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Resumo 

Os media têm impacto nos nossos conhecimentos, atitudes e políticas públicas, 

influenciando a sociedade de uma forma crucial, nomeadamente na forma como 

ajudam à construção da realidade social. Partimos com base na teoria do agenda 

setting, através da qual podemos dizer que a presença ou ausência de notícias, 

acerca dos atletas paralímpicos, poderá influenciar a forma como a sociedade vê 

estes atletas e, consequentemente, as pessoas com deficiência em geral. A 

cobertura de eventos desportivos, como os Jogos Paralímpicos, escasseia e os 

atletas paralímpicos tendem a ser retratados de forma estereotipada pelos media. 

Urge, então, a reflexão sobre a influência real dos media na construção das 

Representações Sociais. O objectivo deste trabalho foi compreender essas 

mesmas Representações Sociais, em Portugal, através de uma análise de 

conteúdo a dois jornais diários generalistas (Jornal de Notícias e Público) e dois 

jornais diários especializados em desporto (Jogo e Record) nos seguintes anos de 

Jogos Paralímpicos: 2004 e 2008. Verificámos que: ocorreu um decréscimo no 

número de notícias entre 2004 e 2008; os temas em destaque referem-se à 

performance desportiva, tendência que acompanhou todos os jornais; o tipo de 

deficiência não é um factor condicionante na noticiabilidade, mas sim os resultados 

obtidos; o uso de terminologia incorrecta e linguagem estereotipada estão em 

decréscimo, o que demonstra, da parte dos jornalistas, uma sensibilidade e 

informação crescentes nos moldes da sua escrita. Contudo, essa terminologia e 

linguagem ainda são correntes nos textos produzidos, algo que consideramos 

relevante. De uma forma geral, podemos dizer que, em Portugal, o atleta com 

deficiência tem vindo a ser representado segundo padrões progressivamente 

positivos. Porém, ainda parece haver um longo caminho até que esses padrões 

atinjam patamares desejáveis, ou seja, que sejam vistos, essencialmente, como 

atletas. Nessa condição, a sua prática desportiva será atractiva per se, serão, 

essencialmente, atletas que competem e, inevitavelmente, irão ter o mesmo 

espírito empreendedor, lutador e competitivo dos atletas sem deficiência. 

 

Palavras-chave: ATLETA PARALÍMPICO; JOGOS PARALÍMPICOS; 
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS; MEDIA. 
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Abstract 

There is an agreement that the media have a major impact on knowledge, 

attitudes and public policies, influencing society, namely in the way it helps to 

construct social reality. Based on agenda setting theory we can say that the 

presence or absence of news about paralympic athletes can influence the way 

society sees them and people with disabilities in general. The coverage of sports 

events like Paralympic Games, by the media, is scarce and disability tends to be 

portrayed in a stereotyped way. We have to reflect, thus, upon the way the media 

really helps to construct such Social Representations. Our main aim was to 

understand those Social Representations, in Portugal, through a content analysis 

using two daily general newspapers (Jornal de Notícias and Público) and two daily 

sports newspapers (O Jogo and Record) in the paralympic years of 2004 and 2008. 

The principal outcomes were: the large drop in the number of news between 2004 

and 2008; the main issues are about the performance, a tendency followed by all 

newspapers in the study; the type of disability does not influence news worthiness 

but results do; the use of incorrect terminology and stereotyped language are 

decreasing, which means that journalists are more aware of and also more 

informed about the way they should write. However, this terminology and 

stereotyped language are still current in the texts produced, which we consider 

relevant. In general, we can say that in Portugal, paralympic athletes have been 

represented through gradually positive patterns. However, it seems there is a long 

way until we reach desirable standards, this is, until they are seen, primarily, as 

athletes. Then, their sport will be attractive per se, and paralympic athletes will be, 

in essence, athletes who compete and, inevitably, will have the same 

entrepreneurial, hardworking and competitive spirit of the athletes without 

disabilities. 

 

 

 

Key Words: PARALYMPIC ATHLETE; PARALYMPIC GAMES; SOCIAL 
REPRESENTATIONS; MEDIA. 
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Résumé 

Les médias ont de l´impact sur nos connaissances, attitudes et politiques 

publiques, en influençant notre société d´une manière cruciale, notamment en ce 

qui concerne la forme dont ils contribuent à la construction de la réalité sociale. 

Nous partons de la théorie de l´Agenda Setting, à travers laquelle on peut dire que 

la présence ou l´absence de nouvelles, sur les athlètes paralympiques, pourra 

influencer la manière dont la société voit ces athlètes et, par conséquent, les gens 

handicapés en général. La couverture d´évènements sportifs comme les Jeux 

Paralympiques est rare et les athlètes paralympiques ont tendence à être 

représentés d´une manière stéréotypée par les médias. Il est absolument urgent de 

faire une raisonnement sur l´influence réelle des médias dans la construction des 

Représentations Sociales. L´objectif de ce travail a été de comprendre ces 

Représentations Sociales au Portugal, à travers une analyse de contenu dans deux 

journaux quotidiens généralistes (Jornal de Notícias et Público) et deux quotidiens 

spécialisés en sport (O Jogo et Record) dans les Jeux Paralympiques suivants: 

2004 et 2008. Nous avons vérifié que: il y a eu une décroissance dans le nombre 

de nouvelles entre 2004 et 2008; les thèmes en évidence se rapportent à la 

performance sportive, tendence qui a accompagné tous les journaux; le type 

d´handicap n´est pas un facteur de conditionnement dans l´information, ce sont 

plutôt les résultats obtenus; l´usage de terminologie incorrecte et de langage 

stéréotypé diminue progressivement, ce qui démontre que les journalistes ont de 

plus en plus de sensibilité et d´information dans leur manière d´écrire. Néanmoins, 

cette terminologie et ce langage sont encore courants dans les textes produits, ce 

que nous considérons important. D´une façon générale, on peut dire qu´au 

Portugal, l´athlète handicapé est de plus en plus représenté sous des modèles 

progressivement positifs. Cependant, il parait y avoir un long chemin à parcourir 

jusqu´ à ce que ces modèles atteignent un niveau souhaitable, c´est-à-dire, qu´ils 

soient vus essentiellemnt comme des athlètes. Dans cette condition, leur pratique 

sportive sera attirante per se, ce seront, essentiellement, des athlètes qui entrent 

en compétition et qui, inévitablement, auront le même esprit entreprenant, lutteur et 

compétitif que les athlètes sans handicap. 

Mots-Clés : ATHLETE PARALYMPIQUE ; JEUX PARALYMPIQUES ; 
REPRESENTATIONS SOCIALES ; MEDIA. 
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I. Introdução 

“Desde os tempos mais remotos a comunicação entre os homens constitui 

um elemento essencial à vida em sociedade” (Correia F., 2000, p. 13). 

Constituindo-se os media como uma poderosa fonte de comunicação da 

actualidade, facilmente se compreende a importância que assumem, ocupando 

um lugar central no funcionamento social (Correia F., 2000). 

Entendendo Comunicação, sobretudo, como sendo o transporte de ideias e 

emoções expressas através de um código (Rodrigues dos Santos, 1992) e 

tendo em conta que todos os dias somos invadidos por jornais, programas de 

televisão e de rádio, não nos parece demasiado excessivo afirmar que somos 

vulneráveis ao seu conteúdo (Correia F., 2000). Ainda que de forma não 

intencional, os media, muitas vezes, ensinam valores, ideologias e crenças 

(Gamson, Croteau, Hoynes, & Sasson, 1992), das quais emergem 

Representações Sociais (RS) acerca de determinados grupos ou até assuntos, 

sejam elas negativas ou positivas. Essas RS serão tanto mais influenciadas 

quanto menor for o nosso conhecimento ou identificação com esses mesmos 

assuntos ou grupos e, como tal, a prática jornalística deve ser mais vigiada. 

Isto, porque, os media vão “influenciar a nossa forma de conhecer e interpretar 

a realidade, nas concepções e aspirações, nos hábitos e comportamentos, nas 

orientações e princípios que inspiram as formas de relacionamento e de 

intervenção na vida social” (Correia F., 2000, p. 16). Por outro lado, o público 

não interpreta todas as informações que circulam da mesma forma, pelo que 

deveria haver algum cuidado, ainda que a influência mediática não seja 

absoluta. 

Pelo exposto, podemos compreender o impacto, ainda mais significativo, que 

os media detêm em relação às pessoas com deficiência. É que, muitas vezes, 

o pouco contacto ou informações de que dispomos provém dos próprios media, 

particularmente, quando não temos qualquer tipo de relação, directa ou 

indirecta, com estas pessoas. De facto, até há bem pouco tempo, as pessoas 

com deficiência não tinham uma presença social na opinião pública, sendo 

vistas como um grupo social tradicionalmente marginalizado e um assunto 
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social com pouca atenção da imprensa no passado (Haller, Dorris, & Rahn, 

2006). Esta pouca noticiabilidade, que manteve as pessoas com deficiência 

afastadas da sociedade, associada aos retratos estereotipados dos media, 

foram reificando o estatuto minoritário das mesmas. 

Quando nos reportamos ao campo desportivo, constatamos que, em relação 

aos atletas com deficiência, o mesmo se verifica (ver por exemplo, Pereira, 

Silva, & Pereira, 2006; Schantz & Gilbert, 2001). Até à altura a que se reportam 

estes mesmos estudos, os atletas raramente eram alvo de notícia e, quando 

eram, eram-no pelos seus resultados ou, muitas vezes, por razões alheias ao 

desporto, como por exemplo escândalos. No entanto, estudos recentes 

apontam para melhorias progressivas no que diz respeito à quantidade e 

qualidade de informação (por exemplo, Monteiro, Pereira, Silva, & Pereira, 

2008; Thomas & Smith, 2003). Estes estudos revelaram, ainda, que o atleta 

com deficiência tem vindo a ser visto cada vez mais como um atleta, do qual se 

espera a obtenção de resultados positivos associados a boas performances 

desportivas. Adicionalmente, a terminologia utilizada tem sido 

progressivamente correcta, verificando-se, simultaneamente, um decrescente 

recurso a linguagem estereotipada. Todos estes factores apontam para uma 

representação social cada vez mais positiva em relação a estes atletas. Sendo 

a nossa sociedade marcada pela mudança, questionamo-nos acerca da 

mesma naquilo que tem vindo a ser o discurso dos media em redor do atleta 

com deficiência, uma vez que o mesmo afectará a construção da realidade 

gerada não só em relação ao atleta com deficiência, como também à pessoa 

com deficiência na sociedade em geral. Tal, revela-se particularmente 

importante quando assumimos que os media são uma das principais fontes de 

informação dos tempos actuais, logo, um veículo por excelência de construção 

de RS. Assim, todo o conteúdo mediático é passível, não só de criar, como 

também de mudar ou cristalizar atitudes e opiniões na sociedade. 

Neste sentido, não podemos deixar de reflectir sobre o discurso proveniente 

dos media que contribui para a elaboração e manutenção das RS, uma vez que 

o mesmo poderá influenciar a nossa forma de pensar e de agir em relação a 

determinados assuntos ou grupos sociais, nomeadamente as pessoas com 
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deficiência. Assim, e dando continuidade aos nossos trabalhos anteriores, 

estabelecemos como objectivo, desta pesquisa, a compreensão das 

representações efectuadas acerca dos atletas com deficiência nos media 

portugueses (imprensa escrita). Para atingirmos o nosso fim, efectuamos uma 

análise de conteúdo a dois Jornais Diários Nacionais Generalistas (JDNG) e 

dois Jornais Diários Nacionais Especializados em Desporto (JDNED). Esta 

variedade enriqueceu sobremaneira o nosso trabalho, não só, pela maior 

variedade de jornais utilizados, como também, pelas comparações 

estabelecidas. Ou seja, não só tivemos a possibilidade de analisar as 

diferenças entre os dois anos de análise (2004 e 2008), como também as 

diferenças entre os diferentes jornais (“Jornal de Notícias”, “Público”, “Jogo” e 

“Record”) no que concerne: ao tipo e quantidade de informação; ao tratamento 

dos diferentes tipos de deficiência; à terminologia utilizada; e aos estereótipos 

presentes. Por outro lado, as descobertas oriundas dos nossos trabalhos 

anteriores, que contemplam jornais entre 1996 e 2004, também foram 

enriquecedoras. A partir da análise a cada uma destas categorias, 

individualmente, tentamos chegar àquilo que são, na actualidade, as RS, em 

Portugal, dos atletas com deficiência e, consequentemente, das pessoas com 

deficiência em geral. 

Esta dissertação encontra-se estruturada da seguinte forma: 

Em primeiro lugar, efectuamos a revisão da literatura que se centra em 

quatro grandes pilares: a deficiência na sociedade e seu enquadramento 

segundo o modelo médico e social; a definição de atleta com deficiência e seu 

enquadramento no contexto nacional e internacional; a definição e 

compreensão da noção de RS; e a exploração do campo dos media, não só no 

que diz respeito às diversas teorias do jornalismo como também no que 

concerne à forma como os media olharam e olham as pessoas e atletas com 

deficiência. Apresentamos a metodologia, onde constam os procedimentos 

analíticos, corpus de estudo e sistema categorial. Posteriormente, e tendo em 

conta a natureza do nosso estudo, apresentamos e discutimos os nossos 

resultados em simultâneo. Seguem-se as conclusões e respectivas sugestões 

para a continuação de outros estudos e, também, as referências bibliográficas. 
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Por último, apresentamos os anexos, onde constam todas as unidades de 

registo, dos quatro jornais em análise, que tivemos em conta no nosso 

trabalho, ou seja, o nosso corpus de estudo. 
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II.  Revisão de Literatura 

1. Deficiência e Sociedade 

Ao longo da história vários foram os “olhares” sobre as pessoas com 

deficiência, sendo que a forma como se perspectivam as pessoas com 

deficiência é, no presente momento, diferente da do passado (incluindo o 

passado mais recente). Assim, esse “olhar” foi sofrendo uma evolução que, no 

entanto, se revelou lenta e carregada de preconceitos.  

O desenvolvimento da atitude perante as pessoas com deficiência deu-se 

segundo os seguintes períodos: Separação, Protecção, Emancipação, 

Integração e Inclusão1. Cada um destes períodos remete-nos para diferentes 

perspectivas em relação às pessoas com deficiência, que se encontram desde 

a época em que as pessoas com deficiência eram completamente excluídas, 

por se considerar que tinham tido alguma conduta incorrecta (Barnes, Mercer, 

& Shakespeare, 2005), ou que não tinham utilidade alguma na vida social 

(Silva, 1991), até aos dias de hoje, em que a pessoa com deficiência é vista 

como cidadã comum, com direitos e deveres, para a qual a sociedade deve 

estar preparada – a sociedade inclusiva (Marques, Castro, & Silva, 2001). 

Actualmente, predominam dois modelos através dos quais diversos teóricos 

e/ou organizações nacionais e internacionais (Organização das Nações 

Unidas, Organização Mundial de Saúde e Assembleia de República 

Portuguesa) tentam “conceptualizar” as pessoas com deficiência – os modelos 

médico e social. O discurso contemporâneo, acerca da deficiência, está 

marcado pela “luta” entre ambos os modelos e seus significados (Hughes, 

2000), uma vez que, por apresentarem ideologias diferenciadas, a sua 

coexistência nem sempre tem sido pacífica, especialmente entre os teóricos 

com posições fundamentalistas. Existem, no entanto, teóricos (como por 

exemplo, Shakespeare, Watson, Williams e Bury) que, por não apresentarem 

                                               

 1 Para aprofundar consultar, por exemplo, Marques et al. (2001). 
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posições tão radicais, acabaram por aceitar cordialmente alguns dos 

argumentos opostos e, por isso, deram um grande contributo ao 

desenvolvimento conceptual de deficiência, como iremos ver em seguida. Não 

obstante, tal como vários autores afirmam (designadamente, Barnes & Mercer, 

1996; Bury, 2000; Thomas, 2004), a divisão entre os dois modelos é real. 

A análise destes dois modelos ajudará a perceber o constructo teórico da 

pessoa com deficiência, algo particularmente útil para a compreensão dos 

nossos resultados. Através dessa compreensão poderemos confrontar os 

nossos resultados com estas correntes e, assim, perceber qual o modelo mais 

presente na sociedade portuguesa. 

Neste momento partimos com uma convicção: a de que uma resposta 

conceptual à pergunta: “o que é a deficiência?”, se encontrará principalmente 

dividida entre estas duas correntes. Por um lado, a perspectiva que defende 

que a deficiência é causada por doença, limitação e que incorpora sofrimento e 

algumas desvantagens sociais, designada modelo médico e, por outro, a que 

defende que a deficiência é principalmente estruturada pela opressão social, 

desigualdade e exclusão, designada por Disability Studies ou modelo social 

(Thomas, 2004). É nesse sentido que Mike Oliver (1986) vai mais longe 

referindo que a forma mais efectiva para nos referirmos a estes dois modelos 

talvez fosse através da “teoria da tragédia pessoal” e da “teoria da opressão 

social”, respectivamente, uma vez que é disso que os mesmos tratam. 

Assim, resta-nos proceder à análise, individualizada, dos dois modelos em 

questão na tentativa de compreender o seu fundamento e, posteriormente, 

tomarmos uma posição sobre o assunto. 

 1.1 Modelo Médico 

É na Idade Média que encontramos os primeiros relatos acerca da deficiência 

que nos auxiliam para a compreensão do modelo em epígrafe. Nessa época, a 

deficiência era vista como sinal de actos maldosos (Barnes et al., 2005) ou até 

associada a causas sobrenaturais ou demonológicas (Correia, 1997). Por 

exemplo, o nascimento de uma criança com deficiência podia ser a prova de 
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que os progenitores estavam envolvidos em bruxaria. Era, também, um 

estigma vergonhoso aos olhos da sociedade que, deste modo, os isolava, 

esquecia e até perseguia (Barnes et al., 2005). No entanto, estas pessoas 

deveriam contribuir para a economia doméstica. Ao longo deste período houve 

um difícil afastamento entre religião e medicina, principalmente porque a 

primeira tentava regulamentar a segunda; porém a medicina opôs-se a essa 

tentativa. Enquanto a religião via a deficiência como desígnio de Deus, a 

medicina contradizia, indo a partir daí contra as crenças religiosas de saúde e 

cura, ou seja, considerando que as mesmas dependiam da intervenção 

humana e não divina. 

Já na Idade Moderna, no período da industrialização, surge a necessidade de 

aumento da produção e as pessoas com deficiência deixaram de dar resposta 

às exigências do mercado enquanto produtoras. Por conseguinte, passaram a 

ser um problema social por não se encontrarem integradas no sistema 

económico, pelo que as pessoas com deficiência eram vistas como inúteis, 

uma vez que não contribuíam para a economia (Hunt, 1966). Este factor, aliado 

ao desenvolvimento da medicina, enquanto profissão, reuniu as condições 

ideais para se “medicalizar” a deficiência (Barnes et al., 2005), sendo a partir 

deste ponto que se estabelece o modelo médico/individual da deficiência. Com 

efeito, de acordo com Darling (2003), nesta época, e até aos dias mais 

recentes, a maioria das orientações, à volta desta temática, eram baseadas no 

modelo médico, centradas principalmente no indivíduo. Desde então, o modelo 

médico tem sido utilizado para explicar, diagnosticar, tratar e “curar” a 

deficiência enquanto patologia (Barnes et al., 2005; Gabel & Peters, 2004), 

tendo sido uma referência até muito recentemente (Hughes, 2000). 

No âmbito deste modelo, surgem algumas definições de deficiência que vão 

de encontro a esta perspectiva “medicalizada” da deficiência. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS), no âmbito de uma Assembleia Mundial de Saúde, de 

1980, com o título de Classificação Internacional de Deficiências, 

Incapacidades e Desvantagens (CIDID), propõe uma classificação da 

deficiência a partir das suas consequências orgânicas, individuais e sociais. 

Deste modo, estabelece que “Deficiência, representa qualquer perda ou 
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alteração de uma estrutura ou de uma função psicológica, fisiológica ou 

anatómica” (OMS, 1989, p. 56). Incluem-se nessas a ocorrência de uma 

anomalia, defeito ou perda de um membro, órgão, tecido ou qualquer outra 

estrutura do corpo, inclusive das funções mentais e representando a 

exteriorização de um estado patológico, reflectindo um distúrbio orgânico, uma 

perturbação no órgão (OMS, 1989).  

Estabelece, ainda, uma definição para outros dois conceitos, Incapacidade e 

Desvantagem (handicap), considerando que o primeiro se refere a “uma 

restrição ou falta (resultante de uma deficiência) da capacidade para realizar 

uma actividade dentro dos moldes e limites considerados normais para o ser 

humano” (OMS, 1989, p. 144) e o segundo como sendo “uma condição social 

de prejuízo, sofrida por um dado indivíduo, resultante de uma deficiência ou de 

uma incapacidade que limita ou impede o desempenho de uma actividade 

considerada normal para esse indivíduo, tendo em atenção a idade, o sexo e 

os factores sócio-culturais” (OMS, 1989, p. 182).  

Assim, de acordo com esta perspectiva, a incapacidade é uma consequência 

da deficiência intelectual, física, sensorial ou outra, e representa a objectivação 

da deficiência, reflectindo os distúrbios da própria pessoa nas actividades e 

comportamentos essenciais à vida diária (OMS, 1989). O handicap caracteriza-

se por uma discordância entre a capacidade individual de realização e as 

expectativas do indivíduo ou do seu grupo social; representa a socialização da 

deficiência e relaciona-se com as dificuldades nas habilidades de sobrevivência 

(OMS, 1989). 

Também a Organização das Nações Unidas (ONU) apresenta uma definição 

de deficiência, considerando que a pessoa com deficiência é toda aquela 

pessoa cujas incapacidades a impossibilitam de prover por si mesma, no todo 

ou em partes, as necessidades de uma vida pessoal ou social normal, em 

consequência de uma deficiência congénita, ou não, das suas capacidades 

físicas ou mentais (ONU, 1981). Mais tarde, encontramos uma concepção de 

Potter (1987), que considerava que qualquer indivíduo afectado pela 

diminuição das suas capacidades físicas e/ou mentais, devido a um 
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funcionamento perturbado ou defeituoso do raciocínio ou de um órgão de 

elaboração mental ou de actividade, seria considerado como pessoa com 

deficiência.  

As definições anteriores, incluídas numa perspectiva mais tradicionalista do 

modelo médico, sustentam a obsessão da perfeição corporal e a medicalização 

deste mito, o que faz com que apenas uma minoria da população seja vista 

como pessoa com deficiência e, assim, seja tratada como “o outro” (Stone, 

1995). Ou seja, as pessoas com deficiência são vistas como diferentes de 

acordo com os padrões de normalidade estabelecidos pela própria 

medicalização. No fundo, as pessoas sem deficiência percebem e catalogam “o 

outro” como forma de se sentirem ou percepcionarem como “normais”. 

O processo de revisão do anterior modelo de classificação CIDID apontou a 

falta de relação entre as dimensões que a compõe, a não abordagem de 

aspectos sociais e ambientais, entre outras, como as suas principais fraquezas. 

Assim, em Maio de 2001, a Assembleia Mundial da Saúde aprovou a 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), 

com o intuito de minimizar todos estes aspectos e, em particular, substituir o 

enfoque negativo da deficiência e da incapacidade por uma perspectiva 

positiva (Farias & Buchalla, 2005). 

A CIF descreve a funcionalidade e a incapacidade relacionadas às condições 

de saúde, identificando o que uma pessoa pode ou não fazer na sua vida 

diária, tendo em vista as funções dos órgãos ou sistemas e estruturas do 

corpo, assim como as limitações de actividades e da participação social no 

meio ambiente onde vive. Segundo este modelo, a incapacidade é resultante 

da interacção entre a disfunção apresentada pelo indivíduo (seja orgânica e/ou 

da estrutura do corpo), a limitação das suas actividades e a restrição na 

participação social, e os factores ambientais que podem actuar como 

facilitadores ou barreiras para o desempenho dessas actividades (OMS, 2003). 

A CIF é baseada, portanto, numa abordagem biopsicossocial que incorpora os 

componentes de saúde nos níveis corporais e sociais (OMS, 2003). Assim, na 

avaliação de uma pessoa com deficiência, este modelo destaca-se do 
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biomédico, baseado no diagnóstico etiológico da disfunção, por evoluir para um 

modelo que incorpora as três dimensões: a biomédica, a psicológica (dimensão 

individual) e a social. A OMS pretende incorporar também, no futuro, os 

factores pessoais, importantes na forma de lidar com as condições limitantes. 

De acordo com esta classificação as funções do corpo são definidas como as 

funções fisiológicas e psicológicas dos sistemas do corpo; as estruturas são 

definidas como as partes anatómicas do corpo, como os órgãos e seus 

componentes; as actividades e a participação descrevem como o indivíduo 

exerce as suas actividades diárias e se enquadra na vida social, considerando 

as funções e estruturas do seu corpo (o conteúdo desses componentes é 

organizado desde simples tarefas e acções até às áreas mais complexas da 

vida); as limitações de actividade são as dificuldades que o indivíduo pode ter 

para executar uma determinada actividade; as restrições à participação social 

são os problemas que um indivíduo pode enfrentar ao envolver-se em 

situações de vida; e os factores ambientais constituem o ambiente físico, social 

e de atitudes em que as pessoas vivem e conduzem as suas vidas (OMS, 

2003). 

