (2007), nos leva a 

uma interessante reflexão acerca da corporeidade.   

Sob a égide do pertencimento, o ator social está inserido através da forma de se 

apresentar e se representar socialmente. Para Le Breton (2007), as etiquetas sociais 

procuram o controle do uso do corpo nas relações. O corpo em uma dimensão política e 
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cultural que se confronta nas diferenças entre classes sociais e gêneros, por exemplo. 

Estereótipos se fixam sobre a aparência física e julgamentos que se realizam através do 

olhar do outro. 

 

A ação da aparência coloca o ator sob o olhar apreciativo do outro e, 

principalmente, na tabela do preconceito que o fixa de antemão numa categoria 

social ou moral conforme o aspecto ou o detalhe da vestimenta, conforme 

também a forma do corpo ou do rosto. (LE BRETON, 2007, p. 78) 

 

Le Breton (2007) afirma que nossa sociedade ocidental faz a diferença se tornar 

socialmente um estigma, a desconformidade gera um estranhamento. O corpo com 

deficiência provoca esse confronto com a materialidade do ator social. Para o autor 

(2007, p. 73), “A relação social estabelecida com o homem que tem uma „deficiência‟ é 

um profícuo analisador da maneira pela qual um grupo social vive a relação com o 

corpo e a diferença”.   

A deficiência visível é um fator de inquietação que suscita um questionamento 

sobre algo que torna indefinido o enquadramento social. O choque do olhar com corpos 

que fogem a padrões do previsível gera uma incerteza e o julgamento imediato que 

resultam no juízo de fragilização e limitação. A presença do corpo com deficiência 

chama a atenção para a fragilidade da condição humana inquietando o imaginário 

construído sobre a impressão de uma resistência corporal. Para Le Breton (2007, p. 75), 

o corpo com deficiência “cria uma desordem na segurança ontológica que garante a 

ordem simbólica”.   

A ideia de construção midiática das “musas” do esporte paralímpico em torno de 

figuras femininas com deficiência poderia se constituir em uma forma de explorar a 

questão da erotização do corpo atlético dessas mulheres. Dessa forma, nos 

questionamos se o esporte estaria representado nessas construções discursivas. Nossas 

primeiras considerações dizem respeito a um retrato produzido pelas próprias mulheres 

representadas. Isso porque todas as imagens que compõem as galerias de fotos 

disponibilizadas nas duas matérias do Lance! fazem parte de canais pessoais de 

comunicação de Paola e Camille, algumas produzidas através de selfies (autorretratos). 

Buscamos analisar o que pode ser apreendido sobre as formas como são apresentadas  

ou como se apresentam essas mulheres através dos canais midiáticos. 
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Corpo feminino e imagem  

 

A ênfase nas diferenças entre gêneros ainda funciona como forma de 

manutenção de redes simbólicas de poder. Para Pierre Bourdieu (1989, p. 10), “os 

símbolos são os instrumentos por excelência da „integração social‟”. São os sistemas 

simbólicos que tornam possível certo consenso sobre o mundo social. 

No ambiente do esporte as representações simbólicas criadas pelos meios de 

comunicação a respeito de mulheres, com o auxílio da imagem, auxiliam na manutenção 

de determinados estereótipos ligados a uma ideia de feminilidade. Segundo o professor 

e teórico de cinema Jacques Aumont (1993, p. 80), “a imagem traz informações 

(visuais) sobre o mundo, que pode assim ser conhecido, inclusive em alguns de seus 

aspectos não visuais“. As formas de representação do corpo femininas, partilhadas 

através dos canais midiáticos, são comumente associadas a padrões de beleza com 

ênfase em características físicas nas formas femininas.  

Mulheres são confrontadas cotidianamente com padrões de beleza a serem 

atingidos. Os estudos de gênero se inserem em um cenário em que papéis são impostos 

a homens e mulheres produzidos cultural e historicamente e sobre o reconhecimento de 

que esse não é um processo natural, mas de construção onde se realizam as experiências 

sociais.  Michelle Perrot (2013, p. 25) nos provoca: “discursos e imagens cobrem as 

mulheres como uma vasta e espessa capa. Como alcançá-las, como quebrar o silêncio, 

os estereótipos que as envolvem?”. 

