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Resumo 

 

Diante da relevância adquirida pelo esporte paraolímpico no novo milênio e dos 

desafios que a cobertura deste tipo de evento oferece aos meios de comunicação, este 

trabalho propõe-se a analisar como foi retratada, em dois jornais diários brasileiros, a 

participação dos paratletas nos Jogos Paralímpicos de 2016. Deste modo, pretendemos 

aplicar conceitos da Análise do Discurso de linha francesa e da sociologia do esporte à 

produção de um dos principais jornais generalistas brasileiros (Folha de S. Paulo), e à 

produção do maior jornal esportivo nacional (Lance!). Nossa intenção foi verificar as 

formações discursivas postas em marcha pelos jornais elencados em nosso corpus ao 

noticiarem as provas esportivas. 
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Introdução 

Devido à importância adquirida pelo esporte paralímpico no Século XXI e à 

exposição midiática que eventos dessa natureza têm recebido, este trabalho propõe-se a 

examinar como se deu a cobertura de dois jornais brasileiros a respeito dos Jogos 

Paralímpicos 2016, disputados de 7 a 18 de setembro de 2016 no Rio de Janeiro. Para 

tanto, temos a intencção de aplicar os conceitos da Análise do Discurso de linha 

francesa e da sociologia do esporte à produção de um jornal generalista (a Folha de S. 

Paulo) e à produção de um jornal esportivo do país (Lance!). Esta pesquisa procurou 

investigar como estes veículos operaram os níveis de recorte e de reconstrução do 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Esporte do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. A realização desta pesquisa conta com 

apoio da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). 
2 Doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Docente 

do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Estadual Paulista (Unesp/Bauru) e do 

Departamento de Ciências Humanas da mesma instituição. E-mail: zeca.marques@uol.com.br. 
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evento esportivo, tendo em vista o rendimento dos atletas com deficiência na maior 

prova mundial da categoria. Nossa intenção foi a de verificar as formações discursivas 

postas em marcha por esses dois diários. 

Nossa hipótese é que uma das tendências dos veículos jornalísticos é a de 

perpetuar certos estigmas e estereótipos que envolvem a pessoa com deficiência – algo 

que se percebe na cobertura similar durante as edições anteriores dos Jogos 

Paralímpicos. Nessa abordagem, temos um pêndulo que varia entre a representação do 

atleta como um herói, capaz de promover a resistência e a celebração da humanidade, 

ou como um indivíduo a quem olhamos com compaixão, ressaltando a diferença desse 

esportista com aquele que não é deficiente. 

Cabe ressaltar ainda que, quando falamos de Jogos Olímpicos ou de Mundial de 

Futebol, estamos diante não apenas de eventos, mas sim de “megaeventos”, cuja 

definição vem ganhando nuances particulares nos últimos anos, em função da dimensão 

e das características que esses torneios ganharam a partir da segunda metade do Século 

XX. Para Allen (2008), megaeventos são aqueles cuja magnitude afeta economias 

inteiras e repercute na mídia global. Como exemplo, ele cita Olimpíadas e Feiras 

Mundiais. Outro pesquisador da área de turismo, Hall (1992), caracteriza também os 

Mundiais de Futebol FIFA como exemplo de megaeventos. Em todos os casos, teríamos 

eventos direcionados para o turismo internacional e que poderiam receber o radical 

grego “mega” em virtude da grandiosidade de público, dos recursos investidos (públicos 

e privados), do comprometimento político de governos, da cobertura midiática, da 

construção de arenas esportivas (estádios, ginásios, pistas etc.) e do impacto 

socioeconômico sobre a comunidade anfitriã. 

Por outro lado, um megaevento esportivo supõe, na mesma medida, uma 

megacobertura midiática. A esse respeito, o antropólogo francês Daniel Dayan e o 

sociólogo norte-americano Elihu Katz (1994) publicaram um trabalho sobre os grandes 

eventos televisados, os quais eles preferiram chamar de “eventos midiáticos”: aqueles 

que empregariam a potência eletrônica dos meios de comunicação para atrair a atenção 

mundial e contar simultaneamente uma história. Esses eventos promoveriam um 

“convite ao rompimento da rotina diária” e um convite à união em torno de uma 

“experiência festiva”. A diferença mais óbvia entre os “eventos midiáticos” e as demais 

fórmulas genéricas televisivas é que os primeiros não são rotineiros, mas sim uma 

interrupção do cotidiano feita de maneira monopolística, pois qualquer emissora estará 
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dedicada a falar do mesmo assunto. Além disso, os “eventos midáticos” seriam sempre 

transmitidos ao vivo e planificados previamente, apesar de seu elemento de 

imprevisibilidade. Por fim, tais eventos promoveriam “ocasiões cerimoniais”, nas quais 

se conjugaria um tratamento estilístico reverente e protocolar, como se o público fosse 

transportado para o “centro sagrado de nossa sociedade”. (Dayan y Katz, 1994: 334 – 

apud Cascale Ramos; Sánchez Dorado: 2008, p. 17). 