Deste modo, podemos dizer que a CIF representa uma mudança de 

paradigma para pensar e trabalhar a deficiência e a incapacidade, constituindo 

um instrumento importante para avaliação das condições de vida e para a 

promoção de políticas de inclusão social. A classificação tem sido incorporada 

e utilizada em diversas áreas. No entanto, será tanto mais adequada conforme 

for sendo utilizada por um número maior de profissionais, em locais diversos a 

partir de pessoas e realidades diferentes (Farias & Buchalla, 2005). Acima de 

tudo, esta classificação traz um novo olhar sobre as noções de “saúde” e 

“deficiência”, reconhecendo que todos os seres humanos podem ter um 

problema de saúde que os fará experimentar um certo grau de deficiência. 

Segundo esta perspectiva, a deficiência já não é vista como algo que acontece 

apenas a uma minoria, mas sim uma experiência humana universal. Além 

disso, tem em conta aspectos sociais, não vendo a deficiência como uma 

disfunção médica e biológica.  
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Em Portugal, a primeira legislação remonta ao ano de 1989, mais 

concretamente ao artigo 2º da Lei de Bases da Prevenção e da Reabilitação e 

Integração das Pessoas com Deficiência, de 2 de Maio. De acordo com o 

referido decreto, a pessoa com deficiência era aquela que, por motivo de perda 

ou anomalia, congénita ou adquirida, de estrutura ou função psicológica, 

intelectual, fisiológica ou anatómica susceptível de provocar restrições de 

capacidade, podia estar considerada em situações de desvantagem para o 

exercício de actividades consideradas normais tendo em conta a idade, o sexo 

e os factores sócio-culturais dominantes (Assembleia da República, 1989). Este 

decreto remete-nos para uma perspectiva com base no modelo médico, no 

entanto, foi revogado pela actual Lei nº 38/2004 de 18 de Agosto que define as 

bases gerais do regime jurídico da prevenção, habilitação, reabilitação e 

participação da pessoa com deficiência (Assembleia da República, 2004). 

Segundo o presente decreto, a pessoa com deficiência é aquela que, por 

motivo de perda ou anomalia, congénita ou adquirida, de funções ou de 

estruturas do corpo, incluindo as funções psicológicas, apresente dificuldades 

específicas susceptíveis de, em conjugação com os factores do meio, lhe 

limitar ou dificultar a actividade e a participação em condições de igualdade 

com as demais pessoas (Assembleia da República, 2004). Deste modo, e 

apesar de a definição se basear, essencialmente, no modelo médico, 

depreendemos que já tem em conta aspectos de âmbito social, uma vez que, e 

de acordo com o artigo 3º d) do mesmo decreto, relativo aos objectivos, se 

pressupõe a promoção de uma sociedade para todos através da eliminação de 

barreiras e da adopção de medidas que visem a plena participação da pessoa 

com deficiência. 

A tendência seguida pela actual legislação portuguesa é a de alguns autores 

que não se enquadram totalmente com esta corrente uma vez que, apesar de 

serem defensores do modelo médico, não excluem a existência de 

constrangimentos sociais, como iremos ver de seguida. Um desses autores é 

Bury (2000) que, indo ao encontro da perspectiva da OMS, afirma que 

deficiência é, principalmente, causada pela existência de limitação, 

considerando haver uma relação entre ambas. Na sua perspectiva, a 
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deficiência refere-se à restrição ou incapacidade de desempenhar uma 

actividade de forma natural. Porém, e apesar de o mesmo considerar a 

influência biológica primordial, não exclui a hipótese de que existem influências 

sociais e culturais (um dos argumentos da teoria social). Deste modo, Bury não 

reduz o conceito de deficiência exclusivamente ao indivíduo, reforçando a sua 

conceptualização através do foco nas interacções entre indivíduos e o seu 

contexto social. Pelo exposto, ao contrário das correntes mais tradicionalistas, 

que vêem a pessoa com deficiência como um agente passivo, Bury (2000) 

caracteriza a pessoa com deficiência como uma “criadora activa de vidas 

novas”, abrindo a possibilidade para que a sua experiência, enquanto pessoa 

com deficiência, lhe traga resultados que podem ser tanto positivos como 

negativos.  

Outro autor de referência nesta área é Williams (1999) que, tal como Bury, 

apresenta uma posição não tradicional dentro deste modelo. O autor entende a 

deficiência como uma propriedade emergente, localizada, temporalmente 

falada, no que diz respeito à interacção entre a realidade biológica da limitação 

fisiológica, estrutura condicional (constrangimentos/limitações) e interacções 

sócio-culturais (Williams, 1999), ou seja, não exclui a existência de 

constrangimentos sociais. Não obstante, não podemos esquecer o pressuposto 

essencial deste modelo, ou seja, que o biológico determina o social, pelo que o 

indivíduo terá de se adaptar ao meio (Hughes, 2000). 

Apesar de estes autores reconhecerem a existência de constrangimentos 

sociais, até à data, o modelo médico não estava preparado para reconhecer 

que a deficiência está associada à opressão social e à exclusão social 

sistemáticas (Thomas, 2004). Neste contexto, percebe-se que o enfoque recai 

sobre a patologia da pessoa. De facto, pode sintetizar-se o modelo médico 

como sendo um modelo baseado no diagnóstico e solução médicas (Barnes et 

al., 2005; Gabel & Peters, 2004) que tem o seu foco na deficiência e indivíduo, 

e que encoraja as pessoas com deficiência a serem dominadas por um vasto 

leque de profissionais da saúde (Barnes et al., 2005). Tal como Hughes (2000) 

afirma, o modelo médico “vê-se” como sendo a voz legítima da verdade em 

todas as matérias associadas à funcionalidade corporal e ao processo. Por 
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isso, nos últimos anos, tem vindo a receber muitas críticas, essencialmente da 

parte das pessoas com deficiência que argumentam, contra o mesmo, o facto 

de não valorizar a experiência pessoal das pessoas com deficiência e 

sobrevalorizar a opinião dos profissionais de saúde (Barnes et al., 2005). 

Também é criticado por reduzir a análise da pessoa à sua deficiência, 

esquecendo que, muitas vezes, não é essa a principal causa para que as 

pessoas com deficiência não participem de forma activa na sociedade. 

O modelo social surge, pois, com o propósito de oferecer resistência a esta 

perspectiva medicalizada da deficiência (Gabel & Peters, 2004), mudando o 

foco do indivíduo, em particular, para a sociedade em geral, e propondo uma 

reformulação “radical” ao entendimento de deficiência, como iremos ver de 

seguida. Enquanto o modelo médico defende que a pessoa com deficiência 

terá de se adaptar ao meio, o modelo social defende que deverão ocorrer 

mudanças na estrutura social que irão reflectir as necessidades das pessoas 

com deficiência (Hughes, 2000). Assim, o modelo social enfatiza o colectivo, 

estrutural e social, em oposição ao individual, pessoal e médico, como as 

principais causas da deficiência (Oliver, 1990).  

1.2 Modelo Social 

Uma visão sociológica sugere que os significados associados às limitações 

físicas e à deficiência emergem de contextos sociais e culturais específicos. 

Como sugerem Barnes, Mercer e Shakespeare (2005), a palavra Deficiência 

não tem carácter universal, dado que são várias as culturas que não dispõem 

desta ou outra qualquer palavra para identificar Deficiência2. Deste modo, 

vemos que a hipótese de que a limitação física é uma condição comummente 

acordada, que automaticamente gera reacções negativas, é algo que depende 

de cada cultura. Isto demonstra a forma como o conceito é historicamente 

específico (Barnes et al., 2005).  

                                               

  2 Para um aprofundamento desta questão consultar Ingstad e Whyte (1995). 
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Como já referimos, até há relativamente pouco tempo, nas sociedades 

ocidentais, principalmente, as pessoas com deficiência eram definidas e 

confinadas pela jurisdição médica (Hughes, 2000), sendo a sua identidade 

reduzida às categorias médicas e estando a sua participação social limitada, 

quer pela segregação, em espaços de domínio médico, quer pelos problemas 

de acesso ao domínio público, mais notório na educação, transporte e mercado 

de trabalho (Barnes, 1991). Porém, nos anos recentes, tornou-se claro que, na 

sociedade somática (Turner, 1996), o corpo se encontra no centro da vida 

social e que a sua constituição é tanto biológica como cultural (Hughes, 2000). 

Assim, o sentido de opressão e o “ser o outro” da pessoa com deficiência está 

intimamente relacionado com a construção da percepção negativa da 

deficiência na cultura visual da pós modernidade, sendo o olhar médico a 

chave da invalidação dos corpos que não confirmam o seu ideal, o da 

normalidade (Hughes, 1999). 

Foi nos anos 1960 que as pessoas com deficiência desenvolveram 

organizações autónomas e uma agenda política emancipadora (Hughes, 2000). 

Para este autor, o domínio médico sobre a deficiência foi colocado debaixo de 

fogo pelas próprias pessoas com deficiência que o experienciaram como inútil 

e pouco digno. A cura não era uma possibilidade, já os cuidados e a 

reabilitação fizeram muito pela reputação dos médicos, relativamente às 

pessoas com deficiência apenas serviram para manter o mito de que estas 

eram doentes e dependentes (Oliver, Zarb, Silver, Moore, & Salisbury, 1988). 

Assim, activistas da área da deficiência produziram um modelo radical que 

define uma intervenção social oposta à intervenção médica (Finkelstein, 1980; 

Oliver, 1990). Este modelo, designado de modelo social, surge nos anos 

1970/1980 quando activistas, especificamente pessoas com deficiência, se 

organizaram e ergueram uma voz activa contra o modelo vigente (Barnes et al., 

2005). Na frente deste movimento esteve a Union of the Physically Impaired 

Against Segregation (UPIAS) - formada por Vic Finkelstein e Paul Hunt - 

organização que detectou a existência de exclusão e isolamento das pessoas 

com deficiência, na plena participação social (Barnes et al., 2005).  
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No documento que redigiram, em 1976, Fundamental Principles of Disability, 

Paul Hunt e Vic Finkelstein afirmam que é a sociedade que incapacita as 

pessoas limitadas fisicamente, pelo que deficiência é algo imposto acima das 

limitações, pela forma como desnecessariamente são isoladas e excluídas da 

plena participação social (UPIAS, 1976). Os autores consideram, então, que as 

pessoas com deficiência são um grupo socialmente oprimido, acrescentando 

que ainda que ter uma limitação seja uma “tragédia”, é a opressão que 

caracteriza a forma como a sociedade está organizada que impede que as 

pessoas com deficiência actuem (Finkelstein, 2001). Ainda de acordo com 

Finkelstein, é a sociedade que cortava qualquer possibilidade de participação 

social, pelo que a sua luta seria dirigida à mudança social, bem como à 

tentativa de tornar as pessoas com deficiência autónomas. 

A pretensão destes autores era, pois, a de reclamar o corpo da sua 

localização biológica e médica e levá-lo para uma análise sociocultural, 

pressupondo-se que a doença/limitação não é apenas um assunto médico 

(Barnes et al., 2005), mas também um problema social a ter em consideração. 

Baseando-se no pressuposto anterior, os defensores deste modelo afirmam 

que a deficiência não é algo que existe somente a nível individual mas também 

a nível social, sendo a sociedade, na opinião de Barnes, Mercer e Shakespeare 

(2005), a principal responsável na impotência das pessoas com deficiência em 

conseguirem ter uma vida idêntica à das pessoas sem deficiência. Neste 

contexto, o problema da deficiência está, não só na própria deficiência e nos 

seus efeitos, como também na área da relação pessoal e social (Hunt, 1966). 

Esta posição fazia uma pequena distinção entre deficiência e limitação, que 

se tornava na base do modelo social (Hughes, 2000). Tal como no modelo 

médico, a UPIAS faz a distinção entre limitação física e deficiência, embora 

seguindo os seus pressupostos. Nesse sentido, define limitação física como 

sendo a falta de uma parte ou de um membro completo ou até mau 

funcionamento do mesmo, órgão ou mecanismo do corpo e a deficiência como 

uma desvantagem ou restrição de actividade causada por uma organização 

social contemporânea que não tem em conta, ou tem muito pouco, as pessoas 

com limitações físicas e assim as exclui da participação plena de actividades 
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na sociedade em geral (UPIAS, 1976). Esta definição associa a deficiência às 

restrições de actividade causadas pela resposta social às pessoas com 

deficiência (Thomas, 2004), mas não afirma que as restrições de actividade 

sejam causadas pela sociedade. Pelo exposto, considera-se que apesar de as 

limitações serem vistas como individuais, o mesmo não acontece com a 

deficiência, sendo esta descrita como o resultado de uma relação de opressão 

entre pessoas com limitações e o resto da sociedade (Finkelstein, 1980), ao 

que Thomas (2004) acrescenta a desigualdade e a exclusão. 

Tal como no modelo médico, no modelo social surgem teóricos cuja 

perspectiva não é totalmente fundamentalista como é o caso de Shakespeare e 

Watson (2001), que nos apresentam uma perspectiva pós-moderna. De acordo 

com estes autores, o modelo social necessita de uma reformulação, mas isso 

poderá ser um problema, uma vez que existem, ainda, muitas incertezas. 

Nesse sentido, desenvolveram algumas críticas ao modelo, sendo a principal 

de todas a separação conceptual de deficiência e limitação e a crença de que é 

a sociedade que torna as pessoas deficientes e não as suas limitações 

(Shakespeare & Watson, 2001). Na realidade, estes autores consideram que 

as limitações desempenham um papel importante na deficiência acreditando, 

deste modo, que o corpo é relevante no ser pessoa com deficiência 

(Shakespeare & Watson, 2001). Acrescentam, ainda, que o termo deficiência 

só faz sentido se compreendido enquanto restrição de actividade, 

argumentando que essas restrições são, obviamente, causadas por barreiras 

sociais e pela limitação per se (Shakespeare & Watson, 2001). Tendo em conta 

o seu enquadramento teórico, apesar de não excluírem os factores biológicos, 

os autores consideram que a incapacidade é profundamente social, uma vez 

que as palavras que usamos e os discursos implantados para representar a 

deficiência são social e culturalmente determinados, ou seja, a sociedade, 

construída a pensar nas pessoas sem deficiência, tem preconceitos e 

estereótipos acerca das pessoas com deficiência, o que de certa forma 

condiciona este último grupo. 

Nesta perspectiva, incapacidade e deficiência não são dicotómicas, apenas 

descrevem espaços diferentes no mesmo continuum ou diferentes aspectos de 
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uma experiência única (Thomas, 2004). É, pois, difícil determinar onde acaba a 

incapacidade e começa a deficiência mas tal imprecisão não necessita de ser 

debilitante. A deficiência é um complexo dialéctico de factores biológicos, 

psicológicos, culturais e sócio-políticos que não podem ser separados senão 

com imprecisão (Shakespeare & Watson, 2001). 

Para Thomas (2004), uma definição de deficiência mais actual seria uma 

adaptação/ modernização da definição do UPIAS. No seu entender, deficiência 

é uma forma de opressão social que envolve a imposição social de restrições 

na actividade das pessoas com limitações, sendo por isso a responsável social 

do enfraquecimento do seu bem-estar psicológico e emocional. Nesta 

definição, a deficiência entra em jogo quando as restrições da actividade, 

experienciadas pelas pessoas com deficiência são impostas socialmente, ou 

seja, quando são inteiramente de origem social. Por conseguinte, podemos 

afirmar que é perfeitamente possível reconhecer que as limitações causam 

directamente algumas restrições de actividade porém essas restrições, não 

sociais, não se constituem como deficiência. Neste contexto, conforme reforça 

Thomas (2004), a deficiência terá de ser entendida como um produto de 

múltiplas forças, bio-psico-sociais, pressuposto fundamental na construção de 

uma teoria adequada. Para isso, será importante compreender que todos 

somos limitados em graus variados (Shakespeare & Watson, 2001). Esta 

perspectiva oferece um importante ponto de vista sobre a experiência humana 

e poderá ser usada para desmantelar as diferenças socialmente construídas 

entre as pessoas com deficiência e as pessoas sem deficiência. 

Podemos, então, dizer que o modelo social tem sido utilizado para explicar os 

caminhos segundo os quais a sociedade constrói o conceito de deficiência e, 

também, como uma forma de lutar contra a opressão das pessoas com 

deficiência (Gabel & Peters, 2004). De facto, é indubitável que o modelo social 

teve uma grande influência em vários domínios sociais, nomeadamente no 

olhar sobre a pessoa com deficiência. Parece ter deixado raízes significativas 

por todo o mundo, sendo a grande evidência desse facto as inúmeras 

declarações universais e convenções, etc., que se estabeleceram (Gabel & 

Peters, 2004). Não obstante, também lhe são apontadas várias críticas, sendo 
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a principal de todas elas o facto de os seus defensores mais fundamentalistas 

negarem a relação entre deficiência e limitação física (Bury, 2000) e, pior ainda, 

a exclusão do corpo, por completo, do conceito de deficiência (Williams, 1999), 

caracterizando-o de inútil, “sobressocializante” e demasiadamente politizado. 

Nesse sentido, Thomas (2001) propõe uma teoria bio-social da limitação que 

nos permita pensar profundamente, e não superficialmente, sobre as 

intersecções e interacções da deficiência (opressão social) e limitação.  

Considera-se, então, que este modelo falha por excluir dimensões 

importantes da vida das pessoas com deficiência, pelo que se questiona a 

viabilidade e utilidade de uma teoria social da deficiência (Gabel & Peters, 

2004). Já há alguns anos que Oliver (1986) referia que, para se construir uma 

teoria social, havia a necessidade de ter em conta o contexto histórico e a 

época em que nos situávamos. Tal como o próprio Finkelstein (1980) assumia, 

e Thomas (2004) relembra, deverá reconhecer-se que o modelo social carece 

de ser desenvolvido e que a sua actual forma ainda não responde ao que se 

entende por deficiência. No entanto, não podemos esquecer, tal como 

pudemos constatar, que o seu aparecimento foi extremamente positivo, uma 

vez que veio reformular o modo como se pensava acerca das pessoas com 

deficiência. De acordo com Thomas (2004), o modelo deverá caminhar no 

sentido de uma compreensão sócio-relacional da deficiência. Partindo daí, o 

modelo poderá desenvolver-se teórica e empiricamente, bem como no âmbito 

das políticas com ele relacionadas. Ou seja, poderão estabelecer-se os 

alicerces para enriquecer a sociologia da deficiência aprofundando uma série 

de perspectivas teóricas. Este caminho poderá levar-nos para longe dos 

debates infrutíferos que insistem nas definições acerca de “restrições de 

actividade” e que estão presos aos prós e contras do modelo social da 

deficiência.  

Para terminar, fica apenas o reconhecimento de que Finkelstein e Hunt 

marcaram definitivamente a história através da sua tentativa de redefinição de 

deficiência, inspirando deste modo o modelo social da deficiência (Thomas, 

2004) e permitindo, eventualmente, uma reestruturação do pensamento em 

relação às mesmas.  
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O Futuro 

A ênfase na divisão entre os dois modelos corta ambos os debates e 

potenciais benefícios (Barnes et al., 2005). Parece-nos sensato, por isso, que a 

tendência futura esteja na capacidade de retirar o melhor de cada um dos 

modelos dando lugar a uma utilização “equilibrada” de ambos, uma vez que os 

dois modelos têm argumentos a seu favor e contra. Esta tendência é 

demonstrada pela análise de autores não fundamentalistas (como por exemplo, 

Watson, Shakespeare, Bury e Williams) que, apesar de serem defensores de 

posições diferenciadas, não negam alguns dos pressupostos dos modelos de 

que divergem (Thomas, 2004). Todos admitem que o modelo social é 

imperfeito por negar o impacto da limitação sobre a deficiência, concordando 

com o facto de que a limitação tem efeitos directos nas restrições diárias na 

actividade, que constituem a deficiência (Thomas, 2004). Porém, uns 

consideram a existência de opressão (Shakespeare e Watson) e outros (Bury e 

Williams) consideram que existem desvantagens sociais, mas não assumem a 

existência de opressão. 

É a posição de Finkelstein que se mantém distinta: a deficiência é uma forma 

de opressão social não causada pela limitação. Porém, também sabemos que 

para Finkelstein este modelo não é a explicação, definição ou teoria da 

deficiência e que o autor tem a noção de que há muito para investir nele 

realçando a necessidade de se desenvolver uma teoria social da deficiência 

(Finkelstein, 2001). Por enquanto deverão continuar a emergir teorias que, 

entrando em “discussão”, o farão evoluir e, de forma mais abrangente, farão 

evoluir a sociedade.  

Assim sendo, temos, por um lado, um modelo médico considerado 

demasiado redutor por não contemplar a acção de barreiras (que não apenas 

as arquitectónicas) que impedem as pessoas com deficiência de participarem 

mais activamente na sociedade, fazendo com que as mesmas sejam vistas 

como desafortunadas por se assumir que estão impossibilitadas de usufruir dos 

benefícios sociais e materiais da vida moderna (Barnes et al., 2005). Por outro 

lado, o modelo social parece esquecer-se de alguns aspectos, igualmente 
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importantes, que o modelo médico por seu turno incorpora, nomeadamente a 

necessidade de se proporcionar cuidados médicos, terapêuticos e psicológicos 

que são importantes às pessoas com deficiência. A deficiência é uma 

característica, entre muitas outras, inerente à pessoa com deficiência que, 

apesar de não dever ser sobrevalorizada, não pode ser ignorada, já que, uma 

vez definido como pessoa com deficiência, o indivíduo é estigmatizado, e as 

expectativas sociais sobre como se deve comportar ou sobre o que é capaz de 

fazer exercem uma influência grande, independentemente da limitação (Barnes 

et al., 2005). 

Para o nosso trabalho, e apesar de existirem outros modelos (por exemplo, 

Social Pathology ou Economic Model), iremos ter em conta pontos de vista 

apenas destes dois, uma vez que são os que merecem maior destaque, uma 

opção que congrega alguns dos últimos contributos nesta área de estudos. 

Uma vez que o nosso estudo se contextualiza no âmbito desportivo, mais 

concretamente no âmbito dos JP, e especificamente dirigido ao atleta com 

deficiência, parece, ainda, pertinente compreendermos quem é este atleta. 

Procederemos, também, à contextualização histórica do desporto para pessoas 

com deficiência de forma a compreendê-lo para assim chegarmos ao fenómeno 

em estudo, ou seja, os Jogos Paralímpicos.  
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2. Desporto para Pessoas com Deficiência 

2.1 O estatuto do Atleta com Deficiência 

O desporto para pessoas com deficiência destina-se, como refere Silva 

(1991), a pessoas que, devido à sua deficiência, são incapazes de participar 

em actividades desportivas sem algumas modificações. Estas alterações não 

retiram a esta expressão desportiva o carácter competitivo, organizado, 

institucionalizado e regulamentado. Com efeito, de acordo com a Comissão 

Europeia, entende-se por “desporto” todas as formas de actividades físicas 

que, através de uma participação organizada, ou não, têm por objectivo a 

expressão ou o melhoramento da condição física e psíquica, o 

desenvolvimento das relações sociais ou a obtenção de resultados na 

competição a todos os níveis (Conselho da Europa, 1992). Consequentemente, 

o desporto além de se ter assumido como uma excelente terapêutica, passa a 

ser um importante contributo na inclusão social destes indivíduos.  

Como o desporto sempre foi considerado uma forma privilegiada de 

comunicação entre os indivíduos de diferentes países, a Comissão Europeia 

atribuiu-lhe uma enorme importância enquanto meio para tornar mais profundo 

o sentimento de solidariedade entre os povos da Comunidade. A mesma 

organização considera ainda essencial dar igualdade de oportunidades a todos 

os cidadãos, independentemente da sua origem e das suas capacidades 

pessoais, pois o desenvolvimento do desporto para pessoas com deficiência é 

um elemento chave da igualdade de oportunidades (Conselho da Europa, 

1992). 

Como o nosso trabalho se enquadra no âmbito do atleta com deficiência, 

mais concretamente o atleta da alta competição, pensamos ser totalmente 

adequado esclarecer o modo como este termo é percebido em termos 

institucionais. De acordo com o artigo 2º, nº 3, da Lei 125/95 de 31 de Maio, 

ainda em vigor, que regulamenta o estatuto do atleta de alta competição, os 

praticantes em regime de alta competição são “todos aqueles a quem seja 

conferido o estatuto de alta competição e aqueles que sejam integrados no 
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percurso de alta competição” (Assembleia da República, 1995). O artigo 3º, 

nº1, da mesma lei, refere que são considerados atletas com estatuto de alta 

competição “aqueles que constarem do registo organizado pelo Instituto do 

Desporto de acordo com os critérios técnicos definidos…” (Assembleia da 

República, 1995). Esses critérios, citando o mesmo artigo (nº2), “devem 

fundamentar-se na obtenção de êxito, no plano internacional, para o que terão 

em conta as classificações obtidas nas provas desportivas internacionais e a 

posição do praticante nas listas de classificação desportiva elaboradas pela 

respectiva federação internacional” (Assembleia da República, 1995). O 

previsto neste diploma é totalmente aplicável aos cidadãos com deficiência, 

embora com algumas adaptações, tal como prevê o seu artigo 40º, uma vez 

que o atleta com deficiência é, em primeiro lugar, um atleta, algo que vai de 

encontro com as ideologias do modelo social.  