Perrot (2013) analisa que sempre existiu uma abundância de discursos sobre as 

mulheres, das quais já se falou obsessivamente. Nas imagens das duas matérias do 

portal esportivo Lance! a plasticidade do corpo das atletas é privilegiada em detrimento 

da voz, da fala dessas mulheres. A questão da deficiência é o que justifica a presença 

delas no discurso em torno dos jogos. São mulheres que tiveram uma amputação de 

membro inferior e que tiveram seus corpos adaptados com a ajuda de próteses 

mecânicas.  

Discutir a constituição de estereótipos de gêneros pode nos auxiliar no 

entendimento sobre o que está em jogo no que diz respeito ao imaginário humano. 

Papéis impostos a homens e mulheres, os simbolismos sexuais presentes em 

determinados períodos e grupos sociais e a forma como eles funcionam para a 
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manutenção de uma ordem social. É o reconhecimento de que papéis são atribuídos aos 

sexos através de processos culturais e que seu estudo nos ajuda a refletir sobre nossa 

vivência em sociedade.  

A militância em torno ao feminismo trouxe à luz a questão das desigualdades 

sociais impostas a mulheres com o aporte de estereótipos implicados nos discursos e nas 

práticas sociais. Segundo David Le Breton (2007, p. 68), “as qualidades morais e físicas 

atribuídas ao homem ou à mulher não são inerentes a atributos corporais, mas são 

inerentes à significação social que lhes damos e às normas de comportamento 

implicadas”. O debate sobre sexualidade, o aborto e a contracepção que surgiram nos 

anos 1970 colocaram a mulher no centro da polêmica em torno do corpo.  

Le Breton (2007) afirma que, antes de mais nada, a nossa existência é corporal e 

é através da materialidade do corpo que nos impomos ao mundo. Forma e aparência 

corporais, imposição de padrões de beleza instituídos socialmente podem se impor a 

vontades e anseios individuais, revelando tensões e relações de poder. Para Michel 

Foucault (1979), o poder penetra no corpo e pode se materializar na forma como se 

moldam as aparências e as posturas corporais.   

 

Eu acho que o grande fantasma é a ideia de um corpo social constituído pela 

universalidade das vontades. Ora, não é o consenso que faz surgir o corpo 

social, mas a materialidade do poder se exercendo sobre o próprio corpo dos 

indivíduos. (FOUCAULT, 1979, p. 82) 

 

Analisando as construções discursivas em torno de fotografias das mulheres 

consideradas musas dos Jogos Paralímpicos buscamos indícios sobre qual o papel 

atribuído a essas mulheres e se tais construções discursivas podem ou não contribuir de 

alguma forma na visibilidade do esporte paralímpico. 

 

Fundamentação teórica 

 

O filósofo Cornelius Castoriadis (1982) discute o papel do imaginário e do 

simbólico na constituição das estruturas sociais. O autor (1982, p. 154) destaca que 

“falamos de imaginário quando queremos falar de alguma coisa „invetada‟ – que se trate 

de uma invenção „absoluta‟”, ou mesmo quando há um deslocamento de sentido quando 

símbolos já disponíveis podem sofrer o investimento de outras significações. Para 

Castoriadis (1982, p. 154), “o imaginário se separa do real” e é colocado em seu lugar, 

caso também do poder simbólico da imagem.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 8 

 

Nas palavras de Christoph Wulf (2013), através dos meios de comunicação de 

massa as imagens penetram em todos os campos de vivência humana ao mesmo tempo 

em que exercem influência sobre eles. “O que vemos como uma imagem se refere a um 

mundo fora das imagens”, diz Wulf (2013, p. 25). No processo de leitura de imagens 

são evocados sentidos através da cultura. Como descreve Alberto Manguel (2001, 

p.177), “atribuímos a um retrato as nossas percepções e a nossa experiência”. Há uma 

representação da aparência onde, segundo o autor (2001), numa alquimia do ato 

criativo, todo retrato se constitui também em um espelho.  