Deste modo, percebemos que os “eventos midiáticos” esportivos, tais quais os 

Jogos Olímpicos, passaram a exigir cada vez mais atenção e investimentos dos meios de 

comunicação para “contar uma história”, por um lado, e a acompanhar uma crescente 

sofisticação e mercantilização da própria atividade esportiva, por outro. Os Jogos 

Paralímpicos inserem-se nessa mesma lógica, qual seja, a de propiciar diversas histórias 

e enredos para serem contados, recontados e relatados pelos diferentes suportes 

comunicacionais. 

No caso específico dos Jogos Paralímpicos, cabe ressaltar que até o início do 

Século XX uma pequena parcela de pessoas com deficiência era reeducada por meio do 

esporte. É somente com a Primeira Guerra Mundial (1914–1918) e principalmente com 

a Segunda Guerra Mundial (1939–1945) que surgem as primeiras estruturas para a 

prática física de mutilados em combate. Coube ao neurologista alemão Ludwig 

Guttmann (1899–1980) o pioneirismo de iniciar um trabalho que, mais tarde, viria a 

originar os atuais Jogos Paralímpicos (GUTTMANN, 1976; THOMAS & SMITH, 

2009): por volta de 1945, ele passou a chefiar uma equipe médica no hospital de Stocke 

Mandeville, nas cercanias de Londres (Inglaterra), para cuidar dos feridos na coluna 

vertebral, especialmente aviadores da Real Força Aérea que se tornaram paraplégicos 

em combate. Um dos métodos estabelecidos pelo Dr. Guttmann para a reeducação 

corporal dos militares supunha a realização de jogos esportivos, a fim de entreter os 

pacientes e, ao mesmo tempo, forçá-los a realizar alguma atividade física 

(GUTTMANN, 1976; THOMAS & SMITH, 2009). 

Com a realização dos Jogos Olímpicos de Londres em 1948, o Dr. Guttmann 

decidiu organizar paralelamente um evento esportivo para os pacientes com deficiência 

que usavam cadeiras de rodas. Três anos mais tarde, ele criou os “Jogos Internacionais 

de Stocke-Mandeville” e começou a divulgar em todo o mundo a necessidade da 

atividade esportiva para a reabilitação física do paciente com deficiência. Os esforços 

do médico alemão foram premiados em 1960, com a organização em Roma dos 
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primeiros Jogos Paralímpicos da história, logo após a realização dos Jogos Olímpicos de 

Verão também na capital italiana. A partir desse ano, os Jogos Paralímpicos passaram a 

ocorrer sempre imediatamente após os Jogos Olímpicos. Entretanto, apenas a partir de 

1992, em Barcelona (Espanha), as Paralimpíadas passaram a ocupar as mesmas 

instalações esportivas utilizadas pelos atletas olímpicos. De 1968 a 1984, por exemplo, 

enquanto os Jogos Olímpicos tiveram lugar na Cidade do México (México, 1968), 

Munique (Alemanha, 1972), Montreal (Canadá, 1976), Moscou (então União Soviética, 

1980) e Los Angeles (Estados Unidos, 1984), os Jogos Paralímpicos aconteceram em 

Tel Aviv (Israel, 1968), Heidelberg (Alemanha, 1972), Toronto (Canadá, 1976), 

Arnhem (Holanda, 1980) e Stoke Mandeville (Inglaterra, 1984) e Nova Iorque (Estados 

Unidos), respectivamente. 

O crescimento dos Jogos Paralímpicos, a partir de 1960, tem sido notável. Em 

1960, em Roma, cerca de 300 atletas de 10 países estiveram presentes. Quarenta anos 

mais tarde, nos Jogos de Sidney (Austrália), já se contabilizava a presença de cerca de 5 

mil atletas, representando 124 países. E se em sua origem a iniciativa do Dr. Gutmann 

tinha a ver primordialmente com pessoas em cadeira de rodas, ao longo dos anos os 

Jogos Paralímpicos passaram a incluir também indivíduos amputados, com deficiência 

visual, motora e cerebral. 