2.2 Evolução das Actividades Desportivas para Pessoas 
com Deficiência 

Na perspectiva de Guttmann (1977), o objectivo fundamental do desporto 

para pessoas com deficiência era ajudá-los a recuperar o lugar que lhes 

competia, no mundo envolvente. Fazendo uma retrospectiva histórica acerca 

desta temática, facilmente verificamos que tanto na Antiguidade Clássica, como 

ao longo da Idade Média e da Idade Moderna, não houve lugar, nas práticas 

desportivas, para as pessoas com deficiência (Marquez, 1994). Já no século 

XVII, até finais do século XIX, as alterações societais repercutiram-se no 

desporto, fazendo emergir o que podemos chamar de desporto moderno. Este 

novo desporto sofreu uma grande influência da sociedade industrial, 

incorporando as categorias de lúdico (alegria, prazer e brincadeira), rendimento 

(inerente à própria condição humana, uma vez que não há vida sem 

rendimento) e superação (Garcia, 2002) e, apesar de ter conseguido 

concretizar a assimilação e aceitação do conceito de igualdade de 

oportunidades, só estava acessível a classes privilegiadas (Marquez, 1994). O 

desporto era, então, uma forma de engrandecer um país, através do qual se 

pretendia chegar mais além, ser o mais rápido e o mais forte, onde a pessoa 
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com deformações ou comportamentos alterados não tinha qualquer valor 

(Marquez, 1994). Até então, e ainda na linha de pensamento do mesmo autor, 

em toda a Europa pouco ou nada se fazia pelas pessoas com deficiência.  

Terá sido no final do século XIX que a sociedade despertou para esta 

realidade e estas questões começaram a ter alguma importância, 

compreendendo-se o papel positivo que o desporto assumia para todas as 

pessoas, inclusive as pessoas com deficiência. É desta forma que o desporto 

para pessoas com deficiência dá o seu “primeiro sinal de vida”, em Berlim, 

1888, ano em que surge uma das primeiras organizações desportivas para 

pessoas com deficiência - Sports Club for the Deaf, actual Comité International 

des Sports des Sourds (CISS). Em 1918, com o fim da Primeira Grande Guerra 

Mundial, o movimento desportivo para pessoas com deficiência sofre um 

incremento. Isto, porque um grupo de mutilados de guerra se organiza 

desportivamente no sentido de melhorar a sua qualidade de vida (Marquez, 

1994). Nesta época decorrem na cidade de Paris, no ano de 1924, os primeiros 

jogos internacionais para pessoas com deficiência auditiva. Apesar de tudo, 

este movimento não conseguiu ser mais do que uma simples tentativa para 

demonstrar os verdadeiros benefícios da prática desportiva regular no seio das 

pessoas com deficiência.  

Com a Segunda Grande Guerra, que tem o seu término a 14 de Agosto de 

1945, surge um elevado número de pessoas com deficiência, que fez modificar 

a filosofia médica de então (Silva, 1991). Os meios existentes não respondiam 

de todo às necessidades destes traumatizados de guerra, uma vez que eles 

não só apresentavam problemas físicos, como também do foro psicológico, 

fisiológico e social. De facto, terá sido nesta época que o desporto para 

pessoas com deficiência conheceu a sua grande evolução, a partir de uma 

experiência clínica levada a cabo pelo Dr. Ludwig Guttmann3. Na sua 

                                               

3Ludwig Guttmann nasceu em Friburgo (Alemanha), em 1898, onde se graduou como médico, em 1923. Foi 
director de Psiquiatria no Hospital Judeu de Breslan, entre 1933 e 1939, ano em que emigrou para a Grã-
Bretanha com uma bolsa de estudo, tornando-se investigador no Departamento de Neurologia de Nuffield 
(pertencente à Universidade de Oxford). Após petição ao Governo Britânico, a 1 de Fevereiro de 1944, inaugura 
o Departamento de Medula Espinal, no Hospital de Stoke-Mandeville, em Aylesbury, perto de Londres. Ocupa o 
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experiência, Guttmann incluiu na terapêutica dos seus doentes a vertente 

desportiva, conseguindo devolver-lhes não apenas o seu vigor físico, mas 

também a sua actividade mental, o seu sentido de dignidade e a confiança em 

si mesmos (Guttmann, 1977). É em 1944, sob a direcção deste médico, que 

abre o Hospital de Stoke-Mandeville (Alyesbury, Inglaterra), destinado ao 

tratamento de lesões da coluna vertebral, no qual estas pessoas tiveram a 

oportunidade de serem reeducadas (Guttmann, 1977). Embora na vertente de 

recreação e lazer, foi este médico que transformou o desporto numa prática 

diária dos pacientes, com objectivos clínicos e terapêuticos, fazendo o desporto 

a sua primeira conquista na área das pessoas com deficiência, uma vez que 

Guttmann facilmente se apercebeu dos benefícios do mesmo nesta população 

(Carvalho, 1999). O êxito alcançado pelo desporto na sua vertente 

médico/terapêutica leva-o para uma outra, a de competição (Varela, 1991). A 

prova disso mesmo é o facto de a 28 de Julho de 1948, Guttmann ter 

organizado os primeiros Jogos de Stoke Mandeville para os lesionados 

vertebro-medulares (Castro, 1996; FPDD, 1995), dando, desde logo, um passo 

considerado histórico, uma vez que estiveram na origem dos actuais Jogos 

Paralímpicos. Já em 1952, estes jogos deram origem à formação da 

International Stoke Mandeville Games Federation (ISMGF), actualmente 

designada de International Stoke Mandeville Weelchair Sports Federation 

(ISMWSF). Foi, então, com o aparecimento desta organização internacional, 

que se tornou possível reunir os esforços das várias organizações 

internacionais na promoção e desenvolvimento do desporto para pessoas com 

deficiência (FPDD, 1995). Seguidamente, apresentamos, por ordem 

cronológica, a criação de alguns dos principais organismos internacionais 

(Silva, 1991): 

1888 Sports Clubs for Deaf (SCD); 

1924 Comité International des Sports des Sourds (CISS); 

                                                                                                                                       

lugar de director até 1966. Guttmann fica na História por ter fundado, em 1948, os Jogos para Paraplégicos de 
Stoke-Mandeville e, em 1952, o Comité Mundial de Paraplégicos (Rodriguez Marquez, 1994). 
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1952 International Stoke Mandeville Games Federation (ISMGF), actual 

International Stoke Mandeville Wheelchair Sports Federation (ISMWSF); 

1964 International Sports Organization for Disabled (ISOD); 

1968 Movimento Special Olympics, organização destinada à promoção e 

desenvolvimento do desporto para pessoas com deficiência intelectual (SO); 

1973 International Federation of Adapted Physical Activity (IFAPA); 

1978 Cerebral Palsy-International Sports and Recreation and Association 

(CP-ISRA); 

1980 International Blind Sports Association (IBSA); 

1982 International Coordinating Committee (ICC), comité fundado por 

quatro organismos internacionais de desporto (CP-ISRA, ISMWF, ISOD e a 

IBSA); 

1986 International Sports Federation for Persons with a Mental Handicap 

(INAS-FMH), actual International Sports Federation for Persons with an 

Intelectual Disability (INAS-FID); 

1989 International Confederation of Sports Organizations for the Disabled 

(ICSOD); 

1989 International Paralimpic Committee (IPC), no qual se encontram 

filiadas todas as Organizações Internacionais de Desporto por Deficiência 

(ISOD), assim como as Federações Internacionais por Desporto. Segundo 

vários autores (Castro, 2005; DePauw & Gavron, 2005; Nadarajar, 2001), 

tem como principais objectivos, entre outros, coordenar, supervisionar e 

premiar os JP de Verão e de Inverno, bem como manter o diálogo com o 

Comité Olímpico Internacional (COI);  

2004 International Wheelchair and Amputee Sports Federation (junção da 

ISOD com a ISMWSF). 

Em Portugal, paralelamente ao que aconteceu a nível mundial, o desporto 

para pessoas com deficiência teve o seu início nos Centros Hospitalares e de 

Reabilitação onde se encontravam as vítimas da guerra colonial (FPDD, 1995). 
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Nesse contexto, regista-se em 1972 a primeira participação portuguesa, com 

uma equipa de basquetebol em cadeira de rodas, nos IV Jogos Paralímpicos 

realizados na cidade de Heilderberg, Alemanha (FPDD, 1995). Porém, apenas 

após o 25 de Abril de 1974 se verificaram as principais iniciativas que 

constituíram o movimento associativo e o desporto para pessoas com 

deficiência, nomeadamente: 

1974 Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral (APPC) (apesar de ter 

surgido anteriormente, em 1960, foi a partir desta data que sofreu um grande 

impulso). Actualmente, o desporto para esta área tem já uma Associação: 

Paralisia Cerebral – Associação Nacional de Desporto (PC-AND); 

1977 Secretariado Nacional de Reabilitação (SNR), actual Instituto 

Nacional para a Reabilitação (INR); 

1979 Constituição de um grupo de trabalho para a elaboração dos 

estatutos da Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes (FPDD);  

1988 Constituição legal da Federação Portuguesa de Desporto para 

Deficientes (FPDD); 

1989 Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO); 

1990 APPC, ACAPO e APS filiam-se nos respectivos organismos 

internacionais, ou seja, CP-ISRA, IBSA e CISS; 

1991 Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Mental 

(ANDDEM), actual Associação Nacional de Desporto para a Deficiência 

Intelectual (ANDDI); 

1994 Associação Nacional de Desporto para Deficientes Motores 

(ANDDEMOT), onde se encontram incluídos amputados, les autres4, e 

tetra/paraplégicos; 

                                               

4 Esta classificação incorpora atletas com condicionamentos locomotores, como artrogripose, artrose, paralisia 
cerebral (alguns tipos), limitações ao nível da espinal medula, esclerose múltipla e distrofia muscular. Incorpora, 
ainda, as pessoas de baixa estatura. Alguns destes condicionamentos na locomoção podem ser congénitos ou 
adquiridos. Todos estes atletas são autorizados a participar em eventos no âmbito desta classificação (IPC, 
2007). 
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1998 Liga Portuguesa de Desporto para Surdos (LPDS); 

2001 Paralisia Cerebral – Associação Nacional de Desporto (PC-AND); 

2008 Comité Paralímpico de Portugal (CPP). 

Como podemos observar pelo exposto, o desporto para pessoas com 

deficiência tem vindo a desenvolver-se quantitativa e qualitativamente (Silva, 

1991), tendo, actualmente, um alcance muito para além da terapia, como é o 

caso da competição. Neste sentido, o desporto para pessoas com deficiência 

deixou em parte a sua componente terapêutica e incorporou a lógica da 

sociedade industrial (Castro & Garcia, 1996). Na realidade, ao analisar o 

desporto para pessoas com deficiência, juntamente com outras actividades 

aparentemente tão diferentes, Garcia (2002) verificou que este apresenta 

“traços comuns” com essas mesmas actividades, entre os quais as categorias 

já referidas anteriormente para o desporto em geral, designadamente o lúdico, 

o rendimento e a superação. Somos todos humanos e, nesse sentido, o que 

fundamenta o desporto para uns, também tem que ter a capacidade para 

legitimar o desporto para todos e, como tal, também o desporto para as 

pessoas com deficiência.  

Actualmente, a semelhança entre ambos é tão vincada que o símbolo 

máximo do desporto para pessoas com deficiência é representado pelos Jogos 

Paralímpicos (JP), equivalentes aos Jogos Olímpicos (JO) organizados para as 

pessoas sem deficiência. Apesar da sua grande expansão, que lhe conferiu 

uma “identidade própria”, é um fenómeno que ainda procura uma maior 

aproximação com o desporto em geral, algo que tem vindo a conseguir 

progressivamente. Porém, se o desporto para pessoas com deficiência era 

uma realidade pouco entendida pela população em geral (Varela, 1991), muitas 

vezes visto como algo isolado, pensamos que nos dias de hoje já não será 

tanto assim porque é um fenómeno em constante evolução.  
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Como resultado do trabalho de Guttmann, muitas pessoas vivenciaram 

experiências como a camaradagem, gratificação pessoal, melhoria da 

qualidade de vida e sentiram-se mais dignas, confiantes e disciplinadas. Todas 

essas experiências foram resultantes de uma única – o desporto – que lhes 

proporcionou todo esse bem-estar físico, psíquico e social (Silva, 1991). Não 

obstante, não nos parecem ser essas as principais preocupações que hoje 

rodeiam o desporto para pessoas com deficiência, pelo menos na sua vertente 

de competição, já que este se baseia nos mesmos princípios do das pessoas 

sem deficiência, como teremos oportunidade de ver mais à frente. 

De forma quase intuitiva Guttmann parecia adivinhar o futuro, já que 

acreditava que um dia os Jogos de Stoke Mandeville iriam ser conhecidos 

como o equivalente aos JO dos homens e mulheres com deficiência. Podemos, 

por conseguinte, considerar Guttmann o pai dos actuais JP, uma vez que a ele 

se deve a prática desportiva, por pessoas com deficiência, numa vertente de 

competição.  

2.3 Dos Jogos Olímpicos aos Jogos Paralímpicos 

Na Antiguidade Clássica, e apesar de serem um evento exclusivo para 

gregos, os JO eram já muito populares. Realizavam-se de quatro em quatro 

anos na cidade de Olímpia, como forma de homenagem a Zeus. Nessa época, 

estes jogos discriminavam as pessoas com deficiência, mas também as 

mulheres que, além de não poderem participar, não podiam presenciá-los, uma 

vez que todos os desportos e manifestações atléticas eram exclusivos do 

masculino (Marquez, 1994). Os Jogos “extinguiram-se” durante alguns séculos, 

mas, graças à acção do visionário Pierre de Coubertin5, que idealizou o 

renascimento dos mesmos, voltaram a realizar-se em 1896. O Barão de 

Coubertin pretendia revalorizar os aspectos pedagógicos do desporto grego, 

mais do que observar a conquista de marcas e recordes e, ainda, valorizar a 

competição leal e sadia e o culto ao corpo e à actividade física (Rubio, 2002). 

                                               

5 Humanista e Professor francês considerado o restaurador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. 
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De acordo com a sua filosofia, o desporto era um factor indirecto para o 

estabelecimento do equilíbrio entre as qualidades físicas e intelectuais mens 

sana in corpore sano. Deste modo, podemos dizer que os JO se pautaram por 

um conjunto de valores que são referência fundamental do Movimento 

Olímpico até aos dias de hoje, reflectindo a formação do Barão de Coubertin 

(Rubio, 2002). Desde a sua primeira edição, que os JO se regem pelos 

princípios fundamentais do Olimpismo, presentes na Carta Olímpica, e entre os 

quais realçamos os seguintes: 

“O Olimpismo é uma filosofia de vida, enaltecendo e combinando numa 

relação de equilíbrio, um todo de qualidades corporais, mentais e de espírito. 

Misturando o desporto com a cultura e a educação, o Olimpismo procura criar 

uma forma de vida baseada na alegria do esforço, na educação de valores 

relacionados com um bom exemplo e o respeito pelos princípios éticos 

universais. 

O objectivo principal do Olimpismo é o de colocar o desporto ao serviço de 

um desenvolvimento harmonioso do Homem, com uma visão promotora de 

uma sociedade pacífica preocupada com a preservação da dignidade humana. 

A prática do desporto é um direito humano. Qualquer indivíduo deve ter a 

possibilidade de praticar desporto, sem que haja qualquer tipo de discriminação 

e dentro do espírito Olímpico, que requer entendimento mútuo com espírito de 

amizade, solidariedade e fair play.  

Qualquer forma de discriminação que diga respeito a um país ou uma pessoa 

em termos de raça, religião, política, género, ou outra é incompatível com a 

associação ao Movimento Olímpico.” 

              (International Olympic Committee, 2007) 

Não obstante, as pessoas com deficiência viram a sua prática desportiva 

afastada deste conceito, fugindo a uma das ideologias do próprio Coubertin, 
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para o qual o acesso ao desporto deveria ser possível a qualquer ser humano6. 

Só então, no ano de 1960, 64 anos após a primeira edição dos JO da Era 

Moderna, é que têm lugar em Roma (mesmo local onde haviam decorrido os 

JO) aqueles que foram considerados os primeiros JP (na altura ainda 

designados Jogos Internacionais de Stoke Mandeville), competição que contou 

com a participação de 400 atletas em representação de 23 países (International 

Paralympic Committee, 2007b). Em 2008 perfizeram 48 anos de história e, 

paralelamente aos Olímpicos, representam o mais elevado nível de competição 

para os atletas de elite representantes das quatro federações, referidas 

anteriormente (IBSA, CP-ISRA, ISMWSF e INAS-FID), constituintes do 

International Paralympic Committee (Doll-Tepper, 2001; FPDD, 1996; 

Fundación ONCE, 1993; International Paralympic Committee, 2007b). 

Supõe-se que o termo para designar este fenómeno desportivo surge da 

fusão de duas expressões: “olímpico” e “para”, de paraplégicos, uma vez que 

esta foi a primeira categoria desportiva em competição (FPDD, 1996; 

International Paralympic Committee, 2007a). No entanto, com o passar dos 

anos e respectiva inclusão de outras categorias em competição, o termo 

“Paralímpico”7 adquire um novo sentido semântico, ou seja, advém da 

combinação do prefixo inglês “para”, de origem grega que significa “ao lado 

de”, com a palavra “olímpico”, algo que revela a parceria entre o Movimento 

Olímpico e o Movimento Paralímpico (International Paralympic Committee, 

2007a).  

À semelhança dos JO, os JP são o culminar de um ciclo de quatro anos no 

desporto para pessoas com deficiência. Ao longo de vários anos tentou-se 

estabelecer uma aproximação entre os dois fenómenos, reunindo esforços para 

que fosse possível partilhar o mesmo país, cidade e infra-estruturas (Carvalho, 

1999). Apesar de se ter verificado a partilha da cidade em duas edições, Roma 

                                               

6 Apesar desta sua ideia, a verdade é que o Sr. Barão não tinha uma perspectiva totalizadora da participação, 
uma vez que era contra a participação feminina. 

7 Apesar de os linguistas defenderem o uso do termo “Paraolímpico”, foi deliberado pela FPDD e pelo IPC que 
o termo a utilizar é “Paralímpico” algo visível no próprio nome do actual Comité português “Comité Paralímpico de 
Portugal” e não Paraolímpico. Pelo exposto, este foi o termo que consideramos correcto. 
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e Tóquio (1960 e 1964, respectivamente), foi em Seul, 1988, seguido de 

Barcelona, 1992, que se conseguiu concretizar esse sonho de uma forma mais 

plena (Landry, 1995). Ambas as organizações, em particular a última, foram 

consideradas o auge da evolução do desporto para pessoas com deficiência, 

tendo este exemplo sido seguido pelas organizações posteriores (Carvalho, 

1999; Manty, 2005). Na opinião de Steadward8 (1998), até 1988, data em que 

se realizaram os Jogos de Seul, a filosofia dos JP estava mais voltada para a 

reabilitação do que para o desporto. Porém, e tal como refere o Presidente do 

IPC, nos JP que se realizaram na década de 80 assistiu-se à transição de um 

modelo médico para um modelo desportivo, algo que se repercutiu no seu 

amplo desenvolvimento. 

Actualmente, os JP são uma referência no mundo do desporto e são 

considerados como o maior evento desportivo depois dos JO (Doll-Tepper, 

2001; FPDD, 1996; Fundación ONCE, 1993) e o evento mais importante do 

calendário desportivo internacional, e de mais alto nível, para os atletas com 

deficiência (Nadarajar, 2001). Isto, pelo número de dias de competição, pelo 

número de desportos que envolve, pelo número de países presentes e, 

também, por se revelarem a expressão de um espectáculo de alta qualidade 

com a singularidade de atrair os espectadores, os media e os patrocinadores 

(Carvalho, 1999). De facto, facilmente verificamos a grandiosidade e 

complexidade deste evento, quando apuramos o elevado número de atletas 

participantes bem como o seu crescimento significativo ao longo dos últimos 

anos e, ainda, as diferentes deficiências envolvidas (Quadro nº 1).  

Nas primeiras edições, como já tínhamos referido anteriormente, estiveram 

presentes apenas atletas com lesões vértebro-medulares, porém, outros tipos 

de deficiência foram sendo integrados nos programas dos JP (DePauw & 

Gavron, 2005; Nadarajar, 2001), ou seja, os que são contempladas no sistema 

de classificação do IPC: Amputados, Paralisia Cerebral, les autres e 

Lesionados Medulares (Deficiência Motora), Cegos (Deficiência Visual) e 

                                               

8 Presidente Fundador do IPC. 
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Deficiência Auditiva 9 (International Paralympic Committee, 2007e). 

Actualmente, apenas a Deficiência Intelectual não se encontra incluída nos JP. 

Esta categoria, que havia sido integrada nos JP de Sydney 2000, foi excluída 

das edições de Atenas 2004 e, mais recentemente Pequim 2008, por não 

apresentar um sistema de classificação, para os seus atletas, claro e objectivo 

(International Paralympic Committee, 2007e), sendo, deste modo, considerado 

injusto. 

Quadro nº 1 Edições dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Verão, nº de participantes e 
países, (adaptado de Silva, 1991). 

Ano Jogos Olímpicos Jogos Paralímpicos Participantes (nº) Países (nº) 

1952 Helsínquia Stoke Mandeville (a) 130 2 

1960 Roma Roma (b) 400 23 

1964 Tóquio Tóquio 375 21 

1968 México Telavive 750 29 

1972 Munique Heidelberg (c) 984 43 

1976 Montreal Toronto 1657 38 

1980 Moscovo Arnhem (d) 1973 42 

1984 Los Angeles Nova Iorque (e) 

Stoke Mandeville  

1800  

1100 

45  

41 

1988 Seul Seul 3013 61 

1992 Barcelona Barcelona (f) 

Madrid 

3021 

 

82 

 

1996 Atlanta Atlanta 3195 103 

2000 Sydney Sydney (g) 3843 122 

2004 Atenas Atenas (h) 3806 136 

2008 Pequim Pequim (g) 4000 150 

(a) Primeiros Jogos Internacionais para pessoas com deficiência. 

(b) Primeiros Jogos para pessoas com deficiência com a mesma localização dos Jogos Olímpicos. 

(c) Demonstrações de atletas com deficiência visual. 

(d) Inclusão de provas para atletas com paralisia cerebral. 

(e) Em Nova Iorque decorreram as provas dos atletas com aputação, deficiência visual e Paralisia Cerebral enquanto 

                                               

 9 Esta é a terminologia utilizada pelo IPC na classificação médico-desportiva que serve de base às diversas 
competições dos JP. 
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que em Stoke Mandeville decorreram as provas dos atletas Paraplégicos. 

(f) Em Barcelona decorreram as provas dos atletas de todas as classes, à excepção da deficiência intelectual, cujas 

provas tiveram lugar em Madrid. 

(g) Atletas com deficiência intelectual excluídos. 

(h) Os atletas com deficiência intelectual participam nos Jogos Paralímpicos. 

Outro factor complexificador dos JP são as inúmeras modalidades que se 

incluem nos mesmos (que foram sendo incluídas ao longo dos anos), tal como 

podemos verificar no Quadro nº 2. De todas, apenas o Boccia e o Goalball são 

específicas dos atletas com deficiência, sendo que todas as outras podem ser 

adaptadas. 

Quadro nº 2 Modalidades Desportivas presentes nos Jogos Paralímpicos de Verão (adaptado 
do Comité Paralímpico de Portugal, 2008). 

Desportos Individuais Desportos Colectivos 

Arco e Flecha 

Tiro 

Esgrima em Cadeira de Rodas 

Judo 

Halterofilismo 

Ciclismo 

Equitação 

Natação 

Atletismo 

Boccia 

Ténis de Mesa 

Ténis em Cadeira de Rodas 

Voleibol 

Futebol de Sete 

Futebol de Cinco 

Basquetebol em Cadeira de Rodas 

Rugby em Cadeira de Rodas 

Vela 

Goalball 

Remo 

Natação 

Atletismo 

Boccia 

Pelo exposto, compreendemos que ao longo dos anos a estrutura e 

organização dos JP foi sofrendo um progressivo desenvolvimento, que fica 

patente no aumento da qualidade e organização das competições, na 

preparação dos atletas, bem como no aumento do número de participantes e 

número de deficiências e modalidades incluídas. Nesse sentido, surgiu a 

necessidade de se tomarem medidas que mantivessem a justiça da 

competição desportiva, algo que se reflectiu no desenvolvimento dos diversos 

sistemas de classificação (International Paralympic Committee, 2007e), que 

surgem com o intuito de tornar a competição, entre atletas com diferentes 

deficiências, mais justa.  
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Sistematizaram-se e agruparam-se, então, as diversas deficiências, tal como 

acontece naturalmente no desporto para pessoas sem deficiência (por 

exemplo, a divisão entre homens e mulheres). Neste contexto, surgem dois 

sistemas de classificação, o Sistema de Classificação Médico e o Sistema de 

Classificação Funcional que visam orientar a programação desportiva e dar 

iguais oportunidades na competição (Castro, 2005).  

Estes dois sistemas de classificação podem ser alvo de uma analogia face 

aos modelos teóricos anteriormente descritos (médico e social). Com efeito, o 

sistema de classificação médico baseia-se apenas no diagnóstico médico, 

enquanto o sistema de classificação funcional observa o indivíduo em 

movimento e, também, em contexto desportivo. É através destes sistemas que 

se incluem os indivíduos nas diversas classes de competição, isto é, de acordo 

com um conjunto de características dos mesmos.  