Há uma presença de significados implícitos ou explícitos que se manifestam no 

discurso, entre outras formas, através dessas imagens. Consciente ou inconscientemente 

constroem estruturas de significação e redes de enunciados. O professor e pesquisador 

Isaac Antônio Camargo (2007) enfatiza a função da composição imagética no campo da 

cultura. 

Em relação ao campo da visualidade, uma estratégia comum à constituição das 

imagens, é o transladamento destas qualidades do mundo para elas e é, por meio 

das estratégias discursivas ou constitutivas, que estas qualidades se transformam 

no conjunto de referenciais plásticos ou visuais que são, por fim, identificados 

no modo de construir ou de configurar as imagens no contexto da cultura. 

(CAMARGO 2007, p. 113) 

 

Gregolin (2007) nos situa a respeito das definições de Michel Foucault. Segundo a 

autora, Foucault aponta condições que permitem o aparecimento de certos enunciados e 

a proibição de outros. Gregolin (2007, p. 13) ressalta que “o discurso é tomado como 

uma prática social, historicamente determinada, que constitui os sujeitos e os objetos”. 

Mulheres e pessoas com deficiência buscam hoje formas de se impor dentro das 

estruturas de poder. O esporte é um dos espaços em os indivíduos que buscam um 

posicionamento na vida social.  

A análise de discurso contribui com reflexões sobre as formas discursivas de 

representação na sua relação com a realidade concreta. Segundo nos traz Gregolin 

(2007, p. 15), “os efeitos de sentido materializam-se nos textos que circulam em uma 

sociedade”. Mas esses discursos precisam ser investigados em suas várias camadas de 

construção dos efeitos de sentido. A análise do discurso auxilia a investigar a mídia no 

uso de seus dispositivos enunciativos que circulam na sociedade. 

 

Pensando a mídia como prática discursiva, produto de linguagem e 

processo histórico, para poder apreender o seu funcionamento é  
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necessário analisar a circulação dos enunciados, as posições de sujeito aí 

assinaladas, as materialidades que dão corpo aos sentidos e as articulações que 

esses enunciados estabelecem com a história e a memória. 

 

Para entender as implicações do discurso e seus efeitos de sentido é necessário 

percorrer o trajeto histórico que forneceu condições para a materialização dessas 

formações discursivas. Ao mesmo tempo, lida com as formas de apropriação dos 

sujeitos a quem é dada a “competência” para produzir enunciados. É o discurso 

enquanto prática que se torna objeto de estudo. “As práticas discursivas materializam as 

ações dos sujeitos na história“, aponta Gregolin (2007, p. 16) sobre os estudos de 

Michel Foucault. Analisar discursos implicaria investigar a maneira como são 

produzidas as “verdades” que circulam através de redes enunciativas. É necessário 

considerar que a mídia é hoje o principal dispositivo discursivo que, com seus diversos 

recursos influenciam na construção de uma “história do presente”, destaca Gregolin 

(2007).    

Para Gregolin (2007), Foucault sistematiza alguns conceitos que podem auxiliar 

na abordagem do discurso. Sob uma perspectiva teórico-analítica, Gregolin (2007) 

destaca alguns desses pontos que podem ser pensados em torno a uma teoria do 

discurso. Nesse sentido, o discurso se constituiria numa prática, mas que nasce na 

formação de saberes e se articula com práticas não discursivas. Em outro aspecto, se diz 

e se realiza concretamente através de formações discursivas que são determinadas por 

regras de formação. 