 

Jogos Paralímpicos e a cobertura midiática  

Diversos estudos realizados no Brasil, na Espanha, em Portugal e na França têm 

colocado em debate o tipo de cobertura que os meios de comunicação põem em prática 

por ocasião dos Jogos Paralímpicos (HILGEMBERG, 2013; NOVAIS & FIGUEIREDO, 

2010; PAPPOUS et al., 2009; PEREIRA et al., 2011; PAILLETTE et al., 2002). Tais 

estudos são quase unânimes em destacar as impropriedades ou desajustes praticados 

pelos veículos midiáticos, desacostumados com a prática cotidiana de reconstrução de 

eventos esportivos nos quais estão presentes pessoas com deficiência. No estudo sobre a 

midiatização das Paralimpíadas na televisão francesa, Sylvain Paillette (2002) aponta de 

maneira bastante apropriada o dilema que se instala junto aos órgãos de imprensa e às 

emissoras de rádio e TV: esses eventos colocam em cena atores que possuem uma 

característica dupla:  

 

D’une part, ils participent à une pratique sportive de haut niveau; 

d’autre part, ils sont atteints d’une déficience. Quelles logiques peut-

on identifier dans la médiatisation d’un événement de cette nature, qui 
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est à la fois un événement sportif de haut niveau et un événement qui 

concerne des personnes handicapées? (PAILLETTE, 2002, p. 185). 
3
 

 

Nosso intuito foi o de verificar se os meios de comunicação brasileiros 

perpetuaram, nos Jogos Paralímpicos de 2016, a utilização das mesmas lógicas de 

cobertura midiática que eles empregam nos demais eventos esportivos de atletas sem 

deficiência, deixando de levar em conta, assim, as especificidades dos atores que entram 

em cena em um e em outro caso. O fato de o Brasil sediar os dois eventos de forma 

contígua (Jogos Olímpicos de Verão em agosto e os Jogos Paralímpicos em setembro de 

2016 no Rio de Janeiro) deveria oferecer-nos como hipótese a ideia de que os meios de 

comunicação brasileiros estariam mais atentos e preocupados com as particularidades e 

os públicos dessas duas competições.  

Por outro lado, importa verificar se as Paralimpíadas de 2016 obedeceram a uma 

lógica de cobertura esportiva ou a uma lógica de cobertura social de inclusão da pessoa 

com deficiência. Desta forma, acreditamos que este trabalho poderá colaborar com a 

literatura científica sobre a cobertura de Jogos Paralímpicos, na medida em que dados e 

análises serão atualizados em função de um elemento inédito: a organização desse tipo 

de megaevento em solo brasileiro, diante dos meios de comunicação nacionais, que em 

tese não poderão alegar dificuldades de cobertura, como sói acontecer quando as 

competições acontecem em países e realidades distantes. 

A metodologia utilizada no presente trabalho é prioritariamente qualitativa, 

baseando-se em leitura bibliográfica de obras literárias, de textos conceituais e dos 

textos do corpus selecionado, utilizando-se a Análise do Discurso de linha francesa que 

por si só já estabelece uma forma própria de reflexão sobre o objeto (ORLANDI, 1997, 

2001; BRANDÃO, s/d). Surgida na França, a AD representava uma tentativa de suprir 

as insuficiências da análise de conteúdo praticada nas ciências humanas e que se 

ocupava apenas da projeção de uma realidade extradiscursiva, não levando em conta as 

articulações linguísticas e textuais da obra. A Análise do Discurso, por sua vez, 

preocupou-se logo em fazer uma análise textual, realçando o modo de funcionamento 

linguístico-textual dos discursos (PÊCHEUX, 1990; DUCROT, 1987), especialmente os 

ligados à publicidade e ao jornalismo.  

                                                 
3
 “Por um lado, eles participam de uma prática esportiva de alto nível; por outro lado, eles possuem uma 

deficiência. Que lógicas podemos identificar na midiatização de um evento desta natureza, que é ao 

mesmo tempo um evento esportivo de alto nível e um evento que envolve pessoas com deficiência?” 