Apesar da sua pertinência, estes dois sistemas classificativos têm sido alvo 

de controvérsias (International Paralympic Committee, 2005). Isto, porque o 

Sistema Médico tem-se revelado incapaz de agrupar os vários tipos de 

deficiência segundo a sua funcionalidade (Castro, 2005), pelo que o Sistema 

Funcional se tem sobreposto, devido à sua tendência em focar a funcionalidade 

do atleta em detrimento da sua deficiência (DePauw & Gavron, 2005; Manty, 

2005). De todo o modo, somos levados a crer que um sistema de classificação 

perfeito dificilmente existirá, uma vez que cada deficiência será sempre única e, 

por isso, distinta das outras, mesmo que aparentemente semelhante. 

Relativamente a Portugal, e nomeadamente à sua participação nos JP, 

também se constatou uma evolução; algo que podemos verificar na análise dos 

dados do Quadro nº3. 

 Quadro nº 3 Participação portuguesa nos JP de Verão e respectivo número de medalhas 
(adaptado do Comité Paralímpico de Portugal, 2008). 

Ano Jogos Paralímpicos Participantes (nº) Medalhas 

1972 Heildeberg 15 15 

1988 Seul 13 15 

1992 Barcelona 28 9 



35 

1996 Atlanta 35 14 

2000 Sydney 53 16 

2004 Atenas 41 12 

2008 Pequim 35 7 

 

A delegação portuguesa aumentou gradualmente nos primeiros anos embora 

nas últimas edições, Atenas e Pequim, os números tenham sido inferiores. 

Uma das explicações para este fenómeno, dada por António Neves10 (2004), 

era a falta de meios técnicos e financeiros, que impossibilitam o aumento do 

número de atletas e a participação em mais modalidades. Apesar disso, e de 

acordo com dados do Instituto do Desporto de Portugal (2004), o apoio 

financeiro tem aumentado, não só o apoio estatal como também no âmbito de 

projectos, como por exemplo o Projecto Super Atleta, iniciado em Atenas 2004, 

e que viu agora a sua continuidade nos JP de Pequim 2008. Os objectivos 

deste projecto passam por mobilizar a sociedade para a causa do Movimento 

Paralímpico, promover novas modalidades e captar novos praticantes, angariar 

os apoios que permitam proporcionar aos Atletas Paralímpicos os meios e as 

condições que necessitam para a sua preparação desportiva e garantir o futuro 

das Missões Paralímpicas (FPDD, 2008). Estes factos denotam uma 

preocupação social elevada para com o desporto paralímpico e os seus atletas 

e, consequentemente, com as pessoas com deficiência. Por outro lado, o nível 

de competição nos JP também tem vindo a aumentar, pelo que é normal que 

seja, actualmente, mais difícil de alcançar bons resultados. 

Com toda esta evolução parece inevitável que os objectivos do desporto para 

pessoas com deficiência se tenham também alterado. É neste contexto que o 

desporto para as pessoas com deficiência se desenvolve no sentido da 

excelência na performance desportiva (objectivo principal dos JP) e não 

apenas no sentido da recreação e reabilitação de outrora, algo defendido na 

visão do IPC: 

                                               

10 Na altura presidente da FPDD. 
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“…permitir que os atletas paralímpicos alcançem a excelência desportiva e 

inspirem e excitem o mundo.” 

     (International Paralympic Committee, 2007c) 

Deste modo, compreendemos que a pretensão do IPC se prenda com a 

possibilidade de: proporcionar condições que fortifiquem o atleta através da 

auto-determinação, desenvolvimento, desde a iniciação até às classes de elite, 

atingir a excelência desportiva e, por último, contribuir para que as pessoas 

com deficiência, em geral, tenham um mundo melhor.  

A filosofia fundamental inerente ao movimento paralímpico é, então, a de 

proporcionar ao atleta com deficiência as mesmas oportunidades dos atletas 

sem deficiência para atingir os objectivos desportivos, permitindo o seu 

encontro com a excelência. Pelo exposto, poderemos dizer que os ideais 

paralímpicos não estão assim tão afastados dos ideais Olímpicos, até porque, 

tal como Guttmann (1977) nos dizia, os valores fundamentais do desporto 

encontram-se na forma e no espírito com que um atleta, como ser humano 

completo, age e alcança, frequentemente, apesar dos obstáculos 

aparentemente insuperáveis. Na realidade, o atleta paralímpico parece reunir 

todas as características que Coubertin considerava essenciais a um atleta: 

ambição, força de vontade e auto-controlo.  

Na verdade, de acordo com Landry (1995), há poucas diferenças entre 

olimpismo e paralimpismo, entre atleta olímpico e atleta paralímpico, isto é, 

estes são conceitos que se “encaixam”. É neste sentido que, curiosamente, se 

regista, nos JO de Pequim, a participação de atletas com deficiência em 

competição com os atletas sem deficiência, como foi o caso da atleta sul-

africana Nattalie du Toit, com amputação de um dos membros inferiores, algo 

que confirma a ideia apresentada anteriormente. 

Perante estas (ainda pouco) “inclusões”, é de lembrar a antevisão feita por 

Silva (1991) e DePaw (1997), a partir da qual outras se seguiram, na qual as 

autoras referem que haveria de chegar o dia em que já não mais fizesse 

sentido separar o desporto das pessoas com e sem deficiência. Quem sabe, 

num futuro próximo, possa surgir, efectivamente, tal evento, ou seja, um evento 
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que congregue, de forma permanente, a participação de atletas com e sem 

deficiência que partilhe não só a mesma organização e local mas também o 

mesmo espaço temporal, dando lugar a uma única cerimónia de abertura e de 

encerramento e, deste modo, a uns únicos Jogos. No decurso da sua história, 

o movimento dos JP tem-se desenvolvido e amadurecido pelos mais elevados 

ideais do olimpismo. E se o olimpismo é uma filosofia de vida, que enaltece e 

combina, numa relação de equilíbrio, um todo de qualidades corporais, mentais 

e de espírito, então a expressão Paralímpico poderá ser entendida como um 

pleonasmo e, tal como Landry (1995) nos sugere, a palavra Olimpico será por 

si suficiente e detentora de uma única verdade. Para ilustrar esta ideia, 

pensamos que as palavras do Presidente do IPC aquando do discurso de 

abertura dos JP de Pequim 2008 são um bom exemplo: 

“Ao assistir a estes Jogos irão ter a oportunidade de ver que as diferenças 

são apenas aparentes. Irão ver que somos todos pessoas de Um Mundo.” 

Todo este desenvolvimento, em torno dos JP, dá-nos uma clara indicação da 

sua crescente importância que parece fazer-se acompanhar por uma presença 

e interesse cada vez maior da parte dos media. Este é um facto relevante já 

que, tal como poderemos perceber mais adiante nesta dissertação os media 

detêm um poder para influenciar as percepções da sociedade acerca de vários 

acontecimentos, como por exemplo os JP. Deste modo, as informações que 

circulam nos media, em geral e, no caso específico deste trabalho, acerca dos 

atletas paralímpicos, assumem extrema importância, uma vez que elas são 

geradoras de Representações Sociais acerca deste grupo social. Na verdade, 

como veremos adiante, os media são um dos principais meios de divulgação e 

“promoção” de Representações Sociais. Mas como se produzem e 

desenvolvem as Representações Sociais? E as Representações Sociais 

acerca das pessoas e atletas com deficiência? É, pois, sobre este conceito que 

o próximo capítulo incidirá. 
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3. A Construção e Produção das Representações Sociais 

Uma vez que o objectivo do nosso trabalho passa por saber quais são as 

Representações Sociais dos atletas com deficiência difundidas pelos media, a 

inclusão deste capítulo revela-se essencial à sua consecução. Assim, iremos 

primeiro descodificar o conceito de Representação Social (RS) para depois 

compreendermos de que forma se produzem na nossa sociedade. 

As RS11 são um tema de grande importância na pesquisa em Ciências 

Sociais, já que elas são o produto das ideias e das filosofias de uma dada 

época, das elites e das massas, englobando ideologias, contradições e 

conflitos, numa conformação particular a cada grupo ou classe social. Como 

tal, o seu estudo contribui para um melhor conhecimento do social ou, em 

termos mais gerais, da sociedade, variável que, na opinião de Oliveira (2007), é 

ainda pouco definida teoricamente.  

A Teoria das Representações Sociais (TRS) é historicamente oriunda da 

necessidade de se compreender as raízes sociais do comportamento individual 

ou colectivo. O conceito de RS, redescoberto por Moscovici12, nasceu na 

Sociologia e Antropologia, nomeadamente nas obras de Durkheim13 e Lévi-

Bruhl14.  

A origem da expressão “Representação Social” remete ao conceito de 

Representação Colectiva proposto por Émile Durkheim. De acordo com 

                                               

11 O termo Representação Social é um termo filosófico que significa reprodução de uma percepção anterior ao 
conteúdo do pensamento. 

12 Sociólogo francês, nasceu em 1925, na Roménia, tendo assumido cargos de direcção na Escola Prática de 
Altos Estudos em Paris. A sua vasta obra reflecte as múltiplas áreas que investigou: os efeitos da reconversão 
industrial nas relações sociais, as questões da comunicação e das relações interpessoais, as relações entre a 
linguística e a sociologia, etc. Uma das questões que mereceu especial reflexão, concretamente na obra 
Sociedade contranatura , foi um dos temas centrais das ciências humanas e sociais: as relações entre a cultura e 
a natureza. Dirigiu a obra Introduction à la psychologie sociale, podendo-se ainda destacar Psychologie de la 
communication. 

13 Les règles de la méthode sociologique (1894). 
14 Mentalité primitive (1922). 
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Durkheim (1978), as Representações Colectivas (RC) traduzem a maneira 

como o grupo se pensa nas relações com os objectos que os afecta. Para 

compreender a maneira através da qual a sociedade se representa a si mesma 

e ao mundo que a envolve deve-se considerar, na perspectiva do autor, a sua 

natureza e não a dos seus indivíduos particulares. Para Durkheim (1978), a 

sociedade era formada por um conjunto de membros que, apesar de 

pertencerem a grupos distintos, tinham como padrão de conduta um número 

limitado de princípios morais em comum. Como tal, o conceito de RC era 

associado aos ideais, valores e sentimentos comuns de cada sociedade, ou 

seja, aquilo que ele designava por “consciência colectiva”. Durkheim 

acreditava, ainda, que uma das funções primordiais da função colectiva seria a 

de transmissão da herança colectiva dos antepassados que se acrescia às 

experiências individuais dos indivíduos. É precisamente sobre este ponto que 

Serge Moscovici se insurge contra o pensamento de Durkheim, acrescentando 

novos elementos à elaboração do conceito que ele denominava agora de RS. 

Para Moscovici (1981), a RS não é apenas uma mera herança colectiva dos 

antepassados, transmitida de forma estática e determinada. O autor 

considerava que o indivíduo tinha um papel activo e autónomo no processo de 

construção da sociedade e, em contrapartida, também ele era criado por ela, 

constituindo-se assim uma relação de reciprocidade. 

A incorporação deste novo conceito surge, de acordo com Oliveira (2007), do 

desejo de Moscovici abordar o mesmo conjunto de fenómenos sociais (algo 

verificado pela semelhança dos termos “colectivas” e “sociais”), mas aliado à 

imperiosa necessidade de compreender uma sociedade mais complexa e 

dinâmica daquelas que Durkheim estudou. De facto, tal como nos diz Cavedon 

(1999), o conceito de RC estava associado a sociedades primitivas onde a 

dinâmica social era muito menos intensa do que as sociedades complexas da 

actualidade. Para Moscovici, a palavra “Sociais” referia-se à forma de ser e ao 

modo de produzir significado numa sociedade de associações plurais (Oliveira, 

2007). Além disso, no seu entender, a produção de RS não implicava somente 

a reflexão de imagens sociais gerais mas, principalmente, aquisição e 

comunicação de conhecimentos, ou seja, criação de identidades e constituição 
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da própria sociedade, pelo que podemos inferir que representar era entendido 

como um processo de produção de conhecimento.  

Neste sentido, a RS não é nem uma cópia nem um reflexo da realidade é, 

sim, uma “tradução”, uma versão da mesma, que está em transformação tal 

como o objecto que tenta elaborar, sendo, por isso, dinâmica e móvel. Esta é, 

na perspectiva de Moscovici (1978), a função das RS na vida quotidiana, uma 

função transformadora. Em simultâneo, fruto da enorme quantidade de 

traduções que processamos continuadamente, acabamos por constituir uma 

sociedade de “sábios amadores” (Moscovici, 1981), na qual importa falar do 

que todos falam. Por isso, facilmente compreendemos que o sujeito do 

conhecimento é um sujeito activo e criativo e não uma tábua rasa que recebe 

passivamente o que o mundo lhe comunica.  

A definição de Moscovici (1981) de RS reporta-se, então, a um conjunto de 

conceitos, frases e explicações com origem na vida quotidiana durante o curso 

das comunicações interpessoais. As RS estão associadas aos nossos 

pensamentos diários e ao conjunto de ideias que dão coerência às nossas 

crenças religiosas, ideias políticas e às conexões que nós criamos tão 

espontaneamente como respiramos (Moscovici, 1988). É através das RS que 

classificamos pessoas e objectos, comparamos e explicamos comportamentos 

e elaboramos a sua respectiva objectivação como parte do nosso cenário 

social (Moscovici, 1988), ou seja, categorizamos o mundo ou pelo menos o 

nosso mundo. 

Quando as RS incluem claras categorizações sociais, remetem-nos para a 

ideia de Estereótipos Sociais (ES). São conceitos semelhantes, mas a RS é 

mais do que o ES, sendo que este se constitui como seu integrante (Baptista, 

2004). De acordo com Augoustinos e Walker (1995), um estereótipo é mais do 

que uma imagem que se aloja no nosso cérebro, é uma estrutura cognitiva, 

dado que tendenciosamente esquematiza mentalmente algo. Para Bernardes 

(2003), o conhecimento e as crenças que são elaboradas pelos indivíduos 

acerca de um grupo social irão originar o estereótipo desse grupo. Nas 

palavras de Baptista (2004, p. 111), este conhecimento fica “cristalizado em 
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torno de uma palavra que o designa” e será armazenado na memória, podendo 

influenciar, a posteriori, comportamentos em relação a esse grupo no geral, e 

aos seus membros em particular. O estereótipo como forma de categorização 

da realidade pode surgir, esporadicamente, com conteúdo positivo (Baptista, 

2004), no entanto, existe uma tendência para a estereotipia negativa, 

assumindo um carácter humilhante para com aqueles que se mostram fora dos 

padrões da “normalidade” (Lima, 1997).  

Retomemos novamente a análise do conceito de RS. Apesar de ser 

relativamente fácil a compreensão do conceito de RS, a sua definição tem-se 

revelado mais complexa (Arruda, 2002). Não obstante, a definição avançada 

por Denise Jodelet, autora que aprofundou o trabalho de Moscovici, apresenta-

se como uma das mais consensuais nesta área (Arruda, 2002). De acordo com 

Jodelet (2002, p. 22), as RS são “uma forma de conhecimento socialmente 

elaborado e compartilhado, com um objectivo prático, e que contribui para a 

construção de uma realidade comum a um conjunto social”. Ou seja, as RS são 

construções mentais elaboradas pelo indivíduo, integrado numa dada 

sociedade, acerca do mundo, com o objectivo de interpretá-lo e reelaborá-lo. 

Ainda na perspectiva desta autora, as RS devem ser estudadas através da 

articulação de elementos afectivos, mentais e sociais, e integrando, ao lado da 

cognição, da linguagem e da comunicação, as relações sociais que afectam as 

representações e a realidade material, social e ideológica sobre a qual vão 

intervir. Para Jodelet (2002), todas as RS são de alguém e de alguma coisa, ou 

seja, as RS referem-se a um objecto e têm um conteúdo. Além disso, o 

“alguém” que a formula é um sujeito social, imerso em condições específicas, 

num tempo e num espaço. Portanto, as RS não são criadas por um indivíduo 

de forma isolada, pelo contrário, pessoas e grupos criam representações ao 

longo da comunicação e da cooperação. As RS, ao serem criadas, acabam por 

ganhar vida própria, circulam, encontram-se, atraem-se, repelem-se e abrem 

espaço para o surgimento de novas representações, enquanto outras, mais 

antigas, acabam por desaparecer.  

A TRS de Moscovici operacionalizava um conceito para trabalhar com o 

pensamento social na sua dinâmica e na sua diversidade. Tal como nos diz 



42 

Arruda (2002), esta teoria partia da premissa de que existem formas diferentes 

de conhecer e comunicar, guiadas por objectivos diferentes, e define duas 

delas: a consensual e a científica. De facto, Moscovici (1978) afirmava que 

todos nós, seres humanos, seriamos “sábios amadores”, capazes de opinar 

sobre qualquer assunto numa mesa de bar, ao contrário do que acontece em 

meios científicos, nos quais a especialidade determina quem pode falar sobre o 

quê. Neste sentido, podemos dizer que o autor reabilita, de certa forma, o 

conhecimento de senso comum, o saber popular, o conhecimento do 

quotidiano, outro dos grandes marcos da sua teoria. Moscovici aponta a 

possibilidade, através do conceito de RS, de se compreender como o senso 

comum transforma os conteúdos científicos, ou outros saberes formais, em 

explicações práticas sobre a realidade social, o homem e a natureza. As 

explicações, afirmações e conceitos emitidos pelas pessoas, sobre certos 

temas, correspondem a teorias do senso comum que, ao serem interiorizadas, 

permitem a organização da realidade (Moscovici, 1984). Os indivíduos na 

condição de pensadores activos reelaboram as informações fruto de inúmeros 

episódios ao nível das interacções sociais e, ao estabelecerem um diálogo do 

individual com o social, tratam de construir as suas próprias representações e 

de comunicá-las aos restantes indivíduos. As pessoas leigas, que não dispõem 

de um arsenal de instrumentos científicos, tendem a analisar o mundo de forma 

semelhante, isto porque o mundo em que vivem é eminentemente social 

(Moscovici, 1984). Com efeito, o senso comum, ou conhecimento sem 

padronização e sem sistematização, corresponderia a uma forma de 

pensamento mais natural, própria dos diálogos da vida quotidiana (Perrusi, 

1995). 

Neste contexto, Moscovici (1984) faz a distinção entre aquilo que designa por 

universo reificado e consensual, sendo que a compreensão do universo 

reificado é obtida através das ciências sociais, enquanto a compreensão do 

universo consensual ocorre por intermédio das RS. O conhecimento elaborado 

pelo senso comum, apesar de gerar e orientar práticas sociais, não tem status 

na ciência, pois não produz verdade científica. Consequentemente, o 

conhecimento científico será privilégio de um reduzido grupo que impõe 
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certezas e, segundo a visão de Moscovici (1984), retira dos demais grupos o 

direito de avançar para um estágio mais elevado de conhecimento. Porém, 

enquanto o pensamento científico ocupa um grupo limitado de pessoas e 

participa apenas parcialmente da totalidade do conhecimento que uma 

sociedade possui, todos os homens partilham, de uma forma ou de outra, do 

conhecimento popular no seio de uma mesma sociedade (Alexandre, 2001). É 

precisamente neste sentido que Berger e Luckman (1998) enfatizam a 

importância deste conhecimento, por o considerarem uma das principais fontes 

da acção humana na sociedade, por se referir àquilo que os homens conhecem 

como real na vida quotidiana e, desta forma, orientar as práticas humanas no 

mundo.  

O conhecimento definido como comum é um produto do mundo moderno de 

conteúdo informal oposto ao carácter formal da ciência (Alexandre, 2001). Esse 

carácter informal produz um modelo de conhecimento simples e popular 

resultante da vinculação de informações elementares, como por exemplo as 

que são difundidas pelos media, em conjunto com os valores sociais da vida 

quotidiana (idem). Deste modo, os media desempenham um importante papel 

na construção deste conhecimento, porém não actuam sozinhos, mas em 

conjunto com os valores de cada um contextualizados numa sociedade. O 

atrás exposto vem demonstrar que, quem não produz verdade científica fica 

mais dependente dos outros (Alexandre, 2000), ou seja, está mais 

condicionado às informações que outros produzem ou dão. Por conseguinte, o 

conteúdo dessas informações irá condicionar a sua visão do mundo. 

Entendemos, então, o pensamento comum como um tipo de pensamento que 

as pessoas comuns procuram para articular com a sua vida, sem que com isso 

pretendam transcender-se e sem qualquer necessidade de regras ou 

convenções para pensar. Tal como nos diz Alexandre (2000), será um 

pensamento livre, embora fortemente influenciado pela tradição e pelos 

estereótipos de linguagem. Como tal, o senso comum deve ser analisado como 

uma forma de percepção social a partir do conteúdo que ele faz representar 

conforme as necessidades práticas (Alexandre, 2001). A construção do 

conhecimento de senso comum, por parte dos indivíduos, independentemente 
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de ser feita através de conhecimentos certos ou errados, constitui um processo 

gerador de acções sociais a partir de visões do mundo, concepções ideológicas 

e culturais que estão presentes nas relações sociais da vida quotidiana 

(Alexandre, 2000). Assim, compreendemos o impacto que este tipo de 

conhecimento pode ter no funcionamento da nossa sociedade, razão pela qual, 

não pode, nem deve, ser desvalorizado parte daqueles que o influenciam, 

como por exemplo os media.  

Como já tivemos a oportunidade de compreender, o processo de produção 

de conhecimento sobre a realidade é o fundamento, primeiro e último, do 

processo de representação. Estes conhecimentos ou representações ajudam 

os grupos de indivíduos a compreender novas situações, e a inserirem-se nas 

redes sociais (Oliveira, 2007), ou seja, funcionam como uma espécie de guia. 

Porém, urge a resposta à pergunta: como se processam as RS?  

De acordo com Jodelet (2002), há três grandes ordens de factores a ter em 

conta como condição de produção das RS: a cultura, num sentido mais amplo 

e mais restrito; a comunicação e linguagem; e a inserção socioeconómica, 

institucional, educacional e ideológica. O processo de produção de RS, em si, 

gira em torno de uma acção central, nomeadamente em transformar o não 

familiar em familiar, e de dois processos: a ancoragem e a objectivação 

(Moscovici, 1978). O primeiro processo, a ancoragem é o processo através do 

qual os grupos “prendem” o novo objecto em estruturas locais através da 

conversão do não familiar em categorias socialmente conhecidas ou familiares 

(Moscovici, 1978), isto é, a conversão do objecto social num instrumento do 

qual os indivíduos podem fazer uso. Deste modo, a ancoragem faz com que se 

estabeleça um valor positivo ou negativo, bem como que se institua uma 

configuração hierárquica (Cavedon, 1999). O segundo processo diz respeito à 

objectivação, processo através do qual se descobre o lado real e quotidiano de 

uma ideia ou conceito (Moscovici, 1978), consistindo em transformar a 

abstracção em algo material, através da descoberta da qualidade icónica de 

uma ideia. Cristaliza-se a partir de um processo figurativo e social e passa a 

constituir o núcleo central de uma determinada RS, seguidamente evocada, 

concretizada e disseminada, como sendo a realidade daqueles que a 
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expressam (Franco, 2004). Este núcleo central determina-se pela natureza do 

objecto e pelo sistema de valores e normas sociais que constituem o contexto 

ideológico do grupo. É ainda no âmbito do núcleo central que as RS se 

cristalizam, solidificam e estabilizam, a partir da vinculação de ideias, 

mensagens de homogeneização reificadas, sendo mediadas pela realização de 

acções concretas e, basicamente, resistentes a mudanças (Franco, 2004). 

Pelo que pudemos observar, o estudo das RS tem por fundamento analisar 

como grupos sociais ou indivíduos em processo de interacção social 

representam ou tornam familiar e dotam de sentido situações e objectos, ou 

seja, como criam formas de exprimir realidades e produzir conhecimentos. O 

seu estudo, na sociedade globalizada, revela-se de extrema importância, uma 

vez que estamos constantemente a ser “bombardeados” por informações que 

fazem já parte do nosso dia-a-dia e que interferem directa ou indirectamente 

nas nossas percepções acerca do mundo e da sociedade. Neste contexto, os 

media, uma das mais importantes fontes de informação da actualidade, 

desempenham um papel fundamental, uma vez que a sua comunicação é 

dirigida a um grande público (heterogéneo e anónimo) (Alexandre, 2001), que 

diariamente é “bombardeado” e envolvido por informações, imagens e sons, 

que tendem a criar, mudar ou cristalizar atitudes ou opiniões nos indivíduos, 

isto é, RS. Este facto assume uma dimensão ainda maior se pensarmos na 

capacidade que os media têm de atingir audiências vastas, num curtíssimo 

espaço de tempo, envolvendo, assim, milhares de pessoas. 