Gregolin (2007) destaca que, para Michel Foucault, o discurso se faz num jogo 

estratégico regido pelos saberes de determinado momento histórico e que, dessa forma, 

pode se sustentar sobre condições pouco consistentes. Há também o reconhecimento de 

que o discurso é o espaço em que se articulam saber e poder, onde a fala parte do sujeito 

situado em um lugar que pode ser mais ou menos reconhecimento dependendo do seu 

vínculo institucional. Ao mesmo tempo, a produção do discurso é sempre controlada e 

organizada por procedimentos de seleção sob uma determinação a respeito do que pode 

ser dito naquele momento histórico.  
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Questões de análise 

 

Propomos nesse ponto a reflexão sobre as construções discursivas propostas pelo 

portal Lance! a respeito das imagens das mulheres com deficiência nas figuras da 

nadadora Camille Rodrigues e da modelo Paola Antonini. Mulheres enunciadas como 

musas, ou seja, destacadas por estarem incluídas em um padrão de beleza instituído 

socialmente. Para tanto, buscamos na perspectiva na Análise de Discurso aporte para 

discutir as construções discursivas propostas pela imprensa através de formas 

simbólicas de representação que são construídas na relação com uma realidade concreta. 

Aqui buscaremos confrontar as imagens e o nosso corpus através da problemática 

construída.  

Sob o título “Conheça Camille Rodrigues, a musa do Brasil na Paralimpíada”, a 

matéria com a nadadora Camille Rodrigues foi veiculada pelo portal esportivo Lance! 

em 26/08/2016.  

 

 

Figura 01. Matéria veiculada em 26/08/2016. Disponível em  

http://www.lance.com.br/fora-de-campo/conheca-camille-rodrigues-

musa-brasil-paralimpiada.html, consultado em 27/06/2017. 

 

 

http://www.lance.com.br/fora-de-campo/conheca-camille-rodrigues-musa-brasil-paralimpiada.html
http://www.lance.com.br/fora-de-campo/conheca-camille-rodrigues-musa-brasil-paralimpiada.html
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A matéria destaca as conquistas da atleta em outras competições, como medalhas 

em edições de jogos Parapan, por exemplo. Fala também sobre a esperança de medalhas 

para os Jogos Paralímpicos do Rio. Traz em seu texto informações sobre a sua 

performance como atleta. Justifica, portanto, a presença de Camille no ambiente 

esportivo e sua ligação com a competição paralímpica. Ao mesmo tempo, traz a 

seguinte informação na sua linha fina: “Atleta faz sucesso nas redes sociais pela 

beleza”. Um primeiro momento em que a questão do estereótipo de beleza é evocada. 

Como destaque na página da matéria, o portal dá acesso a uma galeria com 30 

imagens da atleta. Todas as fotos que compõem esse conjunto de imagens são 

reproduzidas do Instagram de Camille Rodrigues, ou seja, são de arquivo de imagens 

publicadas pela própria atleta. É possível afirmar que 09 dessas imagens foram 

produzidas através de selfie (autorretrato). Três dessas fotos são momentos de destaque 

no esporte, fotos com medalhas e a tocha Olímpica. Doze fotos produzidas em ambiente 

que remete ao esporte praticado por Camille, a natação.  

 

  

 

Quadro 01. Quadro com algumas das imagens que fazem parte da galeria de fotos disponível na matéria 

que retrata Camille Rodrigues no portal Lance!. Disponível em http://www.lance.com.br/fora-de-

campo/conheca-camille-rodrigues-musa-brasil-paralimpiada.html, consultado em 27/06/2017. 

 

Várias fotos são apresentadas em poses que destacam a forma  atlética do corpo 

da nadadora. Normalmente sob um ângulo que posiciona sua prótese mais ao fundo. A 

questão dos ângulos de registro das imagens que privilegiam aspectos plásticos do corpo 

e destacam características de feminilidade como vestuário, poses, cabelo. A imagem que 

prevalece é de uma mulher bonita, vaidosa, que cuida das suas formas e que se mostra 

feliz em relação ao seu corpo, sempre com atitudes marcantes e aparente segurança 

http://www.lance.com.br/fora-de-campo/conheca-camille-rodrigues-musa-brasil-paralimpiada.html
http://www.lance.com.br/fora-de-campo/conheca-camille-rodrigues-musa-brasil-paralimpiada.html
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sobre padrões de exposição no ambiente das redes sociais. Essas mesma imagens 

divulgadas por Camille passam a compor o seu retrato através de um meio de 

informação esportiva, onde a construção discursiva parece adotar um tom apelativo.   