(Tradução nossa). 
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Em sua gênese, a AD de linha francesa originou-se de três práticas notadamente 

europeias: a da tradição filológica; a da explicação de textos como exercício de leitura 

(comum no aparelho escolar francês); e a do estruturalismo. O pensamento dominante 

nesse momento é o de Louis Althusser (que procedeu a uma releitura das ideias 

marxistas), por meio dos estudos de Michel Pêcheux. Este concebe uma nova teoria do 

discurso que serviria, assim, para dar conta daqueles estudos que procuravam ver, na 

linguagem, um lugar privilegiado de materialização da ideologia. Esse objeto complexo 

que é a linguagem passa a ser concebido não apenas em seu componente linguístico, 

mas também em seu componente sócio-ideológico. 

 

Resultados 

O jornal Lance!, lançado em 1997, é atualmente o único jornal esportivo 

impresso a circular no Brasil dentre os 50 mais vendidos no país (média de 44.592 

exemplares vendidos e a 16ª colocação). 
4
 Suas edições diárias contam com 24 páginas 

em média; durante a realização dos Jogos Paralímpicos 2016, de 7 a 18 de setembro de 

2016, a cobertura do evento variou de seis páginas (na edição de 08/09/2016, um dia 

após a abertura) a apenas duas páginas (edição de 09/09/2016). Em média, três páginas 

foram dedicadas ao evento durante a realização da Paralimpíada.  

De forma geral, o diário esportivo procurou registrar as conquistas dos 

paratletas, esquivando-se de cair nas “armadilhas” de utilizar abordagens equivocadas e 

terminologias impróprias. Nesse sentido, o jornal – de forma geral – não promoveu a 

reprodução de estereótipos que costumam cercar a pessoa com deficiência.  

Já a Folha de S. Paulo tem alternado a sua colocação no ranking de circulação 

de jornais impressos entre a primeira colocação (em 2012 e 2014), a segunda colocação 

(2013) e a terceira (2015). 
5
 Desde a década de 1980, cristalizou-se como um dos jornais 

de maior vendagem no país, resultado de diversas mudanças gráficas e editoriais postas 

em marcha a partir da década de 1980 – aliadas a pesados investimentos em marketing. 

Durante os Jogos Paralímpicos de 2016, no mesmo período de 7 a 18 de 

setembro de 2016, o jornal manteve uma média de 1 a 2 páginas para falar do evento. 

As exceções foram no dia seguinte à cerimônia de abertura (edição de 8 de setembro, 

                                                 
4
 Dados de 2015 consolidados pelo Instituto Verificador de Comunicação (IVC) e publicados 

pela Associação Nacional de Jornais em http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/. 

Acesso em 10 abr. 2017. 
5
 Idem, ibidem. 

http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/
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com 3 páginas) e à cerimônia de encerramento (edição de 19 de setembro, com 6 

páginas). À semelhança do jornal Lance!, a Folha de S. Paulo também manteve um 

registro discursivo respeitoso, salvo algumas exceções de registros fotográficos, como 

veremos a seguir 

Para tanto, é de se imaginar que o trabalho pedagógico realizado pelo Comitê 

Paralímpico Brasileiro (CPB) nos meses que antecederam os Jogos Paralímpicos tenha 

promovido resultados satisfatórios. Entre vários materiais distribuídos aos meios de 

comunicação, destaca-se o “Guia para a mídia: como cobrir os Jogos Paralímpicos”, de 

Athanasios Sakis Pappous e Doralice Lange de Souza (2016), que procura lutar contra a 

perpetuação dos preconceitos que cercam a imagem do paratleta. Nesse “Guia para a 

Mídia” divulgado pelo CPB, destacam-se algumas orientações para os jornalistas: 

colocar em primeiro lugar o atleta e não a sua deficiência, destacando suas habilidades e 

seu nome; priorizar os feitos dos atletas e não suas deficiências; não hiperbolizar os 

aspectos da derrota ou do fracasso do paratleta. Os autores listam também os termos que 

deveriam ser evitados, como “deficiente”, “aleijado”, “paralisado” e “inválido”, que 

poderiam ser substituídos simplesmente por “atleta”, “atleta com deficiência” ou “atleta 

com...” (citando-se o tipo da deficiência).  

No que diz respeito aos registros fotográficos o material desenvolvido por 

Pappous e De Souza (2016) elenca o que deveria ser evitado: poses passivas que 

enfatizam a deficiência; fotos que denunciam falhas dos paratletas; fotos que retratam os 

atletas em suposta condição de isolamento ou tristeza; fotos que escondam as 

deficiências; fotos que dão enfoque excessivo à deficiência. Em contrapartida, os 

registros fotográficos deveriam retratar os atletas dentro do campo de competição, em 

ação, portando roupas esportivas, não se escondendo nem se enfatizando a deficiência. 