Deste modo, os media assumem um papel importante na formação dos 

indivíduos, pois já não imaginamos um mundo sem livros, jornais, rádio ou 

televisão. Da mesma forma, os media assumiram-se como um instrumento 

importante na coesão social, uma vez que lidam com a fabricação, reprodução 

e disseminação de RS (Alexandre, 2001) que irão fundamentar a compreensão 

que os grupos sociais têm de si mesmos e dos outros - a visão social e a auto-

imagem. Esta liberdade de representações coloca questões de peso acerca 

dos grupos sociais minoritários, como por exemplo as pessoas com deficiência, 

fazendo surgir a necessidade de elaboração de estudos acerca das RS 

geradas pelos media acerca dos mesmos.  
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O atrás exposto justifica, pois, a natureza do nosso trabalho que tem como 

objectivo analisar as RS “fabricadas” pelos media relativamente ao desporto 

paralímpico, mais especificamente no que concerne aos seus atletas. Como tal, 

assumimos desde já a importância das informações que circulam nos media, 

acerca dos atletas paralímpicos, uma vez que, como pudemos constatar elas 

são geradoras de RS acerca deste grupo social. Neste sentido, impõe-se-nos a 

análise exaustiva desta importante fonte de informação da actualidade que são 

os media. 
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4. Os Media 

Os meios de comunicação social têm, ao longo da história, sido alvo de 

inúmeros estudos, nomeadamente devido ao alegado poder ou influência que 

exercem sobre a sociedade. Não obstante, a resposta à pergunta “Qual é a 

influência que os meios jornalísticos têm sobre a sociedade?” ainda não foi 

dada, pelo menos de forma definitiva, sendo que a premência em lhe dar 

resposta nos leva a intuir que a comunicação jornalística é um elemento 

importante na organização da vida quotidiana. E, de facto, como nos diz 

Correia F. (2000, p. 13), “desde os tempos mais remotos a comunicação entre 

os homens constitui um elemento essencial à vida em sociedade”. Deste modo, 

podemos dizer que o poder que os meios de comunicação exercem na 

sociedade em geral, entendido este pelos efeitos que produzem, é uma 

problemática ainda muito actual e que, ao longo dos anos, originou as diversas 

teorias das notícias, fruto dos inúmeros estudos desenvolvidos. 

Ao longo de vários anos de pesquisa foi ficando patente que a investigação, 

nesta área, seria mais complexa do que inicialmente se supunha (Traquina, 

2002; Wolf, 2003). Surge, assim, a consciência progressiva de que os 

problemas relativos aos meios de comunicação são extremamente 

complicados e que os estudos nesta área requerem uma abordagem 

sistemática e complexa, algo que, actualmente, constitui uma das linhas 

unificadoras do sector (Wolf, 2003). A discussão de alguns anos, 

nomeadamente entre 1920 e os tempos actuais, conseguiu modificar 

profundamente a communication research, sobretudo porque, quase ao mesmo 

tempo, os termos da “oposição” foram superados segundo três directrizes: o 

facto de a abordagem sociológica se ter imposto como pertinência fundamental 

nestes estudos; o reconhecimento da necessidade de um estudo 

multidisciplinar dentro desse quadro sociológico; e a mudança da perspectiva 

temporal deste âmbito de pesquisa (Wolf, 2003). Estes três factores levaram a 

pesquisa, nesta área, a ultrapassar o longo momento de impasse.  
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Tendo em conta a referida discussão em torno desta problemática, 

entendemos que é útil proceder a uma breve apresentação de algumas das 

principais teorias à volta da mesma. Neste sentido, iremos tentar fazê-lo de 

acordo com a perspectiva de Wolf (2003), isto é, não seguindo apenas um 

critério cronológico mas também tentando compreendê-las de acordo com o 

seu contexto social, histórico e económico, com os seus pressupostos e com 

os modelos em que se baseiam.  

4.1 Teorias do Jornalismo 

Relativamente à sistematização das várias teorias, embora os diferentes 

autores privilegiem algumas em detrimento de outras, podemos considerar a 

existência de consenso, nomeadamente na que nos apresenta Traquina 

(2002). De acordo com este autor, existem sete principais teorias: a teoria do 

espelho ou hipodérmica; a teoria da acção pessoal ou do gatekeeper; a teoria 

organizacional; a teoria da acção política; a teoria da notícia como construção 

social; a teoria estruturalista; e a teoria interaccionista. Todas estas teorias 

reflectem a evolução da forma de pensar sobre os “efeitos” e é por isso que 

iremos analisar cada uma delas, individualmente, na tentativa de compreender 

a problemática dos efeitos e toda a sua evolução. 

A primeira de todas as teorias, a do espelho ou hipodérmica, surge nos anos 

1920 e defende que as notícias são como são porque a realidade assim o 

determina (Traquina, 2002), e que os media têm efeitos directos e 

indiferenciados sobre o seu público produzindo efeitos previsíveis (idem). De 

acordo com o mesmo autor, a noção-chave desta teoria é a de que o jornalista 

é um comunicador desinteressado, sem quaisquer interesses e cujo único 

propósito é “o de informar, procurar a verdade, contar o que aconteceu, doa a 

quem doer” (2002, p. 75). A ética profissional e os valores defendidos nesta 

época, isto é, a credibilidade e legitimidade jornalísticas, assentes na crença 

social da veracidade das notícias e na imparcialidade dos jornalistas, não 

permitiam qualquer rejeição desta teoria (idem), sendo que os meios de 

comunicação de massas eram vistos como detentores de um enorme poder 

(Traquina, 2000). Porém, por ser considerada uma explicação pobre e 
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insuficiente é, actualmente, totalmente rejeitada, sem que se ponha em causa a 

integridade dos profissionais do jornalismo. Se, nesta teoria, o indivíduo 

submetido aos estímulos da propaganda podia apenas responder sem oferecer 

resistência, a posterior evolução da communication research converge na 

explicitação de que, na influência das comunicações de massa, intervêm as 

resistências que os destinatários opõem de várias formas (Wolf, 2003). A 

superação e a inversão da teoria hipodérmica deram-se segundo três 

directrizes distintas, mas em muitos aspectos interligadas e sobrepostas: a 

primeira e a segunda, centradas em abordagens empíricas de tipo psicológico-

experimental e de tipo sociológico; a terceira, representada pela abordagem 

funcional à temática dos meios de comunicação no seu conjunto, em 

consonância com o afirmar-se, a nível sociológico geral, do estruturo-

funcionalismo (Wolf, 2003). 

Nos anos 1940 surgem novos métodos de recolha de dados que levam, 

como vimos anteriormente, à contrariação da teoria hipodérmica. Estes 

estudos, avançados por Lazarsfeld, Merton e Gaudet (1948), no âmbito de uma 

campanha política, apontavam para um impacto limitado dos media, onde, 

como nos diz Traquina (2000), os media desempenhavam um papel mais de 

reforço do que de mudança. Deste modo, estas conclusões surgiram como 

estímulo aos estudos realizados entre os anos 1940 e 1950, colocando em 

evidência os limites dos poderes dos media. Este paradigma – dos efeitos 

limitados – tornou-se dominante no princípio dos anos 1960 (Traquina, 2000), 

apesar de existirem outras posições importantes, como teremos oportunidade 

de ver mais à frente. 

Os anos 1950 foram ricos em estudos mais orientados para o contexto da 

redacção, especificamente centrados na figura do editor, mas passando 

também pelas interacções e hierarquias profissionais da sala de redacção 

(Ponte, 2004). Estes estudos apontavam para novos paradigmas – as teorias 

da acção pessoal e organizacional. A teoria da acção pessoal, ou do 

gatekeeper, partia do princípio que ao longo do processo de produção de 

informação existiam vários “portões”. O termo gatekeeper usava-se em relação 

à pessoa que tinha de tomar decisões na escolha de notícias (Traquina, 2002), 
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ou seja, decidir se a notícia reunia todas as condições para ser publicada ou 

não – passar ou não pelo “portão”. Assim, de acordo com esta perspectiva, a 

comunicação de notícias era um processo subjectivo e dependente de juízos 

de valor, baseado nas experiências, atitudes e expectativas do próprio 

gatekeeper mais do que por constrangimentos organizacionais (White, 1950), 

pelo que Schudson (1997) considerava que as notícias eram um produto das 

pessoas e das suas intenções. Por ser considerada pouco reflexiva do 

verdadeiro processo que rodeava a construção de uma notícia e por privilegiar 

uma abordagem microssociológica, ao nível do indivíduo, e ignorar quaisquer 

factores macrossociológicos e, em alguns casos, microssociológicos, esta 

teoria foi posta em causa por alguns autores (como por exemplo, McCombs & 

Shaw, 1972; McCombs & Shaw, 2000). 

A outra teoria referida anteriormente, a organizacional, refere-se ao jornalista 

enquanto trabalhador de uma organização e que, por isso, estará sujeito a 

constrangimentos, pelo simples facto de a organização se impor a qualquer 

crença pessoal que o mesmo possa ter (Traquina, 2002). Deste modo, e de 

acordo com este paradigma, o jornalista socializa-se e interioriza regras da 

organização onde trabalha, antevendo aquilo que se espera dele enquanto 

prestador de serviços (Breed, 1997) e as notícias são o resultado dos 

processos de interacção social que têm lugar dentro da empresa jornalística 

(Traquina, 2002). Assim, qualquer notícia é sujeita a uma análise de várias 

pessoas, organizadas segundo uma determinada hierarquia, e o jornalista 

efectua o seu trabalho sempre com a mente nesse pressuposto hierárquico 

evitando, assim, que o seu trabalho seja rejeitado. A preocupação destes dois 

paradigmas prendia-se com a distorção das mensagens, centrando-se no 

ambiente de produção das notícias (Ponte, 2004) e tendo como foco de 

atenção o jornalista que as produzia (Traquina, 2002).  

Além da preocupação de uma informação não distorcida, surge, mais tarde, 

nos anos 1960, a preocupação em denunciar manipulações intencionais, 

pressuposto de uma outra teoria, designada de acção política (Ponte, 2004) e 

que irrompe marcada com o interesse crescente pela ideologia (Traquina, 

2002). Deste modo, o estudo do jornalismo “debruça-se sobre as implicações 
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políticas e sociais da actividade jornalística, o papel social das notícias e a 

capacidade do Quarto Poder15 de corresponder às enormes expectativas em si 

depositadas pela própria teoria democrática” (Traquina, 2002, p. 88). Os media 

eram, então, vistos de forma instrumentalista, ou seja, como estando ao serviço 

de determinados interesses políticos e, consequentemente, as notícias como 

distorções sistemáticas ao serviço desses mesmos interesses e de certos 

agentes sociais bem específicos, que as utilizavam na projecção da sua visão 

do mundo, da sociedade, etc. (Traquina, 2002). Através desta corrente, somos 

levados a crer que os meios jornalísticos eram usados em função de interesses 

particulares, como é o caso de determinados poderes, podendo, igualmente, 

contribuir para a amplificação desses mesmos poderes e para a sustentação 

do status quo (Sousa, 1999). Isto é particularmente visível quando, Gamson, 

Croteau, Hoynes e Sasson (1992) referem que muitas vezes os media têm de 

escrever de determinada forma sobre determinados assuntos para estarem 

politicamente protegidos. Consequentemente, os meios jornalísticos são 

entendidos, nesta teoria, como estruturas que tendem a representar as 

relações sociais dominantes de poder, naturalizando-as, tornando difícil 

imaginar outras relações de poder no seio da sociedade e, trabalhando, dessa 

forma, no sentido de inviabilizar quaisquer mudanças sociais. Assim, verifica-se 

que os media são uma espécie de “arena”, na qual diferentes classes, sectores 

e grupos sociais “lutam” por uma dominância social e tentam impor os seus 

pontos de vista, interesses e agendas sociais como um todo (Gamson et al., 

1992).  

Na mesma linha de pensamento, Herman e Chomsky (2002) consideram que 

os media reforçam os pontos de vista do poder instituído, não só devido ao 

poder que detêm, como também ao dos anunciantes. Isto é particularmente 

visível pelo facto de haver pouca diversidade de notícias, algo corroborado pela 

perspectiva de Herman (1993), quando refere que apenas algumas notícias 

são colocadas à disposição do público, alegando que a diversidade significativa 

                                               

15 As notícias e os jornalistas como conferindo um maior poder à Nação. 



52 

não é concretizada. Podemos, pois, falar de uma diversidade “marginalizada”, 

uma vez que os temas que se desviam da norma estão confinados aos limites 

dos media (idem). Para concluir, podemos dizer que esta corrente tem duas 

suposições importantes: a de que existe uma conspiração entre agentes 

sociais e a de que ocorre, de forma intencional e consciente, uma distorção 

(Traquina, 2002). Não obstante, este modelo ignora determinados aspectos 

importantes, nomeadamente o da autonomia jornalística (idem) que, para todos 

os efeitos, existe. Deste modo, esta teoria revela ser estática e unidimensional 

e reduz o papel da ideologia profissional dos membros da comunidade 

jornalística a uma mera questão de “consciência mistificada” (Traquina, 2002). 

Assim, temos, por um lado, perspectivas críticas que vêem nos meios de 

comunicação social a representação de interesses das classes dominantes e, 

por outro, teorias que referem que os mesmos vão de encontro aos desejos do 

público, sendo assim o seu papel mais de reforço do que de mudança (Ponte, 

2004). Este papel, já anteriormente tinha sido considerado uma das maiores 

influências dos media (Lazarsfeld & Merton, 1985), desmistificando a ideia de 

uma influência completa e atribuindo-lhes um papel de reforço de 

comportamentos, de valores e de atitudes, mais do que uma capacidade real 

de os modificar ou manipular (Klapper, 1960). 

Ao resumir a época de estudos anterior, podemos sublinhar as conclusões a 

que Klapper (1960) chegou. Em primeiro lugar, que os media não servem como 

causa necessária e suficiente de efeitos na audiência, influenciando-a através 

de um conjunto de factores e influências de mediação. Em segundo lugar, que 

esses factores de mediação fazem da comunicação de massas um agente 

contributivo, embora não seja esta a principal causa num processo de reforço 

das condições existentes. 

A partir dos finais dos anos 1970, início dos anos 1980, certas temáticas 

gerais e certos sectores específicos de pesquisa congregam à sua volta 

interesses, esforços de análise e reflexão teórica. A pesquisa que surge nos 

anos 1970 constitui um momento de viragem, com a emergência de um novo 

paradigma, totalmente oposto ao da perspectiva das notícias como “distorção”, 

mas que também coloca em causa a própria ideologia jornalística e a sua teoria 
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das notícias como espelho da realidade (Traquina, 2002). Assim, os defensores 

desta nova corrente, designada construtivista, consideram o conceito de 

“distorção” desadequado e discordam totalmente com as teorias da acção 

política. De acordo com os defensores deste paradigma, as notícias são 

histórias que resultam de um processo de construção linguística, 

organizacional, social e cultural, sendo por isso consideradas artefactos 

discursivos, não ficcionais, que fazem parte da realidade e a ajudam a construir 

e reconstruir (Sousa, 2003). Neste sentido, Schudson (1996, p. 14) acrescenta 

que as notícias “são produzidas por pessoas que operam, inconscientemente, 

num sistema cultural, um depósito de significados culturais armazenados e de 

padrões de discursos”, e também “uma forma de cultura, incorporando 

suposições acerca do que importa, do que faz sentido, em que tempo e em que 

lugar vivemos e qual a extensão de considerações que devemos tomar 

seriamente em consideração”. Para resumir esta ideia podemos dizer que as 

notícias são fruto da integração das acções pessoal (notícias como produto das 

pessoas e das suas intenções), social (ênfase dado ao papel das 

organizações) e cultural (notícias como produto da cultura e dos limites do que 

é culturalmente concebível no seio de determinada cultura). Na perspectiva do 

paradigma construtivista, a escolha da narrativa feita pelo jornalista não é 

inteiramente livre; é sim orientada pela aparência que a “realidade” assume 

para o jornalista, pelas convenções que moldam a sua percepção e fornecem o 

repertório formal para a apresentação dos acontecimentos, pelas instituições e 

pelas rotinas (Manoff & Schudson, 1986). O avanço conseguido com as novas 

metodologias utilizadas nestes estudos permitiu, não só compreender a 

importância da dimensão transorganizacional16, como também reconhecer a 

crucialidade das rotinas no processo de produção de notícias (Traquina, 2002) 

– considerados elementos-chave desta perspectiva. Isto, porque os jornalistas, 

sob a pressão do tempo, poderão usar de forma adaptada as rotinas 

cognitivas, que lhes são familiares, com o objectivo de organizar as 

                                               

16 Esta dimensão pressupõe que o jornalista não só se integra numa organização com também numa 
comunidade profissional. 
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informações e produzir sentido (Sousa, 1999). Não será, pois, de estranhar que 

os maiores resistentes a esta corrente fossem os próprios jornalistas, que não 

aceitavam a ideia de notícia como construção considerando-a um relato 

(Traquina, 2002), ou seja, a reconstituição verdadeira da realidade.  

A partir dos anos 1960 e 1970, devido a novas interrogações e inovações, 

emergem duas teorias que partilham este novo paradigma das notícias como 

construção social: a teoria estruturalista e a interaccionista (Traquina, 2002). As 

duas teorias são complementares, divergindo em alguns pontos importantes 

(idem). Iniciaremos a análise das mesmas referindo os pontos de consenso e, 

posteriormente, numa análise individual, apresentaremos os pontos de 

divergência. Assim, em primeiro lugar, podemos referir que ambas as 

perspectivas rejeitam a teoria do espelho ou hipodérmica. Em segundo lugar, 

que estas duas correntes consideram as notícias como resultantes de um 

processo complexo de interacção social entre diversos agentes sociais 

(jornalistas e fontes de informação; jornalistas e sociedade; e os membros da 

comunidade profissional dentro e fora da sua organização). O terceiro ponto 

comum é o facto de situarem o jornalista no seu local de trabalho, 

reconhecendo a existência de constrangimentos organizacionais, porém, ao 

contrário da teoria transorganizacional, referem que os novos jornalistas 

tendem a integrar-se por um processo de osmose não só na organização como 

na comunidade jornalística – sendo, por isso, designadas de teorias 

transorganizacionais (Sousa, 2003; Traquina, 2002). Em quarto lugar, 

sublinham a importância da cultura jornalística - a estrutura dos valores-notícia 

ou critérios de noticiabilidade; as ideologias; e as rotinas e procedimentos que 

os profissionais utilizam para levar a cabo o seu trabalho (Sousa, 2003; 

Traquina, 2002). Em quinto lugar, reconhecem a autonomia de que usufruem 

os jornalistas, rejeitando a visão instrumentalista defendida por outras teorias 

(Traquina, 2002), como por exemplo a da acção política. Em sexto lugar, 

contestam a ideia de que os jornalistas são observadores passivos, 

considerando-os participantes activos na construção da realidade (Sousa, 

2003; Traquina, 2002) e, deste modo, criticam a ideia de o jornalista ser um 

profissional ingénuo (Traquina, 2002). Em sétimo lugar, reconhecem as 
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notícias como narrativas, “estórias”17, marcadas pela cultura dos membros da 

“tribo” e da sociedade onde estão inseridos (Ericson, Baraneck, & Chan, 1987), 

algo que pressupõe a aprendizagem da linguagem jornalística. Por último, 

ambas as teorias sublinham a importância da identidade das fontes de 

informação, reflectindo acerca das consequências sociais dos processos e 

procedimentos utilizados pelos jornalistas (Traquina, 2000). 

Após termos exposto os aspectos que as unem, passaremos a analisar os 

pontos de divergência, reportando-nos a cada uma delas individualmente. A 

teoria estruturalista perspectiva as notícias como um produto socialmente 

construído que reproduz a ideologia dominante e legitima o status quo (Sousa, 

2003; Traquina, 2002). Esta ideia leva-nos a pensar na sua proximidade com a 

teoria da acção política, no entanto, contrariamente à última, esta corrente 

reconhece a “autonomia” relativa dos jornalistas em relação a um controlo 

económico directo (Sousa, 2003; Traquina, 2002). Não obstante, reconhece-se 

que os media, involuntariamente, se têm transformado num aparelho do 

processo de controlo (Traquina, 2002), estando assim sujeitos ao controlo da 

classe dominante, proprietária dos meios de comunicação, que vincula os 

media às suas (primeiras) definições dos acontecimentos (Sousa, 2003). 

Assim, as rotinas produtivas são vistas como uma cedência ao domínio dos 

poderosos e as notícias condensam essa relação estrutural entre os media e 

os definidores de sentido para os acontecimentos, ajudando a construir uma 

sociedade consensual e normalizada, em função da ideologia dominante-

hegemónica (Sousa, 2003). De acordo com esta perspectiva, as notícias são 

um produto social resultante da organização burocrática dos media, da 

estrutura dos valores-notícia (a ideia do “fora do normal”, do negativo, das 

pessoas de elite), da prática e ideologia profissional dos jornalistas e, por 

último, do momento de construção da notícia, que envolve um processo de 

“identificação e contextualização” (Hall, Critcher, Jefferson, Clarke, & Reports, 

1993). Este é um processo “através do qual os acontecimentos se tornam 

                                               

17 Neologismo utilizado para reforçar o sentido de narrativa do texto jornalístico.  
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“significativos” pelos media e são colocados num âmbito de conhecidas 

identificações sociais e culturais” (Hall et al., 1993, p. 226). De acordo com 

estes autores, o sentido de “valor-notícia” do jornalista estrutura o processo de 

selecção de notícias, fornecendo, deste modo, critérios nas práticas de rotina 

do jornalismo que permitem, a todos os intervenientes no processo, decidir de 

forma rotineira e regular o que é, ou não, “noticiável”. Deste modo, os valores-

notícia estão presentes ao longo de todo o processo de produção jornalística 

(selecção de acontecimentos e produção de notícias) (Wolf, 2003), revelando-

se pertinente identificar e sistematizar os vários valores-notícia, tarefa em que 

Galtung e Ruge (1993) foram pioneiros. Os referidos autores enunciaram doze 

valores-notícia, nomeadamente: 1) a frequência, ou seja, a duração do 

acontecimento; 2) a amplitude do evento (quanto mais amplitude maior a 

probabilidade de um evento ser registado); 3) a clareza ou falta de 

ambiguidade (quanto menos ambiguidade, maior será a probabilidade de um 

evento ser noticiado); 4) a significância (o impacto que poderá ter sobre os 

leitores ou ouvintes e a proximidade cultural); 5) a consonância (a facilidade de 

inserir o “novo” numa “velha” ideia correspondente ao que se espera que 

aconteça); 6) o inesperado ou “raro” (quanto mais inesperado maiores são as 

probabilidades de serem incluídas como notícias); 7) a continuidade (a 

continuação como notícia do que já ganhou noticiabilidade); 8) a composição (a 

necessidade de manter equilíbrio nas notícias pela diversidade de assuntos 

abordados); 9) a referência a nações de elite; 10) a referência a pessoas de 

elite (o valor-notícia da proeminência do agente do acontecimento); 11) a 

personalização (referência às pessoas envolvidas); e 12) a negatividade (o 

valor que se rege segundo a máxima bad news is good news). Também 

Ericson, Baraneck e Chan (1987) sistematizaram os valores-notícia da seguinte 

forma: 1) simplificação; 2) dramatização; 3) personalização; 4) continuidade; 5) 

consonância; 6) inesperado; e 7) infracção.  

Tomemos, no entanto, em consideração a classificação feita por Traquina 

(2002), que se baseia nas sistematizações anteriores, e que teremos por base 

por ser mais actual, algo relevante quando falamos de valores-notícia que, de 

acordo com Stephens (2006), são mutáveis, variando de época para época. É 
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ainda de salientar que, de acordo com Wolf (2003), os valores-notícia podem 

ser de selecção ou de construção, distinção também defendida por Traquina 

(2002). Os valores-notícia de selecção são utilizados pelo jornalista na 

selecção de acontecimentos, enquanto os valores-notícia de construção 

funcionam como linhas-guia para a apresentação do material jornalístico (Wolf, 

2003). Dentro dos valores-notícia de selecção, podemos referir os seguintes 

critérios substantivos: 1 – “morte”; 2- “notoriedade” (do agente principal dos 

acontecimentos); 3 – “proximidade” (geográfica e cultural); 4 – “relevância” 

(preocupação de informar o público dos acontecimentos importantes); 5 – 

“novidade”; 6 – “tempo” (sob a forma de actualidade), ao qual está associado a 

efeméride (um acontecimento que é notícia mas que já teve lugar no passado 

há um determinado número de anos); 7 – “notabilidade” (a qualidade de ser 

visível); 8 – “inesperado”; 9 - “conflito ou controvérsia”; e 10 – “infracção”, 

associado ao escândalo. Todos estes critérios pressupõem a natureza 

consensual da sociedade. Dentro deste grupo de valores-notícia, Wolf (2003) 

considera, ainda, os critérios contextuais (relacionados com o contexto de 

produção de notícias e não com as características do acontecimento), 

nomeadamente: 1 – “disponibilidade” (facilidade com que é possível fazer a 

cobertura do acontecimento); 2 – “equilíbrio” (quantidade de notícias sobre um 

assunto); 3 – “visualidade” (haver elementos visuais, fotografias ou filme); 4 - 

“concorrência” (tentam combatê-la através, por exemplo, da exclusividade); e 5 

– “o dia noticioso” (uma notícia pode não ter valor-notícia num dia, mas no 

outro passar a ser). Ainda nesta sistematização são referidos, como vimos 

anteriormente, os valores-notícia de construção, os quais estão de acordo com 

os que foram referidos por Ericson et al. (1987) e Galtung e Ruge (1993) e que 

são os seguintes: simplificação; amplificação; relevância; personalização; 

dramatização; e consonância. 