É interessante ressaltar os links que aparecem ao final da matéria, como sugestão 

de outras leituras: “Carol Portaluppi movimenta as redes sociais ao posar de biquíni”; 

“Conheça a brasileira que conquistou Usain Bolt”; “As atletas musas da Rio-2016 que 

vão deixar saudades”.  Títulos que carregam significados ligados a estereótipos do 

corpo ou que dão ênfase a uma ligação com uma figura masculina. 

A segunda matéria, veiculada pelo portal Lance! em 12/09/2016, durante o 

período de realização dos jogos, traz a modelo Paola Antonini que foi destacada por 

vários canais midiáticos como a musa dos Jogos Paralímpicos, ainda que ela não tenha 

ligação com o ambiente do esporte. Paola teve sua perna esquerda amputada após um 

acidente ocorrido em 2015. O título da matéria descreve: “Paola Antonini faz sucesso 

no Rio e vira musa das Paralimpíadas”.  

 

 

Figura 02. Matéria veiculada em 12/09/2016. Disponível em 

http://www.lance.com.br/fora-de-campo/paola-antonini-faz-sucesso-

rio-vira-musa-das-paralimpiadas.html, consultada em 09/07/017. 

 

O texto de uma única frase destaca o motivo da amputação de Paola, a descreve 

como musa dos Jogos Paralímpicos e comenta que Paola tem chamado a atenção: “A 

modelo Paola Antonini, que teve sua perna amputada há mais de um ano após um 

acidente de carro, vem chamando atenção no Rio de Janeiro. A musa das Paralimpíadas 

http://www.lance.com.br/fora-de-campo/paola-antonini-faz-sucesso-rio-vira-musa-das-paralimpiadas.html
http://www.lance.com.br/fora-de-campo/paola-antonini-faz-sucesso-rio-vira-musa-das-paralimpiadas.html
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2016, Paola posou de biquíni em Copacabana e fez sucesso. Confira!”. Uma chamada 

para que as pessoas visitem a galeria contendo 16 fotos da modelo disponível na página 

e que destaca a questão da beleza e do corpo como atributos da modelo 

A primeira foto de Paola Antonini é uma imagem da modelo de biquíni na praia. 

Assim como a primeira imagem, todas as fotografias de Paola são reproduções do seu 

Instagram. Ou seja, a exemplo de Camille, são fotos veiculadas em sua página pessoal. 

Entre as 16 imagens, 04 delas foram produzidas em cenário que remete ao ambiente dos 

Jogos Paralímpicos. Em sua maioria, são imagens que destacam a estética e a beleza de 

Paola.  Em pelo menos 11 imagens, a prótese da modelo fica bem visível na imagem.  

 

 

  

Quadro 02. Quadro com algumas das imagens que fazem parte da galeria de fotos disponível na matéria 

que retrata Paola Antonini no portal Lance!. Disponível em http://www.lance.com.br/fora-de-

campo/conheca-camille-rodrigues-musa-brasil-paralimpiada.html, consultado em 27/06/2017. 
 

As imagens são construídas, em sua maioria, sem o olhar direto da personagem 

para a câmera, são tomadas de ângulos distintos mas que destacam o físico da modelo 

ou suas características femininas como cabelo, postura, vestimenta e beleza. Paola se 

enquadra em padrões de beleza ocidental, magra, cabelos longos e loiros, e um rosto 

que corresponde aos critérios do belo feminino. A sua profissão de modelo já deixava 

claro que ela sempre se enquadrou nesses padrões.  

Paola também se apresenta com uma relação muito positiva com seu corpo, em 

composições que destacam as formas do corpo através da luz. A maioria dos lugares 

onde a modelo aparece remetem a ambientes externos onde fica claro o seu acesso, 

alguém que não se exclui por conta da deficiência. Ao mesmo tempo, a questão do 

esporte fica menos evidente, mesmo sendo o Lance! um canal de notícias  esportivas.  

http://www.lance.com.br/fora-de-campo/conheca-camille-rodrigues-musa-brasil-paralimpiada.html
http://www.lance.com.br/fora-de-campo/conheca-camille-rodrigues-musa-brasil-paralimpiada.html
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Nos momentos que retratam o ambiente esportivo Paola aparece como 

espectadora nas arenas esportivas. É comum, por exemplo, torcedoras no futebol serem 

classificadas como musas por adentrarem um ambiente onde não está permitida a 

disputa por mulheres. Já nas disputas das Olimpíadas, por exemplo, é usual a mídia 

promover a construção da ideia de musas entre as atletas que disputam os jogos. O título 

de um dos links apresentados na matéria que se refere a Camille Rodrigues é um 

exemplo dessa construção: “As atletas musas da Rio-2016 que vão deixar saudades”. 