Nas 12 edições do Lance! (de 8 a 19 de setembro de 2016) que acompanharam a 

realização dos Jogos Paralímpicos, não observamos registros fotográficos ou a 

utilização de termos impróprios ou inadequados. De forma geral, priorizou-se o registro 

dos paratletas nos ambientes da competição, louvando-se suas conquistas. O jornal fez 

prevalecer sua marca: a de sempre louvar a vitória em detrimento da derrota, realizando 

uma produção discursiva eufórica, e não disfórica. 

No entanto, três casos, em particular, destoaram desses cuidados no Lance!: o 

registro fotográfico em close da prótese usada pela atleta americana de triatlo Grace 

Norman (12/09/16, p. 19) – Figura 1; a menção ao atleta Ivan Espinosa, das Ilhas 
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Virgens (12/09/16, p.18) – Figura 2; e o registro da nadadora norte-americana Jessica 

Long (13/09/16, p. 17) – Figura 3. Vejamos com mais detalhes estas questões. 

 

 

 

Figura 1: destaque para a prótese da triatleta Grace Norman. 

 

Na Figura 1, não se entende por que o registro fotográfico em close destaca a 

prótese da corredora, com riqueza de detalhes (pode-se até ler o número de inscrição da 

atleta). A própria legenda da imagem chama a atenção mais para o artefato do que para 

a atleta: “A prótese da americana Grace Norman, que faturou a medalha de ouro no 

triatlo em Copacabana”. Assim, descontextualiza-se o ato da corrida para o 

detalhamento da deficiência.  

Algo a nosso ver mais grave ocorre com o corredor Ivan Espinosa, das Ilhas 

Virgens, que disputou a prova dos 1.500 m – categoria T37 (Figura 2). A matéria em 

questão, intitulada “Jornadas solitárias no Rio”, fazia menção aos países que estavam 

representados por apenas um atleta nos Jogos Rio-2016. Era o caso de 38 delegações, 

entre as quais a das Ilhas Virgens. Entretanto, sem que houvesse no texto da matéria 

qualquer referência ao resultado da prova disputada por Ivan Espinosa, a fotografia 

selecionada para representá-lo mostra-o sentado, numa angulação de cima para baixo, 

intensificando a fragilidade atleta. Para intensificar o estigma, a legenda da fotografia 

afirma: “Exausto – Ivan Espinosa foi último e deu entrevista sentado”. Trata-se de 

opção editorial discutível, que poderia ser evitada, ainda mais pela intensificação de 

dois aspectos negativos: o corredor ter terminado em último lugar e, cansado, concedido 

a entrevista sentado, e não em pé.  
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Figura 2: retrato de Ivan Espinosa, das Ilhas Virgens. 

 

Por último, temos a imagem da nadadora norte-americana Jessica Long, 

retratada à beira da piscina após uma prova enquanto se prepara para usar as próteses 

das pernas. A matéria em questão, intitulada “Eles vão voltar ao topo”, compara o 

desempenho de atletas dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos e nos Jogos 

Paralímpicos, apontando para o fato de que a delegação paraolímpica estadunidense não 

consegue repetir os resultados obtidos na outra competição. A legenda do jornal afirma: 

“A melhor – A nadadora Jessica Long conquistou três medalhas no Rio” e faz um 

registro isolado de seu desempenho na natação, sem ao menos identificar em quais 

provas ela obteve as medalhas e quais foram os resultados (se medalhas de ouro, prata e 

bronze). O olhar perdido no horizonte, enquanto começa a fazer o encaixe das próteses 

das pernas que estão encostadas ao lado e já calçadas com o par de tênis, intensifica o 

sentido da deficiência de uma maneira bastante explícita. 
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Figura 3: A nadadora Jessica Long e suas próteses para as pernas. 

 

A Folha de S. Paulo manteve igualmente uma cobertura equilibrada, à exceção 

de quatro registros fotográficos: um na edição da quarta-feira, 07/09/16, na página 2 – 

Figura 4; e três (Figuras 5, 6 e 7) na edição da segunda-feira, 19/09/2016 – dia 

seguinte ao encerramento da competição –, na página 6 do caderno especial “Rio 2016 

Paraolimpíada”.  
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Figura 4: detalhe de recepção de paratletas na Vila Olímpica. 