Pelo exposto, poderemos considerar, por um lado, que um acontecimento 

será tanto mais noticiável quanto maior número de valores-notícia possuir, 

reconhecendo a possibilidade de haver excepções a esta regra (Traquina, 

2002) e, por outro, que os valores-notícia parecem operar como estrutura de 

retaguarda social, profunda e escondida, e requerem um conhecimento 
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consensual sobre o mundo (Hall et al., 1993). Estas noções consensuais sobre 

o funcionamento da sociedade ajudam a marcar as fronteiras entre “norma” e 

“desvio”, entre o “legítimo” e o “ilegítimo”. No entanto, Ericson et al. (1987) 

referem que os valores-notícia ou critérios de noticiabilidade não são 

imperativos, são antes elementos que ajudam o jornalista a reconhecer a 

importância dos acontecimentos, a proceder a escolhas de entre as 

alternativas, e a considerar as escolhas a fazer. 

Embora os valores-notícia façam parte da cultura jornalística e sejam 

partilhados por todos os membros desta comunidade interpretativa, a política 

editorial da empresa jornalística pode influenciar directamente o processo de 

selecção dos acontecimentos por diversas formas. É que o factor económico é 

uma força importante na actividade jornalística, sendo que o pólo ideológico 

define o processo de selecção como um serviço público enquanto o pólo 

económico o define como um negócio tendente à venda (Traquina, 2002). 

Assim, os media como empresas que são, não sobrevivem sem lucro, pelo que 

podemos adiantar que os interesses da audiência poderão também ser um 

factor susceptível de influenciar o processo de fabrico das notícias, porque o 

jornalista pensará naquilo que a audiência pretende. Aliás, de acordo com 

Shoemaker (1991), as percepções do jornalista face ao que o público pretende, 

poderão ser um factor influente da selecção de informação, fazendo juz às 

palavras de Bond (1962) quando diz que o que o público quer carrega o 

significado simbólico de ser aquilo que ele compra, e por isso, o jornalista 

perspicaz não pode deixar escapar as tendências do mercado. Esta 

preocupação exacerbada prende-se com o facto de os media poderem ser uma 

forma de publicidade (o que significa rendimentos), pelo que terão de utilizar as 

notícias para atrair público potencialmente consumidor, funcionando estas 

como chamariz de publicidade (Gamson et al., 1992); caso contrário não 

obterão receitas. Assim, vemo-nos obrigados a concordar com Schantz e 

Gilbert (2001), quando se referem à interdependência entre a selecção e 

construção das notícias feitas pelos jornalistas e os consumidores. Potenciais 

patrocinadores de um jornal, dificilmente o serão se o conteúdo jornalístico tiver 

como alvo um público sem poder de compra (Gamson et al., 1992). De facto, e 
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de acordo com Sousa (1999), para o êxito comercial, importa privilegiar 

histórias relacionadas com os interesses próprios da audiência e também as 

que envolvam dinheiro, sexo, crime, culto do herói e da fama, conflitos, 

descobertas e invenções. Deste modo, o próprio jornalista vê-se confrontado 

com perguntas relativas ao gosto do público e à eficácia, entendida como 

interesse jornalístico (McQuail, 1985). Pelo exposto, parece-nos lógico afirmar 

que a construção da realidade tem lugar num espaço comercializado que, de 

acordo com Gamson et al. (1992), promove um bem-estar generalizado 

relativamente ao capitalismo algo que, na opinião dos autores, não nos levará 

muito longe. Deixa, sim, em aberto, uma variedade de mensagens que são 

produzidas por muitas vozes e muitos estados de espírito e que podem ser 

interpretadas de formas muito distintas (idem).  

Assim, de acordo com a teoria estruturalista, o processo de produção das 

notícias pressupõe o consenso da sociedade e o papel das notícias é assumido 

no reforço da construção da mesma (Traquina, 2002). Com efeito, os media 

“definem para a maioria da população quais os acontecimentos significativos 

que ocorrem, mas oferecem também poderosas interpretações de como 

compreender esses acontecimentos” (Hall et al., 1993, p. 228). É deste modo 

que as notícias contribuem para a hegemonia ideológica, porém, ao contrário 

de algumas teorias conspirativas, Hall, Critcher, Jefferson, Clarke e Reports 

(1993) consideram que a principal razão para que isso ocorra tem a ver com as 

rotinas das estruturas de produção das notícias, assegurando a reprodução 

das definições dos poderosos (entendendo estes como definidores primários 

de notícias), sem que estejam, no entanto, ao seu serviço. Na realidade, de 

acordo com os mesmos autores, os media não são, frequentemente, os 

definidores primários dos acontecimentos noticiosos, o que os leva, muitas 

vezes, a uma posição de subordinação relativamente aos definidores primários. 

Apesar do atrás exposto, os defensores desta teoria reconhecem que: há uma 

distinção entre os media relativamente a outras instituições do estado; existe a 

possibilidade de conflito dos media com os definidores primários, por se 

oporem às suas lógicas e motivos; e há, ainda, a possibilidade de disputa entre 

as instituições que compõem a estrutura do poder (Traquina, 2002). Porém, 
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nesta teoria, estes aspectos são minimizados não pondo em causa o facto de 

os media reproduzirem a “ideologia dominante” (idem). Deste modo, esta teoria 

é criticada por ser demasiado determinista, isto é, por considerar que os 

jornalistas não têm qualquer espaço de manobra, nem iniciativa ou desafio 

perante os “definidores primários”, ou seja, que os jornalistas não têm qualquer 

palavra a dizer acerca dos assuntos noticiáveis (idem). 

Por último, a teoria interaccionista, refere as notícias como o resultado de um 

processo de produção definido como a percepção, selecção e transformação 

de uma matéria-prima (os acontecimentos) num produto (as notícias) (idem). 

Os acontecimentos são um imenso universo de matéria-prima que irão, 

subsequentemente, ser sujeitos a uma estratificação e posterior selecção do 

que irá ser tratado, ou seja, a escolha do que é “digno” de se transformar em 

notícia – ter noticiabilidade (newsworthiness). Os factores e critérios que 

determinam a noticiabilidade de um acontecimento são, pois, a questão central 

no campo jornalístico (Wolf, 2003). Para os defensores desta teoria, os 

jornalistas estão muitas vezes pressionados pelo factor tempo, uma vez que as 

notícias podem surgir a qualquer momento, de qualquer parte (Traquina, 2002), 

impondo às empresas ordem no espaço e no tempo. A principal divergência, 

entre esta teoria e a anterior, é que esta encara a produção de notícias como 

um processo interactivo onde diversos agentes sociais exercem um papel 

activo no sistema de negociação constante (idem). Já para a teoria 

estruturalista o processo de construção das notícias depende dos definidores 

primários estando, deste modo, o jornalista condicionado aquilo que vai ou não 

ser noticiado. 

Em suma, podemos dizer que todas as teorias apresentadas constituem 

tentativas individuais para explicar as notícias ou, como Sousa (2003) refere, 

reflectem uma tendência “divisionista” para a explicação das notícias. É contra 

essa perspectiva que Michael Schudson (1996) se insurge, referindo que uma 

melhor explicação das notícias surgiria da recorrência às diversas teorias em 

simultâneo. Para o mesmo autor, as explicações isoladas são insuficientes; 

ideia corroborada por Sousa (2003), defensor de uma tendência “unionista” 

para a explicação das notícias. A evolução actual da pesquisa sobre os media 
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situa-se no ponto de confluência entre essas duas tradições (Wolf, 2003). Além 

disso, após anos e anos de pesquisa sobre as consequências directas e 

imediatas ligadas ao consumo das comunicações de massa, a atenção centra-

se, hoje, sobre os efeitos a longo prazo, ou seja, sobre as influências de fundo 

e não tanto sobre as suas causas próximas.  

Não obstante a grande variedade de temas que hoje se apresentam à 

atenção dos investigadores, aqueles que melhor desempenham o papel 

“rebocador” não são muitos. Na opinião de Wolf (2003), os mais complexos e 

significativos são, por um lado, a questão dos efeitos dos media e, por outro, a 

forma como estes constroem a imagem da realidade social. Na perspectiva 

deste mesmo autor, na actualidade, passamos de um entendimento dos efeitos 

como mudanças a curto prazo para os efeitos entendidos como consequências 

a longo prazo. Assim, adquiriu-se a consciência de que as comunicações, em 

vez de influenciarem directamente o comportamento, tendem a influenciar o 

modo como o destinatário, dessas comunicações, organiza a sua imagem do 

ambiente (Roberts, 1972). Neste contexto, uma das temáticas-guia, da fase 

actual da pesquisa, baseia-se na sociologia do conhecimento, que se centra na 

importância e no papel dos processos simbólicos e comunicativos como 

pressupostos da sociabilidade. Não é, pois, por acaso que, paralelamente, a 

temática dos efeitos se identifica com a perspectiva dos processos de 

construção da realidade, algo que já era visível no trabalho de Lippman (1997). 

Nesse trabalho, transparece, nitidamente, a consciência da dificuldade do 

levantamento e a indubitável existência de efeitos muito importantes, relativos à 

aquisição de conhecimentos e de representações da realidade. Porém, a 

passagem dos “efeitos limitados” para os “efeitos cumulativos” implica a 

substituição do modelo transmissivo da comunicação por um modelo centrado 

no processo de significação (Wolf, 2003), assumindo-se que os media 

desempenham um papel de construção da realidade (Roberts, 1972). A sua 

influência é admitida sem discussão, na medida em que os media ajudam a 

“estruturar a imagem da realidade social, a longo prazo, a organizar novos 

elementos dessa mesma imagem, a formar opiniões e crenças novas” 

(Roberts, 1972, p. 377). Deste modo, no centro da problemática dos efeitos, 
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coloca-se a relação entre a acção constante dos media e o conjunto de 

conhecimentos acerca da realidade social, que dá forma a uma determinada 

cultura e que sobre ela age, dinamicamente. Nessa relação, há três 

características dos media que são importantes: a acumulação, a consonância e 

a omnipresença (Noelle-Neumann, 1973). Esta nova problemática dos efeitos 

analisa os processos e os modos como os meios de comunicação de massa 

estabelecem as condições da nossa experiência do mundo para lá das esferas 

de interacções em que vivemos (Fishman, 1980). Um dos modos de 

abordagem desta problemática é através da teoria do Agenda-Setting.  

4.2 A teoria do Agenda Setting 

É no contexto exposto que surge o paradigma do agenda setting, por volta 

dos anos 1970 (Traquina, 2000), representando um regresso à problemática 

dos efeitos. A razão pela qual nos iremos centrar nesta teoria reporta-se ao 

facto de o nosso estudo ser longitudinal (tal como sugere o avanço nesta área), 

enquadrando-se a mesma com o estudo dos efeitos a longo prazo. Por outro 

lado, o facto de um tema, como é por exemplo o dos JP, fazer, ou não, parte da 

agenda dos media, poderá influenciar a forma como a sociedade organiza a 

sua imagem acerca dos mesmos, tal como foi sugerido anteriormente, pelo que 

a nossa escolha nos parece justificada. Assim, comecemos por referir que o 

conceito de agendamento foi exposto pela primeira vez por McCombs e Shaw 

(1972)18, quando o paradigma dominante apontava para os efeitos limitados 

dos media e, por isso, para um poder reduzido (McCombs & Shaw, 1972; 

Traquina, 2000). Surge então, novamente, a hipótese de existir uma relação 

causal entre agenda mediática e agenda pública, já sugerida por Lippman em 

1922. De acordo com este autor, os media eram a principal ligação entre os 

acontecimentos e o mundo e as imagens desses acontecimentos na nossa 

mente, não usando no entanto o termo agendamento. 

                                               

18 Artigo publicado por Traquina no livro “Teorias do jornalismo” do ano 2000. 
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Foi Cohen, em 1963, que avançou com a conceptualização do agendamento, 

considerando que apesar de, na maior parte das vezes, a imprensa não 

conseguir dizer às pessoas como pensar, este órgão de comunicação tinha a 

capacidade espantosa para dizer às pessoas sobre o que pensar. E, 

realmente, este pensamento teve, mais tarde, o apoio do estudo desenvolvido 

por McCombs & Shaw (1972), depois do qual se adquiriu a designação de 

agendamento. No entanto, as novas investigações “deram a volta” a esta ideia, 

sugerindo que os media não só nos dizem em que pensar, mas também como 

pensar nisso e, consequentemente, o que pensar (Traquina, 2000). Assim, o 

agenda-setting era mais do que a simples afirmação de que as notícias nos 

diziam sobre o que pensar; este conceito considerava que, através delas, 

sabíamos como pensar acerca de um determinado assunto (McCombs & 

Shaw, 1972) 

Além do atrás exposto, este conceito tinha como ideia básica o facto de os 

media terem a capacidade de influenciar a proporção e importância que um 

determinado assunto iria adquirir na opinião pública, assumindo, deste modo, 

um papel importante na construção da nossa realidade social (McCombs & 

Shaw, 1972). Ficava, pois, explícita, a posição da teoria do agenda setting, isto 

é, o facto de os media serem eficazes na construção da imagem da realidade 

que o sujeito ia estruturando (Wolf, 2003). Essa imagem, vista como uma 

metáfora representativa da totalidade da informação que cada indivíduo tratou, 

organizou e acumulou, podia ser pensada como um standard em relação ao 

qual a nova informação era confrontada e dotada de significado. Esse standard 

representa o quadro de referência e as necessidades, crenças e expectativas 

que influenciam aquilo que o destinatário retira de determinada situação 

comunicativa (Roberts, 1972). Aqueles que não têm acesso regular ao campo 

jornalístico, considerados pouco poderosos, vêem-se obrigados a “fazer 

notícia” (Molotch & Lester, 1993), sendo que, caso tal não se verifique, ficarão 

à parte dessa construção da realidade. Na tentativa de o conseguir, estes 

outsiders servem-se muitas vezes de conflitos com o sistema de produção 

jornalística, gerados através da surpresa, do choque ou uma qualquer fonte 
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latente de “agitação”, perturbando o mundo social e, consequentemente, as 

formas habituais de produção de acontecimentos (idem). 

Com a evolução desta teoria, voltamos, novamente, à percepção do poder 

que os media detêm (Traquina, 2000). Nos vários estudos desenvolvidos à 

volta da mesma, em diversos contextos e recorrendo a diversas metodologias, 

várias foram as conclusões a que diferentes autores chegaram, e que, de 

acordo com Traquina (2000), comprovam esta tese. Por considerarmos 

pertinente, apontaremos algumas dessas conclusões. Em primeiro lugar, a 

existência de uma relação causal entre agenda jornalística e agenda pública, 

algo apontado por Funkhouser (1991), quando refere a existência de uma forte 

relação entre a cobertura mediática e a opinião pública. Este princípio da 

função de agendamento, desempenhada pelos media, prediz que vamos 

encontrar uma acentuada relação positiva entre as ênfases da cobertura 

mediática e a importância assumida por determinados assuntos para os 

indivíduos que compõem o público (McCombs & Shaw, 1972). Por outras 

palavras, poderemos dizer que o maior destaque de um assunto, nos media, irá 

provocar o aumento da importância desse assunto na consciência das pessoas 

que acedem aos media, porém, tal não é igualmente válido para todos os 

membros do público (idem). Parece, pois, que os leitores tendem a partilhar a 

definição composta dos media acerca do que é importante, algo que sugere 

uma forte função de agendamento por parte dos media. O facto de o 

agendamento ser directamente proporcional ao consumo, ideia apresentada 

por McClure e Patterson (1976), também nos parece ser um factor que apoia a 

ideia anterior. Deste modo, iremos debruçar-nos sobre a forma como os media 

dão destaque a determinados temas em detrimento de outros, algo exposto 

pela teoria do agenda setting, uma das teorias mais actuais. 

Os estudos efectuados ao longo dos tempos mostraram que existe omissão 

ou não-cobertura de certos temas e, simultaneamente, que há determinados 

assuntos que recebem a cobertura, intencionalmente, modesta ou 

marginalizada (Wolf, 2003). Assim, quando os media não nos dizem nada 

acerca de um tópico ou de um acontecimento é porque, na maioria dos casos, 

ele existirá apenas na nossa agenda pessoal ou no nosso espaço vivencial 
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(McCombs, 1976). Esta premissa conduz-nos àquela que é considerada a 

hipótese mais actual dentro das teorias do jornalismo, ou seja, a teoria do 

agenda setting. A noção de agenda setting funciona, certamente, para todos os 

media, para lá das diferenças técnicas, jornalísticas, de linguagem, pelo 

simples facto de o acesso a fontes alternativas àquelas que garantem o 

fornecimento constante de notícias, ser muito difícil e oneroso (Wolf, 2003). 

Quanto a esta temática, Bechelloni (1982) revela que os temas de importância 

nacional, cobertos na primeira página de um jornal, são amplamente citados 

pelos leitores como questões que estão na ordem do dia. Na perspectiva deste 

autor, qualquer assunto que seja valorizado num jornal diário terá fortes 

probabilidades de o ser também na agenda dos leitores, sendo o contrário 

igualmente verdade.  

Na realidade, conforme referem McCombs e Shaw (1972), os jornais afirmam 

claramente a sua valoração de um assunto através do tamanho do título e da 

sua localização em termos de paginação, sendo que o público decide o 

destaque de cada assunto a partir desses julgamentos veiculados pelos media 

noticiosos, incorporando na sua agenda pessoal uma escala de pesos 

semelhante. A constituição de um acontecimento, ou de uma questão em 

notícia, significa dar existência pública a esse acontecimento ou questão, isto 

é, constituí-los como tema de discussão (Traquina, 2000). Porém, Molotch e 

Lester (1993) sublinham a existência de interesses na promoção de certas 

ocorrências, ou o contrário, bem como a intencionalidade que está por trás de 

uma parte significativa de acontecimentos. Parece então que existem 

utilizações diferentes para as ocorrências, ou seja, que existem diferentes 

“necessidades de acontecimento”, por parte dos diversos agentes sociais 

(Traquina, 2000). Também outros autores (como por exemplo, Erbring, 

Goldenberg, & Miller, 1980), descrevem o processo de agendamento como 

interactivo, referindo a influência da agenda jornalística sobre a agenda pública, 

considerando-a directa e imediata, particularmente nos assuntos que o público 

não dispõe de informação directa. Estes autores referem, ainda, a influência da 

agenda pública sobre a agenda jornalística, afirmando que esta é fruto de um 

processo gradual através do qual, a longo prazo, se criam critérios de 
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noticiabilidade. Este efeito, de acordo com estudo levado a cabo por McLeod, 

Becker e Byrnes (1974), tem mais peso em pessoas que participam em 

conversas sobre questões levantadas pelos meios de comunicação social do 

que nas pessoas que não participam nesse tipo de conversas. Nesse sentido, o 

efeito de agendamento parece ocorrer em pessoas que têm maior necessidade 

– designada esta de “necessidade de orientação” - em obter informação sobre 

um assunto por intermédio dos media, encontrando-se, por isso, mais expostas 

aos mesmos, o que, consequentemente, provoca maiores efeitos do 

agendamento (Traquina, 2000). Assim, o impacto da função de agendamento 

não é igual para todas as pessoas, dependendo dessa “necessidade de 

orientação” ou dependência que os sujeitos revelam. Isto é, quanto mais 

dependentes dessa orientação, mais efeitos surtirão dos media para além do 

reforço das crenças préexistentes (Weaver, McCombs, & Shaw, 1975)19. Neste 

campo, Wolf (2003) adianta ainda que os diversos media têm uma capacidade 

diferente para estabelecerem a ordem do dia dos assuntos publicamente 

importantes. Outra conclusão importante, no âmbito deste paradigma, é a de 

que o efeito de agenda jornalística varia de acordo com a natureza do assunto, 

distinguindo entre questões para as quais as pessoas podem mobilizar a sua 

experiência directa e questões distantes das pessoas - das quais não existe 

experiência directa (Traquina, 2000) - designadas envolventes e não 

envolventes, respectivamente (Zucker, 1978). É relativamente ao segundo 

grupo que Zucker (1978) afirma sentir-se a maior influência do agendamento, 

algo corroborado pelo estudo de Leff, Protess e Brooks (1986). Também Wolf 

(2003) concorda com esta perspectiva, afirmando que, pelo facto de os 

indivíduos não terem experiência directa em determinada área, maior será a 

sua dependência, relativamente aos media, no que diz respeito a essa área. 

Por outro lado, a experiência directa, imediata e pessoal de um problema, 

torna-o suficientemente evidente e significativo para fazer com que a influência 

cognitiva dos media se esbata (Wolf, 2003). Além destes, podemos ainda 

                                               

19 Artigo publicado por Traquina no livro “Teorias do jornalismo” do ano 2000. 
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referir outros factores com influência no agendamento de um dado tema, 

nomeadamente: o quadro temporal para verificar o seu efeito; a especificidade 

de cada media; a proximidade geográfica da questão relativamente à 

audiência; a discussão interpessoal das questões; e o destaque dado ao 

campo jornalístico (Traquina, 2000). 

Ao longo dos anos, nos diversos estudos efectuados acerca desta teoria, o 

poder do jornalismo foi conceptualizado de forma cada vez mais ampla, 

ultrapassando o simples conceito inicial – a existência de influência da agenda 

jornalística sobre a agenda pública (Traquina, 2000). Assim, com a sua 

crescente complexidade, a teoria do agendamento foi abandonando o campo 

mais limitado do seu significado inicial. 

De acordo com Traquina (2000), as conclusões a tirar parecem óbvias; por 

um lado, os atributos enfatizados pelo campo jornalístico podem influenciar 

directamente a direcção da opinião pública; por outro, tanto a selecção das 

ocorrências e das questões que constituem a agenda, como a selecção dos 

enquadramentos para interpretar essas ocorrências e questões são poderes 

importantes que a teoria do agendamento agora identifica.  

Relativamente à problematização dos efeitos dos media parece não existir 

consenso, porém, sobressaem duas posições gerais: a dos que atribuem aos 

meios jornalísticos um grande poder, e a dos que referem que o seu poder é 

relativo (Barnes, 1992; Sousa, 1999). Com efeito, de acordo com Macnamara 

(2003), apesar desta problemática não ser ainda muito bem compreendida, 

frequentemente se têm assumido os efeitos dos media, sem que muitas vezes 

tenham sido estudados. Não obstante, parece-nos inegável o poder que lhes é 

atribuído, mesmo que este seja variável ou subjectivo, tal é a dependência dos 

vários factores. Na verdade, não podemos pensar numa única classe de 

influências, mas sim em múltiplas, relativizadas pelo âmbito em que se 

produzem (Montero, 1993), sendo provavelmente esta uma das razões para a 

dificuldade em sistematizar os efeitos dos media.  

Para que se consigam compreender os efeitos das notícias, como nos 

referem Shoemaker e Reese (1996), será necessário, antes de mais, conhecer 
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muito bem os seus conteúdos. Estes autores referem também que os efeitos 

das notícias na sociedade, instituições e poderes, nem sempre ocorrem num 

único sentido, ou seja, nalguns casos, após “chegarem” ao seu destinatário, as 

notícias podem repercutir-se retroactivamente sobre os meios jornalísticos e, 

consequentemente, também eles acabam por influenciar, indirectamente, as 

notícias e os seus conteúdos. Na verdade, tal como Ball-Rokeach e Defleur 

(1976) apontam, os meios de comunicação são a principal fonte de informação 

que a sociedade tem sobre si mesma, o que, de acordo com Sousa (2003), faz 

com que a sociedade, em geral, seja dependente dos media, não só para se 

manter informada, como também, muitas vezes, para ser orientada na sua vida 

quotidiana. Esta dependência é tanto maior quanto maior é a susceptibilidade 

da sociedade à mudança ou à instabilidade (Sousa, 2003).  

Através da integração das diversas teorias, Ball-Rokeach e DeFleur (1976) 

sistematizaram os efeitos dos media em efeitos cognitivos, afectivos e 

comportamentais. Estes efeitos não são necessariamente negativos, no 

entanto não podemos ignorar o que Gamson et al. (1992) verificaram no âmbito 

do seu trabalho, isto é, que os media, de uma forma geral, actuavam de forma 

a gerar apatia, cinismo e passividade, em lugar de tornar os cidadãos em 

membros activos e intervenientes da sociedade. A evidenciar este dualismo 

estão por exemplo Shoemaker e Reese (1996), quando referem que os 

conteúdos mediáticos podem funcionar quer como catalisadores, quer como 

travões da mudança. Além disso, Balle (2003) refere que os grandes media de 

informação agem a longo prazo por insistentes insinuações, influenciando o 

“espírito da época” ou o “clima de opinião” e a sua acção envereda por 

caminhos diferentes, sendo o seu alcance dependente do papel que lhes é 

atribuído e da forma como o interpretam. Neste sentido, este autor refere ainda 

as conclusões do trabalho de Katz e Lazarsfeld (1955), que apontam para uma 

percepção selectiva, isto é, para o facto de ouvirmos o que queremos, além da 

confiança depositada nas pessoas mais próximas, inconscientemente, o que 

faz dessas mesmas pessoas verdadeiros “guias de opinião” – intermediários 

entre os media e cada um de nós. Deste modo, como aponta Balle (2003), a 

influência dos media é mais mediata do que imediata, indirecta e não directa, 
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limitada e não ilimitada. Por esta razão, pode ser difícil de medir ou avaliar e 

impossível de prever: não depende apenas do que as pessoas fazem com os 

media, depende do que estas esperam ou desejam deles e, finalmente, do que 

pensam (Balle, 2003). A resistência aos media é tanto maior quanto se julgam 

que são poderosos e capazes de modificar, à sua vontade, as opiniões ou os 

comportamentos das pessoas. Não podemos esquecer, no entanto, que os 

media não são tão inofensivos quanto as afirmações anteriores querem fazer 

parecer, uma vez que o seu poder é tanto maior quanto se pensa que é fraco e 

tanto mais restrito quanto se julga ilimitado (Balle, 2003).  