Logo abaixo do texto sobre Paola aparecem os links para outras três matérias: 

“Mulher do goleiro Muralha posta fotos de ensaio sensual e agita a web”; “Bolt posta 

foto com Terezinha Guilhermina e saúda os paratletas”; “Conheça a namorada de Bolt 

que disse 'sim' ao atleta”. São chamadas que mencionam mulheres, inclusive a paratleta 

Terezinha Guilhermina, mas todas estão relacionadas por personalidades masculinas 

protagonizando as narrativas. Duas dessas mulheres não tem seus nomes mencionados.   

Nos dois casos, em cada uma das duas matérias dessas “musas”, a relação entre 

os textos e as imagens chega a ser contraditório. No retrato de Camille Rodrigues o 

relato verbal traz informações relevantes ao seu papel como atleta, enquanto a maioria 

das imagens pouco contribuem para o seu posicionamento como mulher atleta 

paralímpica. No caso de Paola Antonini a sua presença no ambiente do esporte pouco de 

justifica, a não ser por essa ideia de construção midiática em torno da ideia de musa 

como padrão estereotipado de beleza. No caso da modelo, é a sua deficiência que 

legitimaria essa escolha, de acordo com o discurso midiático.  

Interessante também pontuar como essas mulheres se relacionam com o mundo 

exterior, elas demonstram transitar por vários lugares diferentes e de forma confortável 

com o próprio corpo. Camille vive com deficiência desde os 3 anos e Paola sofreu a 

amputação há pouco tempo, em 2015. Ainda assim, as duas parecem estar muito bem 

adaptadas as suas condições. A imagem transmitida por elas afasta a ideia de 

vitimização.  

 

Discussões finais 

 

De um total de 46 fotografias, apenas algumas dessas imagens remetem ao 

ambiente esportivo. Em sua maioria, são imagens que dão ênfase na beleza e nas formas 

do corpo feminino. Todas são reproduzidas de páginas pessoais, algumas foram 

produzidas através de selfies. Isso poderia significar uma replicação de imagens que as 
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próprias mulheres vêm construindo de si mesmas. São corpos que correspondem a 

padrões estabelecidos de feminilidade e que, por diferentes contingências, tiveram uma 

mudança na configuração de seus corpos com um membro amputado.  

A presença de retratos veiculados pelas próprias mulheres pode ser um indício, 

ao mesmo tempo, de uma forma de se fazer incluir e se adequar a padrões estéticos. Tais 

imagens, material apropriado pela imprensa, poderiam, na verdade, ter pouca 

repercussão para a questão da visibilidade do esporte paralímpico.  

É comum o uso do discurso de vitimização sobre a pessoa com deficiência e sua 

superação quando se trata de atletas com deficiência. Nesse sentido, nos questionamos 

se essa forma de construir musas midiáticas para os Jogos Paralímpicos não proporciona 

um discurso menos pautado pela questão da superação e mais voltado a um olhar 

estereotipado da imagem feminina. Matérias que induzem mais a uma imposição 

estética ou a exploração da imagem da mulher e que pouco remetem a questão do 

esporte em si. Discussão que pode também nos levar a um olhar crítico a respeito da 

exploração da imagem da mulher atleta. Dessa forma, é possível afirmar que discutir os 

papéis que são impostos a mulheres, os simbolismos sexuais presentes nos discursos, 

nos auxilia a compreender de que forma eles funcionam para a manutenção de uma 

ordem social e como o debate pode atuar como modificador de uma ordem vigente. 
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