 

Na Figura 4, dá-se enfoque excessivo à deficiência ao se mostrar em primeiro 

plano dois atletas utilizando próteses nas pernas, algo que contrasta com as pernas dos 

atletas que aparecem em segundo plano – todos utilizando o mesmo modelo de tênis. 

Esse close na deficiência, descontextualizando o atleta da cena, não nos parece 

acrescentar grande interesse jornalístico para além do registro da diferença. A própria 

legenda da fotografia esforça-se em apagar o contraste, como se estivéssemos diante de 

uma imagem ordinária e comum: “Atletas em recepção na Vila Paraolímpica, na Barra; 

competições começam na quinta-feira (8)”. 

As Figuras 5 e 6, igualmente, exageram no destaque da deficiência de dois 

nadadores. No caso do australiano Ahmed Kelly, ainda que o registro tenha sido feito no 

local da competição (a beira da piscina), chama-nos a atenção seu olhar perdido e o fato 

de se tratar de um atleta biamputado nas pernas e nos antebraços, reforçando e 

intensificando o efeito de desproteção e desamparo. O mesmo dá-se com o chinês Hong 

Yan, cuja fotografia retrata-o de costas e sem o registro de seu rosto, mas com grande 

enfoque ao antebraço amputado. 

 

 

 

 

 

Figura 5 

Legenda do jornal: “Acima, o australiano 

Ahmed Kelly se prepara para cair na 

piscina”. 

  

Figura 6 

Legenda do jornal: “ao lado, o chinês Hong 

Yang depois de competir na natação”. 
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Por último, destacamos a Figura 7, que traz a legenda: “O japonês Shinya Wada 

(à dir.) é consolado pelo guia, após o último lugar na final dos 1.500 m”. Tal registro, 

também com uma imagem que destaca a falha e o desconsolo de um atleta que sequer 

tem seu rosto apresentado, intensifica algo que é reprovado pelo Guia para a Mídia, 

divulgado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. 

 

 

 

Figura 7: japonês Shinya Wada após a final dos 1.500 m. 

 

Para além destes exemplos, o jornal Folha S. Paulo procurou, por meio de 

alguns textos assinados por colunistas (casos de Mariana Lajolo e “Corre, Petrúcio!”, de 

16/09/16; e Mariliz Pereira Jorge e “Para-atletas não são super-heróis”, de 17;09/16), 

chamar a atenção para os estigmas e preconceitos que devem ser evitados ao se noticiar 

o esporte paraolímpico e a vida de pessoas com deficiência.  

 

4) Considerações Finais 

Os jornais Folha de S. Paulo e Lance! procuraram não perpetuar, nos Jogos 

Paralímpicos de 2016, a utilização das mesmas lógicas de cobertura midiática 

empregada nos demais eventos esportivos de atletas sem deficiência. O fato de o Brasil 

sediar os dois eventos de forma contígua (Jogos Olímpicos em agosto e Paralímpicos 

em setembro de 2016 no Rio de Janeiro) fez com que os meios de comunicação 

brasileiros estivessem mais atentos e preocupados com as particularidades e os públicos 

das duas competições. O resultado final é quase que satisfatório, uma vez que os dois 
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veículos buscaram ressaltar, tanto no discurso verbal como no discurso visual, as 

conquistas e os resultados dos paratletas, em detrimento da derrota e da exploração da 

deficiência. Evitou-se, assim, a representação do atleta com deficiência como um herói, 

capaz de promover a superação da humanidade, ou como um indivíduo a quem se olha 

com compaixão e estranheza, em função de sua deficiência. 

As exceções a esta lógica de cobertura ocorreram no registro imagético que 

procuramos recolher aqui, ao listarmos fotografias que poderiam ser evitadas, já que 

intensificam o efeito de sentido que se quer apagar no tratamento da pessoa com 

deficiência, ou seja, o enfoque excessivo na própria deficiência e o destaque para a ideia 

de vulnerabilidade do paratleta. 

O trabalho realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro também colaborou para 

que a imprensa brasileira, ao menos no caso dos dois jornais aqui analisados, invertesse 

a lógica das coberturas anteriores, ainda que com um volume de notícias muito 

pequeno, levando-se em conta o fato de que o evento desenvolveu-se no Brasil. É de se 

esperar que as futuras coberturas jornalísticas, além de manterem uma representação 

digna do atleta com deficiência, possam incrementar o volume de matérias e de 

conteúdo sobre os Jogos Paralímpicos, competição em que o Brasil tem alcançado 

resultados expressivos nas últimas edições. 
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