O processo de mediação de uma mensagem, como vimos anteriormente, não 

é linear, uma vez que está dependente de inúmeros factores. Pensemos, por 

exemplo, na codificação e respectiva descodificação do código inerente às 

mensagens que, diariamente, “circulam” nos meios de comunicação e, 

consequentemente, nas inúmeras interpretações que uma mesma mensagem 

pode suscitar. Dizemos isto porque a natureza indeterminada do discurso dos 

media dá lugar a uma construção da realidade, dos seus “consumidores”, cujas 

experiências diferenciadas, reflectidas nas diferentes formas como percebem 

as mesmas mensagens, poderão influenciar na construção de significado, por 

caminhos que vão além do imaginário dos media (Gamson et al., 1992; Graber, 

1988). Quanto a este aspecto, McCombs (1994) vai mais longe afirmando que 

os media constroem a maioria do nosso conhecimento acima da nossa 

experiência directa e desempenham um papel-chave ao moldar as nossas 

representações do mundo. Podemos, então, dizer que andamos à volta das 

imagens do mundo criadas pelos media, usando-as para dar significado acerca 

de assuntos políticos e sociais (Gamson et al., 1992). Todavia, este processo 

não é unidireccional, já que a informação e o jornalismo, enquanto fenómenos 

sociais e de natureza ideológica, mantêm uma íntima e indissolúvel ligação 

com a sociedade em que se inserem, na qual interferem mas, 

simultaneamente, da qual são produto (Correia F., 2000; Correia J. C., 1995). 

As mensagens emanadas dos media (de forma intencional ou não) transmitem 

valores, ideologias e crenças (Correia J. C., 1995; Croteau & Hoynes, 2000; 

Gamson et al., 1992) e os jornalistas não têm garantias, relativamente ao 
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conteúdo da notícia (influenciado pelas suas cognições), quanto àquilo que é 

apreendido e entendido pelo consumidor (Sousa, 1999). Apesar disso, alguns 

jornalistas parecem ignorar o processo de descodificação diferenciada, 

assumindo um público indiferenciado para o qual o significado vai ser aceite da 

mesma maneira e, muitas vezes, o público aceita essas informações sem antes 

as analisar ou reflectir criticamente (Correia F., 2000), ou seja, o público 

encontra-se desprovido, muitas vezes, de uma opinião perfeitamente 

fundamentada. 

Podemos desta forma dizer que os meios de comunicação podem moldar os 

horizontes de conhecimento sobre um determinado número de realidades 

(Sousa, 1999), influenciando directamente o pensamento do público (Cohen, 

1963; Rios, 2005). A influência dos media na nossa vida diária é tão intensa 

que, frequentemente, os nossos pensamentos, comportamentos, estilos e 

opiniões se baseiam na construção do conhecimento por eles efectuada 

(Kellner, 1995), podendo em alguns casos modificar a opinião do público 

(Noelle-Neumann, 1994). 

De uma forma geral, parece que “os media influenciam a nossa forma de 

conhecer e interpretar a realidade, nas concepções e aspirações, nos hábitos e 

comportamentos, nas orientações e princípios que inspiram as formas de 

relacionamento e de intervenção na vida social” (Correia F., 2000, p. 16). Não 

obstante, os seus “consumidores” também têm um papel importante nesse 

processo (Correia J. C., 1995; Strydom, 1999), pois se, por um lado, os meios 

noticiosos conferem notoriedade pública a determinadas ocorrências, ideias, 

temáticas, que representam discursivamente, contribuindo para dotá-las de 

significação, isto é, atribuindo-lhes determinados sentidos; por outro, os autores 

consideram que a outorgação última de sentido depende do consumidor, das 

mensagens mediáticas e das várias mediações sociais, nomeadamente a 

escola, a família e os grupos sociais em que o indivíduo se integra, entre outros 

(idem). Há, inclusivamente, quem considere a influência familiar e dos pares 

mais pertinente do que propriamente a exercida pelos media, embora não se 

ignore o poder dos mesmos de informar, ou não, acerca de um determinado 

evento, construindo a realidade a partir de um ponto de vista particular 
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(Berghaus, 1999) e assim influenciando as nossas perspectivas (Schantz & 

Gilbert, 2001). Deste modo, apesar de uma qualquer mensagem, uma vez 

enquadrada, tratada, apresentada e difundida pelos media, ser passível de 

surtir efeitos, nomeadamente ao nível da construção da realidade, em última 

análise tudo dependerá da resposta do consumidor da informação por se 

considerar que a notícia não se esgota na sua produção (Sousa, 1999). Com 

efeito, as notícias englobam também a sua circulação e consumo (Alsina, 

1993), factores igualmente importantes. 

Relativamente ao consumo de informação, temos de ter em conta que, por 

um lado, os textos podem direccionar-se num sentido preferido ou ponto de 

vista que o leitor é convidado a aceitar, mas, por outro, sabemos da existência 

de muitos leitores que recusam esse convite, negociando com o significado 

predominante e rejeitando-o imediatamente com uma leitura oposta (Hall, 

1982). Além disso, o impacto dos media também depende da importância 

atribuída pelos indivíduos a determinados assuntos específicos (Graber, 1988), 

embora o melhor espectador do mundo não possa interpretar senão aquilo que 

recebe (Ferry, 1995), algo que nos faz ver a importância dos media na 

sociedade actual. 

Pelo que foi descrito, parece-nos legítimo afirmar que a comunicação social 

tem poder sobre a sociedade, algo visível através da sua tendência para dar 

relevo a determinados grupos ou temas. Como tal, o espaço público jornalístico 

ainda é essencialmente um espaço tendencialmente ocupado por “meia dúzia” 

de protagonistas (Gamson et al., 1992), no qual se podem também encontrar 

diferenças de discurso entre grupos. Mesmo que a comunicação social não 

tenha o poder de dizer às pessoas o que têm de pensar, este poderoso meio 

tem o poder de dizer-lhes sobre o que devem pensar (Cohen, 1963; Correia J. 

C., 1995) e isto é uma indubitável forma de influência. Nesse sentido, podemos 

considerar a representação dos media, simultaneamente, fonte e indicador da 

opinião pública (Noelle-Neumann, 1994). Esta, por sua vez, tende a constituir-

se com base no que a definição de agenda oferece (Ferry, 1995), normalmente 

centrada nos grupos maioritários e “esquecida” dos grupos minoritários, assim 

chamados pela sua “incapacidade” de fazerem parte de um grupo de referência 



72 

legítimo (DePauw, 1997). As relações sociais e políticas são retratadas pela 

janela do mundo que serve os grupos dominantes, e os restantes grupos 

aceitaram esse facto de forma passiva (Hardin, 2004). Esta supremacia cultural 

envolve, deste modo, um conjunto de grupos dominantes que se sobrepõem 

aos grupos dominados, sendo este processo complexificado pelos sistemas 

competitivos de representação através dos media (Croteau & Hoynes, 2000).  

É neste contexto que surge a problemática que se segue, isto é, o retrato 

efectuado pelos media acerca das pessoas com deficiência. Este revela-se 

pertinente uma vez que elas são o alvo do nosso estudo e são consideradas 

um grupo minoritário sem poder, consequentemente. 

 

4.3 Media e Deficiência 

Talvez por os media constituírem um grande universo (televisão, imprensa, 

rádio, internet, etc.) e o tema da deficiência ser extenso (porque existem vários 

tipos de deficiências com diferentes graus de severidade), os estudos que 

surgem a unir estas áreas são, também, variadíssimos, ora por se referirem a 

um determinado meio da comunicação social, ora por se referirem a alguma 

deficiência em particular ou a várias em simultâneo. Assim, a nossa análise, 

apesar de extensa, nem sempre se refere à imprensa (como é pretensão do 

nosso estudo), nem à deficiência em geral, sendo que por vezes são referidos 

estudos cujo único objectivo é contribuírem para a compreensão da forma 

como a pessoa com deficiência, enquanto notícia ou não, foi sendo retratada. 

Numa sociedade como a nossa, influenciada pelos media, estes podem ter 

um grande impacto no nosso conhecimento, atitudes e políticas públicas 

acerca de uma grande variedade de assuntos (Keller, Hallahan, McShane, 

Crowley, & Blandford, 1990; Ross, 2001; Saito & Ishiyama, 2005; Sears & 

Kostereman, 1994; Wahl, 1992), como é o caso dos grupos sociais. 

Historicamente falando, alguns destes grupos foram afastados, como é o caso 

das mulheres, homens de cor, gays, lésbicas, bissexuais e, também, as 

pessoas com deficiência, sendo considerados grupos minoritários. Este 
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estatuto minoritário, das pessoas com deficiência, foi, em parte, reificado pelos 

media, não só por estes os estereotiparem negativamente (Campbell & Oliver, 

1996), mas também por os manterem, muitas vezes, fora da nossa vista 

(Nelson, 1996). Isto porque, por um lado, os media vêem as pessoas com 

deficiência como um grupo minoritário, sem identidade política (Yoshida, 

Wasilewski, & Friedman, 1990), e por outro, as sociedades modernas tendem a 

esconder as pessoas inestéticas (Wolfson & Norden, 2000). Apesar disso, a 

investigação demonstra que o conhecimento do público, acerca das pessoas 

com deficiência, assim como as suas atitudes, são, maioritária e 

indirectamente, construídas pelos media (Farnhall & Smith, 1999; Hackford, 

1988; Yoshida et al., 1990), talvez porque, muitas vezes, é por intermédio dos 

mesmos (positiva ou negativamente) que temos algum “contacto” com estas 

pessoas (Thomson, 2001). Pelo exposto, podemos intuir acerca da importância 

que os media assumem na forma como a sociedade estereotipa as pessoas 

com deficiência (Farnhall & Smith, 1999; Ross, 2001; Saito & Ishiyama, 2005). 

A sua influência pode, por um lado, melhorar o nosso conhecimento, alertando-

nos para as questões da deficiência, mas, por outro, promulgar, através da falta 

de informação, o reforço de estereótipos negativos (Auslander & Gold, 1999a), 

que nos fazem olhar para estas pessoas com “compaixão” ou como 

“sofredoras”. 

Para estes autores, as atitudes em torno das pessoas com deficiência geram-

se a partir da experiência individual, variando com as características de cada 

um. Este processo, de formação de atitudes, é complexo e afectado por vários 

factores, nomeadamente: culturais; sociodemográficos; contacto prévio com 

pessoas com deficiência; e factores relacionados com a própria deficiência 

(Auslander & Gold, 1999b). Os media, ao reflectirem as normas e os valores 

prevalecentes e propiciando informação que gera e afecta as atitudes do 

público, são considerados um elemento-chave no desenrolar deste processo 

(Auslander & Gold, 1999b; Hafferty & Foster, 1994). Estando as atitudes 

sociais, em torno das pessoas com deficiência, entre as barreiras-chave na 

obstrução da sua plena participação na sociedade, na qual são cidadãos com 

direitos iguais (Auslander & Gold, 1999b; Byrd & Elliot, 1988; Thomson, 1997; 
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Yoshida et al., 1990; Zola, 1985), a análise reflexiva, acerca do trabalho 

mediático, revela-se pertinente. Efectivamente, as pessoas com deficiência, 

cidadãos e cidadãs com direitos, não podem ser privadas de informação de 

qualidade, na qual a sua imagem não venha distorcida (Rios, 2005).  

O jornalismo informativo, enquanto meio prioritário na obtenção de 

informações, revestido de grande credibilidade, assumirá um importante papel 

no que concerne ao esclarecimento da sociedade em torno dos seus direitos 

(idem). Porém, ao distorcerem a experiência da deficiência e recorrendo ao uso 

de determinados estereótipos, os media contribuem significativamente para a 

descriminação das pessoas com deficiência (Barnes, 1992), reforçando, de 

várias formas, as atitudes negativas em seu redor (Auslander & Gold, 1999a). 

Tais afirmações, estereotipadas, acerca destas pessoas, baseiam-se, muitas 

vezes, na superstição, mitos e crenças, inerentes à nossa cultura e que 

persistem, em parte, por serem constantemente reproduzidas pelos próprios 

media. No entanto, Vivarta (2003), num estudo efectuado com jornalistas 

brasileiros, refere que estes têm muitas dúvidas na abordagem à temática da 

deficiência. Adicionalmente, de acordo com o mesmo autor, os próprios 

profissionais especializados na área, as organizações, os familiares e as 

pessoas com deficiência demonstram falta de actualização relativamente a 

estas temáticas.  

A representação da deficiência difere de outras categorias de identidade e 

subjectividade, na medida em que esta está, de facto, presente e não ausente 

(Mitchell & Snyder, 2000; Ross, 2001). Nesse sentido, parece lógico que a 

marginalização destas pessoas tenha ocorrido no meio da circulação das suas 

imagens (idem), que, por isso, assumem particular importância. De facto, tem 

sido demonstrado que a exposição repetida a consistentes imagens mediáticas 

cria expectativas e crenças acerca do mundo real (Tait, 1992). Assim, os 

retratos efectuados pelos media, em relação às pessoas com deficiência, têm 

sido criticados por se revelarem imprecisos, humilhantes e por fomentarem e 

reforçarem estereótipos negativos (Keller et al., 1990; Panitch, 1995; Wahl, 

1992; Yoshida et al., 1990). As diferentes imagens negativas, que se atribuem 
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às pessoas com deficiência, substanciam, corroboram e reproduzem a sua 

posição inferior e periférica em relação à sociedade normalizada (Kama, 2004). 

Pelo que foi referido até ao momento, é perceptível uma necessidade de 

organização sobre os vários assuntos abordados nos media em relação à 

deficiência. Assim sendo, no sentido de criar um modelo analítico, a 

apresentação que se segue divide esta temática em quatro subgrupos: 

estereótipos associados à deficiência; terminologia; assuntos mais tratados; e 

deficiências mais mediatizadas. 

Conforme já descrito anteriormente, os estereótipos carregam em si, na 

generalidade, uma concepção negativa. Passemos, deste modo, à análise dos 

estereótipos associados às pessoas com deficiência em geral. 

Num estudo levado a cabo por Longmore (1987) nos meios televisivos, o 

autor aponta cinco retratos comuns relativos à pessoa com deficiência, quase 

todos com conotação negativa: 1)”criminosos sem alma”; 2) “monstros”; 3) “mal 

ajustados”; 4) “heróis”; 5) “sexualmente desviadas, assexuadas ou 

incapacitadas”. De igual modo, alguns estudos, efectuados nos anos 1990, 

constataram que a qualidade e quantidade da cobertura jornalística acerca das 

pessoas com deficiência, não só se encontrava num patamar baixo, como 

também a forma como os media as retratavam, era, frequentemente, irrealista 

e estereotipada (Keller et al., 1990; Lachal, 1990; Nelson, 1994; Shapiro, 1993; 

Yoshida et al., 1990). Nesse sentido Wahl (1992) por exemplo, aponta que os 

media tendiam a referir-se às pessoas com deficiência intelectual como sendo 

falhadas e possuidoras de traços indesejados de carácter, entre os quais a 

propensão para a violência.  

Em 1992, Barnes apontava onze tipos de estereótipos20, aos quais os media 

recorriam usualmente para se referirem às pessoas com deficiência, sendo 

eles: 1) “merecedora de pena e patética”; 2) “objecto de violência”; 3) “sinistra e 

elemento do mal”; 4) “pequeno objecto raro e pouco usual”; 5) “super cripple” – 

                                               

20 Tradução da autora. 
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“super aleijado”; 6) “objecto do ridículo”; 7) “responsável do seu próprio mal e 

vista como sua única inimiga”; 8) “burden” - “queimada”; 9) “sexualmente 

anormal”; 10) “incapaz de participar completamente na vida comunitária”; e 11) 

“pessoas normais que tiveram o infortúnio de ter uma deficiência”. De forma 

semelhante, Nelson (1994) identificou sete grandes estereótipos21: 1) 

“merecedores de pena e caridade e patéticos”; 2) “supercrip” – “herói”; 3) 

“sinistros, maus e criminosos”; 4) “better off dead” – “estando melhor mortos”; 

5) “mal adaptados”; 6) “burden” – “queimada”; e 7) “inaptos para viver uma vida 

de sucesso”. Este mesmo autor, num estudo efectuado em televisão, verificou 

seis estereótipos22 principais: 1) “vítimas”; 2) “supercrip” – “herói”; 3) 

“ameaças”; 4) “inadaptados”; 5) “burden” – “queimada”; 6) “better off dead” - 

“estando melhor mortos”. Segundo uma perspectiva semiológica23, Woodill 

(1994) distinguiu diferentes tipos de metáforas acerca da deficiência: 1) 

“humanitária – a deficiência como um infortúnio”; 2) “médica – deficiência como 

doença”; 3) “outsider – a pessoa com deficiência como o outro”; 4) “religiosa – 

a pessoa com deficiência como pertencente ao plano divino”; 5) “retribuição – a 

deficiência como um castigo”; 6) “controlo social – deficiência como ameaça”; e 

7) “zoológica – a pessoa com deficiência como um animal de estimação, a 

deficiência como entretenimento”. As próprias pessoas com deficiência, como 

Ross (2001) teve a oportunidade de constatar num estudo de recepção no 

âmbito da rádio, identificam alguns estereótipos24 tais como: “trágicos/bravos”; 

“dependentes de ajuda”; “amargos”; “confusos”; “assexuados” e “isolados”. 

Pela concordância encontrada entre os inúmeros trabalhos, podemos dizer que 

existe uma uniformidade na forma como os media tendem a retratar estas 

pessoas. Como tal, a investigação nesta área revela-se pertinente, não só 

porque será uma tentativa de sensibilizar os profissionais da área jornalística, e 

a sociedade em geral, como também poderá ser um passo importante no 

                                               

21 Idem. 
22 Idem. 
23 Aplicada à linguística, é considerada uma ciência geral que tem como objecto todos os sistemas de signos. 
24 Tradução de autora. 
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sentido de dar lugar à ocorrência de mudanças no que diz respeito à forma 

como a sociedade olha para as pessoas com deficiência.  

Parece, então, que não são raras as vezes em que as pessoas com 

deficiência são retratadas como vítimas, heróis e vilões (Zola, 1985) e, 

também, tipicamente inferiorizadas e “objectificadas”25 (Barnes, 1992; Campbell 

& Oliver, 1996; Shakespeare, 1994). Neste sentido, muitas vezes olhamos para 

elas como tendo uma vida “vazia”, onde não há lugar para amor, casamento ou 

uniões de facto, filhos, emprego, etc. (Nelson, 1996; Ross, 2001; Saito & 

Ishiyama, 2005; Wahl & Roth, 1982), ou seja, para uma vida comum. Por outro 

lado, também as olhamos como super-humanos, que ultrapassam as 

adversidades através de actos heróicos (Barnes, 1992; Clogston, 1994; 

Cumberbatch & Negrine, 1992; Shakespeare, 1994) e que, por isso, passam a 

ser o modelo de referência para todos os outros (Ross, 2001). Este modelo, o 

do “supercrip”, pode ser considerado, pela imagem popular, uma imagem 

positiva (Nelson, 1994), mas, na realidade, este estereótipo mina a construção 

cultural da deficiência ao não abordar os obstáculos objectivos 

(inacessibilidade e descriminação de vários tipos) (idem). Devemos, então, tal 

como nos alertam Hafferty e Foster (1994), olhá-lo de forma crítica, uma vez 

que os media, por se sentirem pressionados, poderão descrever estas pessoas 

de forma irrealista. Deste modo, os media perpetuam o mito trágico/corajoso 

(Ross, 2001), algo fortemente criticado, não só por reforçar depreciativamente 

o modelo de dependência, mas também por causa do risco de interiorização de 

tais valores negativos à volta das pessoas com deficiência. É nesse sentido 

que vários autores (entre os quais, Antrim, 1997; Farnhall & Smith, 1999) 

defendem a utilização de retratos mais positivos, afirmando que os mesmos 

deveriam facilitar a remoção das atitudes negativas e opiniões que são 

frequentemente associadas a estas pessoas (Antrim, 1997). Tal como 

verificaram Farnall e Smith (1999), tais retratos ajudaram as pessoas ditas 

normais a adquirirem um grande conhecimento, sensibilidade e conforto 

                                               

25 Passivas, semelhantes aos animais; objectos em vez de sujeitos. 
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relativamente às pessoas com deficiência não só no local de trabalho como 

também nas suas vidas pessoais. 

Percebe-se, pois, a existência de uma tendência comum na forma como as 

pessoas com deficiência são estereotipadas pelos media. No entanto, não 

podemos estar desanimados, uma vez que a mesma parece tender a 

desaparecer para dar lugar a uma outra, mais positiva, na qual, como já vimos, 

as pessoas com deficiência serão retratadas de uma forma progressivamente 

mais “natural” e, consequentemente, mais positiva.  

Analisemos agora a terminologia que, embora seja um aspecto distinto do 

anterior, lhe está intimamente associado. Um elemento significativo na luta 

pelos direitos humanos tem a ver com o que as pessoas chamam “cultura da 

deficiência” e que se refere comummente à experiência de viver com uma 

deficiência (Kama, 2004). A linguagem sempre teve um grande poder na 

definição de grupos culturais (Haller et al., 2006) e, de acordo com Kama 

(2004), é uma das chaves no reconhecimento desta cultura – “cultura da 

deficiência”. No entanto, apesar da sua importância, muitas vezes esta passa 

despercebida no quotidiano. Esta “ignorância” conduz à construção de 

conceitos desfasados e preconceitos (Vivarta, 2003), apenas porque não lhe 

damos a devida importância. Vivarta (2003) alerta, então para o papel da 

linguagem – através dos termos correctos - na construção positiva de 

conceitos. Ao utilizarmos termos incorrectos, muitas vezes sem querermos, 

estamos a perpetuar estereótipos e ideias erradas, algo que poderá dificultar 

mudança de atitudes em relação às pessoas com deficiência e assim à sua 

inclusão (Vivarta, 2003). 

De acordo com Chomsky (1984), a linguagem26 é o conjunto dos enunciados 

descritos por uma gramática, que determina a forma fonética e o significado de 

qualquer enunciado. A gramática, ou melhor, as regras que a compõem, 

encontra-se, juntamente com as outras estruturas cognitivas, na mente de 

qualquer locutor da língua, tornando-o capaz de produzir enunciados, que 

                                               

26 Para aprofundar esta questão ler Chomsky e Umberto Eco (disponíveis na Enciclopédia Eunaudi, 1994). 



79 

podem ser compreendidos pelos outros. Assim, pode pensar-se que uma 

linguagem está na base de todo o processo comunicativo organizado (sendo 

essa a sua função) e, portanto, não só daqueles que são constituídos por 

signos verbais. Se existe um traço distintivo que permite caracterizar o homem, 

é certamente constituído pela sua capacidade para produzir signos (como por 

exemplo, os signos da língua – discurso, língua/palavra). Estes, estão na base 

de toda a significação, permitindo, através das suas combinações, pensar e 

nomear objectos, e portanto enunciar proposições verdadeiras ou falsas. Deste 

modo, a capacidade semiótica do homem torna possíveis os mitos e as 

histórias, as narrativas de todos os tipos (Eco, 1994a), sendo com base numa 

língua que se edificam as crenças, as religiões e as ideologias, assim como 

vários tipos de saber (Eco, 1994b). Este facto é especialmente importante para 

o nosso trabalho, uma vez que a pessoa que conhece a língua conhece as 

condições em que é apropriado usar uma frase, sabe o que pode conseguir e 

quais as vias a seguir mediante a utilização adequada de uma frase em 

determinadas situações sociais (Chomsky, 1984).  

Por conseguinte, compreendemos a importância que algo tão “simples”, 

quanto as palavras, assume na auto-percepção das pessoas com deficiência 

bem como no que o público em geral acredita acerca das mesmas. Deste 

modo, a terminologia utilizada, em torno das pessoas com deficiência, pode 

reflectir e influenciar as atitudes em relação às mesmas, criando ou 

perpetuando estereótipos (Auslander & Gold, 1999c), uma vez que a linguagem 

reforça a perspectiva da cultura dominante acerca das pessoas com deficiência 

(S. Linton, 1998). Assim, o uso de linguagem negativa tem um efeito potencial 

considerável (Auslander & Gold, 1999c; Cumberbatch & Negrine, 1992), facto 

que, no entender de Bickenbach (1993) e Pierce (1998), funciona como uma 

deficiência extra. Parece, pois, razoável considerar-se que a presença de 

terminologia negativa nos media poderá afectar as atitudes em torno das 

pessoas com deficiência (Auslander & Gold, 1999c), pelo que deverá ser 

explorada. 

Neste contexto, vários estudos envolvendo a terminologia foram efectuados 

ao longo dos últimos anos, revelando várias terminologias, detectadas nas 



80 

notícias, relativas às pessoas com deficiência. Já em 1982, Wahl e Roth 

identificaram vários adjectivos desfavoráveis: “confusas”; “agressivas”; 

“perigosas”; “imprevisíveis”. Todavia, estes mesmos autores identificaram 

também a presença de adjectivos27 “mais positivos”, tais como: “equilibradas”; 

“leais”; “amigáveis”; e “honestas”; que também eram utilizados, embora de 

forma menos frequente. Num estudo efectuado nos jornais americanos Keller 

et al. (1990) referiram a seguinte terminologia28 associada às pessoas com 

deficiência: 1) “sofredores”; 2) “vítimas”; 3) “afligidos”; 4) “wheelchair-bound” – 

“entrevados” ou “confinados à cadeira de rodas”; 5) “mentes fechadas pela 

natureza”; 6) “prisioneiros do seu corpo”; 7) “lutadores”; 8) “ameaçadores”; 9) 

“tragédia”; 10) “devastação”; 11) “obstáculos insuperáveis”; 12) “sinistrados”; e 

13) “encurralados”. De forma mais sintética, Nelson (1994) aponta29 o 

“coitadinho” e o patético” como as duas fontes de grande fascínio. A utilização 

de termos30 menos subtis acerca das pessoas com deficiência tais como, 

“aleijado”; “vegetal”; “mudo”; “deformado”; “atrasado”; e “manco”, foi apontada 

por Linton (1998) no seu livro “Claiming Disability”. Porém, tal como o autor 

refere, tais termos têm sido eliminados da conversa pública, embora ainda se 

mantenham outros tipos de terminologia negativa que reforçam a regra da 

doença ou o modelo médico da deficiência.  

Mais recentemente, Auslander e Gold (1999c) verificaram que a terminologia 

utilizada pelos jornais era, maioritariamente, inapropriada dando os seguintes 

exemplos31: “deficiente”, “paciente”, “vítimas”. Estes autores constataram, 

ainda, que a linguagem variava de acordo com as diferentes deficiências bem 

como na causa da mesma. Ou seja, havia uma maior tendência para utilizar 

linguagem “correcta” no caso das deficiências físicas e, conforme a deficiência 

fosse congénita ou adquirida, a terminologia era mais ou menos cuidada, 

                                               

27 Tradução da autora. 
28 Idem. 
29 Idem. 
30 Idem. 
31 Tradução de autora 
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respectivamente. Também Ross (2001), no seu estudo na rádio, apesar de ter 

verificado um maior cuidado com a linguagem, em relação às pessoas com 

deficiência, continuou a referir a existência de termos24 como: “entrevado”; 

“aleijado”; e “deficientes” que, segundo o autor, se centram mais na deficiência. 

Relativamente ao termo “deficiente”, Vivarta (2003) classifica-o de incorrecto 

por considerar que dessa forma a pessoa é deficiente no seu todo, corrigindo, 

ainda, a utilização do termo “portador” por considerar que a deficiência não se 

transporta como um objecto. Este autor constatou, ainda, a utilização dos 

seguintes termos: “crianças especiais”; “necessidades especiais” e “direitos dos 

especiais”, algo considerado de inapropriado por retirar a condição humana das 

pessoas com deficiência. Deste modo, a terminologia mais apropriada será a 

que se foca na pessoa e não na deficiência: “pessoa com deficiência” (Kama, 

2004; Vivarta, 2003), tendo-se vindo a verificar o desaparecimento progressivo 

dos termos desadequados (Kama, 2004). Este facto é visível no trabalho de 

Haller et al. (2006), onde, numa análise efectuada ao Washington Post entre 

1990 e 2000, se verificou o aumento percentual da utilização do termo “pessoa 

com deficiência”. 

No sentido de encontrar um consenso relativamente à terminologia 

apropriada, além de vários trabalhos de investigação que remetem para esta 

questão, surge, ainda, uma lista designada People First Language que deve 

ser tida em conta como ponto de referência comum para qualquer pessoa 

(jornalista ou não) que se queira referir às pessoas com deficiência (Quadro 

nº4). 

Não obstante, os termos menos correctos ainda fazem parte das rotinas 

mediáticas, mostrando quão lentos têm sido os media na eventual substituição 

dos mesmos (Kama, 2004) e, também, a resistência que se faz sentir por parte 

da cultura dominante àquilo que se classifica de linguagem politicamente 

correcta (Reiser, 2001). Por outro lado, tal como Vivarta (2003) alerta, o uso 
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constante de terminologia inadequada pode ser um sinal da falta de consenso, 

entre as várias organizações e especialistas, no que concerne à definição da 

terminologia correcta a utilizar. Se os próprios profissionais da área não sabem 

como hão-de saber os jornalistas? O que é facto é que o uso de linguagem 

inapropriada é de extrema importância uma vez que a mesma tende a denegrir, 

desviar e insultar as pessoas com deficiência (Auslander & Gold, 1999c), sendo 

que muitas destas pessoas alegam ter a vida dificultada derivado às 

associações negativas com palavras como “deficiência” e “deficiente” (Kama, 

2004). É nesse sentido que alguns autores, como por exemplo Auslander e 

Gold (1999c) e Kama (2004), defendem o ensino de linguagem correcta, 

nomeadamente através dos media que, pela sua ampla exposição e influência 

potencial, seriam um espaço apropriado onde se poderiam investir esforços. 

Talvez não seja uma tarefa fácil, pois, como refere Kama (2004), qualquer 

termo novo que surja será potencialmente estigmatizado pela cultura; no 

entanto, como o próprio autor indica, talvez esses esforços possam apagar o 

estigma associado com alguns dos termos existentes. 
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Quadro nº 4 People First Language Guide (adaptado de American Red Cross, 2006).  

PALAVRAS QUE NÃO DEVEMOS USAR “PEOPLE FIRST LANGUAGE” 

O desvantajoso ou o inválido Pessoa com deficiência 

O retardado mental ou ele é retardado Pessoa com atraso mental ou ele tem um dano cognitivo 

O meu filho é autista O meu filho tem autismo 

Ele é um Down Ele tem síndrome de Down 

Ele tem um defeito de nascimento Ele tem uma deficiência congénita 

Ele é epiléptico Ele é uma pessoa com epilepsia 

Ele está preso a uma cadeira de rodas Ele usa uma cadeira de rodas ou uma cadeira de 

mobilidade ou ele é um usuário de cadeira de rodas 

Ele é um incapacitado; manco Ele tem uma deficiência ortopédica 

Ele é um anão Ele tem uma estatura pequena 

Ele é mudo Ele é não-verbal 

Ele é um inválido na aprendizagem Ele tem dificuldades de aprendizagem 

Ele está aflito com…sofre de…é vítima de… Ele é uma pessoa que tem… 

Ele está perturbado emocionalmente…é maluco Ele tem uma deficiência emocional 

Ele é normal e/ou saudável Ele é uma pessoa sem deficiência, ele é uma pessoa sã 

Ele é quadraplégico, paraplégico, etc… Ele tem quadriplégia, paraplegia, etc… 

Voluntário surdo Voluntário que é surdo e/ou dificuldades de audição 

Estacionamento para inválidos Estacionamento acessível 

Apesar do exposto, as coisas parecem ter-se vindo a alterar ao longo dos 

tempos pelo que, podemos deduzir, que os profissionais de jornalismo parecem 

estar cada vez mais sensibilizados para estas questões, integrando pouco a 

pouco os novos termos, mais favoráveis. Isto pode, deste modo, assinalar um 

novo paradigma na forma como as pessoas com deficiência serão retratadas 

no futuro (Kama, 2004), ou seja, segundo uma perspectiva mais humanizada 

em detrimento do foco mais habitual que está situado na deficiência. Esta é, 

aliás, uma das “exigências” que se têm feito à imprensa, a de se referir às 

pessoas com deficiência dando ênfase, em primeiro lugar, à pessoa, de acordo 

com o modelo social e também em termos que foquem as suas capacidades, 

em lugar das suas limitações (Star, 1998; Yoshida et al., 1990). Apesar de 
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tudo, ainda se verifica uma abordagem mais tradicional do que progressiva32, 

pelo que os artigos ainda se centram mais no foco médico (Auslander & Gold, 

1999a, 1999b). O foco progressivo surge, ocasionalmente, mas sem estar 

associado a uma deficiência em particular (Auslander & Gold, 1999a). Assim, 

ainda se resume, muitas vezes, a pessoa com deficiência à sua deficiência o 

que, de acordo com Zola (1985), transforma a deficiência na sua razão de ser e 

traz à sua vida um enorme vazio e privação de uma vida comum. Não 

esqueçamos que a mudança de mentalidade deve estar atrelada à terminologia 

(Vivarta, 2003) e o papel do jornalista, no que diz respeito à difusão dos novos 

termos, é preponderante.  

Um outro ponto que vem, frequentemente, referido na literatura de 

investigação desta área está relacionado com os assuntos que tendem a ser 

tratados pelos jornais. Estudos efectuados indicam que os assuntos mais 

referidos nos jornais, apesar de amplos, tendem a cair dentro do mesmo 

género. Este tema merece destaque, já que os jornais influenciam a imagem 

pública das pessoas com deficiência, sendo imperativo que se preconizem 

assuntos-chave e se desenvolva informação correcta acerca de eventos 

actuais (Antrim, 1997). Podemos referir vários assuntos-chave33: 1 - “caridade”; 

2 - “tecnologia”; 3 - “intervenções (médica, educação, terapia e outras)”; 4 - 

“contactos sociais”; 5 - “esforço pessoal”; 6 - “religião” (Keller et al., 1990); 7 - 

“causas”; 8 - “assuntos legais”; 9 - “programas curriculares”; 10 - “identificação 

precoce”; 11 - “recrutamento prisional/ruptura com a escola”; 12 -

“desemprego/absentismo” (Antrim, 1997); 13 - “limitação funcional”; 14 - 

“financiamento”; 15 - “serviços”; 16 - “forma de viver”; 17 - “emprego”; 18 - 

“mobilidade”; 19 - “dor extrema ou sofrimento”; 20 - “direito de viver/morrer”; 21 

- “outros direitos”; 22 - “preparação para a morte”; 23 - “transplante de órgãos”; 

24 - “preconceito/percepção/estigma”; 25 - “violação”; 26 - “abuso”; 27 - “outros” 

(Auslander & Gold, 1999b). O estudo de Vivarta (2003) refere como principais 

                                               

32 Ver Clogston 1993; 1994. 
33 Tradução da autora. 
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assuntos34 os seguintes: 1 -“acessibilidade”; 2- “tecnologia”; 3 - “violência”; 4 - 

“tipo de deficiência”; 5 - “artes”; 6 - “educação”; 7 - “trabalho”; 8 “desporto”; 9 - 

“causa de deficiência”; 10 - “família”; 11 - “problemas”; 12 - “preconceitos”; 13 - 

“acidentes”; 14 - “consequências da deficiência”; 15 - “deficiência em geral”; 16 

- “soluções para a deficiência”.  

Deste modo, as pessoas com deficiência tendem a chamar a atenção dos 

media em assuntos relativos às suas dificuldades, pelo que a maioria da 

informação que circula vem reforçar a imagem de que estas pessoas passam 

por graves problemas. Não é que isso não possa acontecer, funcionando como 

excelentes veículos para denunciar algo que não está bem na sociedade, 

porém, na maior parte das vezes, acabam por reforçar a associação entre 

pessoa com deficiência e vida trágica, esquecendo, desconhecendo e omitindo 

tantos casos de pessoas com deficiência que têm uma vida perfeitamente 

regular, isto é, que trabalham, têm família, etc. Será, por isso, desejável 

caminharmos no sentido de noticiar não só os factos negativos ou trágicos mas 

também o cidadão com deficiência que, tal como qualquer outro cidadão, tem 

uma vida normal. Isto pode ser despoletado, por exemplo, através da utilização 

de fotografias de cidadãos com deficiência em notícias relacionadas com a 

sociedade em geral, como é o caso das eleições ou outros.  

Relativamente ao último ponto de abordagem pela revisão - deficiências mais 

retratadas -, podemos afirmar abertamente que existe um conjunto de 

deficiências mais mediáticas do que outras. Apesar da cobertura dos media em 

torno das pessoas com deficiência ter vindo a aumentar em número, há 

algumas deficiências que tendencialmente aparecem com mais frequência. 

Também neste caso, e porque algumas destas percepções poderão influenciar 

a opinião do público acerca das diferentes deficiências (Keller et al., 1990), 

consideramos pertinente a apresentação de alguns resultados. 

No final da década de 1970, de acordo com Gardner e Radel (1978), grande 

parte da cobertura televisiva reportava-se às deficiências físicas e uma 

                                               

34 Tradução da autora. 
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pequena parte à deficiência mental. Mais tarde, no seu estudo efectuado no 

seio dos meios televisivos americanos, Wahl (1992) verificou que a deficiência 

intelectual era frequentemente retratada, não só nos jornais como também nos 

filmes (o que neste caso específico tem directamente a ver com o facto de, 

neste estudo, terem sido incluídas pessoas com doenças de foro psiquiátrico, 

como por exemplo psicopatas, o que poderá ter enviesado os dados). Alguns 

anos mais tarde, Auslander e Gold (1999a) referem, no âmbito do seu estudo 

em jornais, que parecem ser as deficiências físicas as que têm maior 

receptividade perante o público, em detrimento das intelectuais ou de foro 

psiquiátrico, sendo mais provável que os jornais escrevam uma notícia acerca 

de deficiências físicas. A esta tendência, Ross (2001) acrescenta que apenas 

um grupo restrito de deficiências têm direito a cobertura, isto é, as deficiências 

mais facilmente “aceites” pelas audiências ditas normais (as deficiências 

menos visíveis e que por isso “chocam” menos a sensibilidade do público). 

Pelo exposto, podemos deduzir que diferentes tipos de deficiência provocam 

reacções diferentes nas pessoas e, por isso, os media irão retratar essas 

mesmas deficiências de forma e frequência distintas. 

Independentemente da forma que toma, a cobertura acerca das pessoas com 

deficiência parece ter aumentado ao longo dos anos, o que é positivo. No 

entanto, apesar desse aumento, constata-se que, de uma forma geral, a 

informação que circula nos media detém um formato negativo, utilizando não 

só uma linguagem inapropriada, como também retratando as pessoas com 

deficiência de forma estereotipada, onde frequentemente são medicalizadas, 

inferiorizadas, criminalizadas e desumanizadas. Assim, no estado de produção 

cultural, parece que as pessoas com deficiência se mantêm indesejáveis e 

seres inferiores (Barnes & Mercer, 2001) ou, como Zola (1991) tão bem refere, 

como “quase humanos”. Os aspectos negativos destes retratos parecem-nos 

significativos e problemáticos, uma vez que reforçam atitudes estereotipadas, 

promovem o status quo e obstruem a mudança. Sendo estes a base de muitas 

atitudes à volta das pessoas com deficiência, são pontos considerados 

fundamentais no que concerne à discriminação e exploração das mesmas, 

além de contribuírem para a sua exclusão da vida comunitária em geral.  
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Parece, pois, que os media deveriam propiciar um tipo de imagem e 

informação que, em primeiro lugar, explore a complexidade da experiência da 

deficiência e a identidade da pessoa com deficiência e, em segundo lugar, 

facilite a integração significativa de todas as pessoas com deficiência 

(Longmore, 1985). Para que essa tarefa seja mais facilitada, tal como Clogston 

(1991) sugere, seria necessário contratar pessoas com deficiência para 

trabalhar nos jornais até porque, como referem Auslander e Gold (1999a), os 

jornais têm potencial necessário à mudança social e na alteração da percepção 

do público. Por outro lado, a solução poderá passar apenas por um maior 

empenho, da parte dos jornalistas, no sentido de dominar conceitos e de 

estarem sempre atentos às rápidas mudanças que vão tendo lugar (Vivarta, 

2003) e, além disso, fazer uso da crítica, sempre que necessário, do mesmo 

modo que o fariam para qualquer outro assunto, não sobrestimando ou 

mistificando as pessoas com deficiência. 

Se a deficiência é um fenómeno de construção social tal como defendem 

Zola (1985) e Wendell (1996), então pode ser socialmente reconstruída 

(Shakespeare, 1996), de forma a ser vivida mais “naturalmente”. Para isso, 

será necessário que os jornalistas (mas não só35) tenham capacidade e 

interesse em reflectir sobre o tipo de cobertura realizado. Nesse sentido, 

Vivarta (2003) aponta dez aspectos que o jornalista deve respeitar no sentido 

de efectuar uma cobertura com qualidade acerca das pessoas com deficiência: 

1 - “Lembrar que o adjectivo “inclusivo” está associado a ambientes e a 

relacionamentos abertos à diversidade humana, e não simplesmente a 

situações que envolvam pessoas com deficiência”; 2 – “Não correr o risco de 

considerar como notícia o que não é notícia”; 3 – “Ao fazer uma matéria sobre 

deficiência, ficar atento para não mudar os seus critérios de investigação 

habituais”; 4 – “No afã de não discriminar, muitos profissionais da imprensa 

sobrestimam as pessoas com deficiência”; 5 - Evitar a ideia de que só a pessoa 

com deficiência é que tem perfil de herói, capaz de superar brilhantemente 

                                               

35 E todos os profissionais envolvidos no processo comunicativo. 
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suas limitações, é bem sucedida e se sente feliz”; 6 – “Ter uma deficiência não 

é o mesmo que estar doente. Deficiência não é sinónimo de ineficácia”; 7 - 

“Não usar as expressões o portador e o deficiente”; 8 – “Citar a legislação e as 

convenções internacionais é fundamental para que a opinião pública vá sendo 

educada a reflectir com mais segurança sobre inclusão”; 9 – “O tema 

Deficiência deve ser utilizado transversalmente”; 10 – “Exercitar a ideia de que 

pessoas com deficiência são geradoras de capital social”. Não obstante, e 

apesar de todas as dificuldades apontadas na relação entre os media e as 

pessoas com deficiência, percebe-se um melhoramento gradual no caminho.  

Como pudemos constatar ao longo da análise efectuada ao longo deste 

ponto, no qual se verificaram as diferentes formas através das quais os media 

tratam, e trataram ao longo dos anos, as pessoas com deficiência, percebemos 

que ainda existem muitos estereótipos associados, formas incorrectas na 

linguagem utilizada, um foco em assuntos negativos ou até mesmo trágicos e 

ainda a preferência de algumas deficiências em detrimento de outras. Este 

conjunto de dados permite perceber a forma como a sociedade olha para estas 

pessoas, ou então, a forma como os media “estabelecem” a forma de ver estas 

pessoas, já que muitas vezes é através deles que temos acesso às pessoas 

com deficiência. E relativamente ao desporto? Como será que os media 

retratam os atletas com deficiência? Será que no palco desportivo, associado 

às vitórias, à exaltação do herói e onde ocorrem grandes feitos históricos, como 

é o caso dos recordes desportivos, os atletas com deficiência, que antes de 

serem atletas são também eles pessoas, são retratados de forma semelhante à 

que vimos anteriormente? Ou será que a tendência é diferente? É o que iremos 

analisar no ponto seguinte, relativo ao tratamento mediático dos atletas com 

deficiência, em específico o caso dos atletas paralímpicos. Cingimo-nos 

apenas a estes atletas devido à ausência de trabalhos relativos a outros, pois 

parece que estes ainda são os únicos que têm acesso ao campo mediático. 
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4.3.1 Media e Atletas com Deficiência – o caso específico 
dos Atletas Paralímpicos 

O desporto adaptado, bem como a sua evolução ao longo dos tempos, ou 

seja, a sua passagem de uma vertente mais terapêutica, perspectivada por 

Guttmann36, para uma vertente de competição, levou, com maior frequência, as 

pessoas com deficiência às páginas dos jornais. Isto é especialmente verdade 

quando nos referimos aos JP, sendo este evento o momento, por excelência, 

em que estas pessoas mais aparecem nos jornais, algo visível no aumento 

gradual do número de notícias ao longo dos últimos anos (Monteiro, 2008; 

Pereira et al., 2006; Schantz & Gilbert, 2001; Schantz & Marty, 1995; Smith & 

Thomas, 2005). Apesar de toda esta evolução, o desporto para pessoas com 

deficiência continua a ocupar um lugar marginal, algo aparentemente 

contraditório. Assim, parece-nos pertinente a análise ao discurso dos media no 

sentido de perceber a forma como estes atletas são retratados e desse modo 

compreender a construção da realidade, acerca das pessoas com deficiência, 

que os media promovem no seu público e na sociedade em geral. Para tal, 

partimos do princípio que os media podem desempenhar um papel importante 

ao modelar e reflectir a opinião pública (Kellner, 1995; Noelle-Neumann, 1994; 

Rios, 2005; Sousa, 1999), bem como atitudes em redor do desporto 

paralímpico (Schantz & Gilbert, 2001; Schell & Duncan, 1999) e em relação às 

pessoas com deficiência em geral (Barnes, 1992; Campbell & Oliver, 1996; 

Cumberbatch & Negrine, 1992). A cobertura, ou não cobertura, de um evento, 

como os JP, pelos media, será um dos indicadores das representações 

públicas e atitudes à volta do desporto para pessoas com deficiência (Cohen, 

1963; Funkhouser, 1991; McCombs & Shaw, 2000; Wolf, 2003). Nesse sentido, 

têm-se realizado alguns estudos que tentam compreender a forma como os 

media perspectivam as pessoas com deficiência, nomeadamente no âmbito 

desportivo (Hardin, 2004; Howe, 2008; Maas & Hasbrook, 2001; Monteiro, 

                                               

36 Precursor do desporto para pessoas com deficiência, ver ponto 2.2. 
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2008; Pereira et al., 2006; Schantz & Gilbert, 2001; Schell & Duncan, 1999; 

Smith & Thomas, 2005; Thomas & Smith, 2003).  

No seguimento do que já foi apresentado anteriormente, iremos seguir o 

mesmo modelo analítico, respeitando a divisão anterior e os quatro subgrupos 

definidos: estereótipos associados à deficiência; terminologia; assuntos mais 

tratados; e deficiências mais mediatizadas. 

Relativamente aos estereótipos mais comuns, podemos dizer que, no palco 

desportivo, parecem existir, por norma, dois grandes estereótipos: “a procura 

do corpo perfeito” e o do “supercrip vs o bitercrip”. Não queremos com isto 

dizer que os estereótipos referidos no ponto anterior, quando nos reportávamos 

à deficiência em geral, não se verifiquem na cobertura mediática 

especificamente desportiva, porém, estes dois são os mais frequentes, pelo 

que irão ser alvo de uma análise mais pormenorizada. 

Relativamente ao primeiro verificamos que no processo de enfatizar o que é 

percebido como sucesso desportivo dos atletas, os mesmos têm sido 

retratados como aspirando ter, ou procurando e tentando ter, o “corpo perfeito” 

dos atletas sem deficiência (Smith & Thomas, 2005). Mais especificamente, 

parece que quando os media falam dos feitos/conquistas desportivos dos 

atletas com deficiência muitas vezes isso acontece por justaposição dos 

mesmos com os seus companheiros. Isto é, os do “corpo perfeito”, algo que 

neste processo poderá reforçar, inadvertidamente, aquilo que será, 

eventualmente, entendido como uma percepção estereotipada de deficiência e 

uma preocupação com o “corpo perfeito” (Thomas & Smith, 2003). O mesmo 

fenómeno verifica-se, entre atletas sem deficiência do sexo masculino e 

feminino (Schlausch & Léséleuc, 2003). 

Ao longo da história, as pessoas com deficiência, foram sempre vistas como 

invisíveis e indesejáveis e o facto de vivermos numa sociedade pretensamente 

mais evoluída não modificou essa perspectiva, algo que, de acordo com Hardin 

(2004), se evidenciou na emergência do consumismo e de uma economia 

capitalista. O corpo ideal ainda parece ser o único que encaixa num ambiente 

construído para a maioria (Davis, 1999), por isso, o facto de as notícias se 
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preocuparem com aspectos relacionados com a estética, pode ser observado 

como preconceito acerca do “corpo perfeito” (Thomas & Smith, 2003), com 

vista a respeitar a lógica comercial imposta aos media. Deste modo, existe um 

reforço dos media do que se considera o “corpo perfeito” (Hahn, 1987), 

originando um paradigma visual que reforça a exclusão dos grupos 

marginalizados. Isto é de particular importância uma vez que, na 

contemporaneidade, parece haver um domínio, inegável, do sentido visual, 

aquilo que Jay (1998) designa de cultura visual ou de forma mais arcaica 

“scopic regime”. 

Tendo que escolher entre descrever os objectivos e valores dos JP e, assim, 

considerar os Jogos como uma forma de dar poder aos atletas com deficiência, 

ou seguir uma lógica comercial, isto é, os valores-notícia/critérios de 

noticiabilidade – que potenciam as vendas - a imprensa escolherá esta última 

(Schantz & Gilbert, 2001). Não obstante, a participação no desporto demonstra 

que os indivíduos com deficiência são tão capazes e, por isso, comparáveis 

aos atletas sem deficiência, contrariamente ao que nos sugerem os 

estereótipos. No entanto, os fãs do desporto, assim como os atletas sem 

deficiência, não conseguem imaginar um atleta com uma deficiência 

perceptível a subir ao pódio nos JO com o mesmo estatuto que os primeiros 

(DePauw, 1997). O exemplo mais actual disso mesmo é o caso polémico em 

torno do atleta sul-africano (esta mesma polémica será alvo da nossa análise 

por fazer parte do nosso corpus de estudo), Óscar Pisturius, com bi-amputação 

dos membros inferiores que tentou competir juntamente com os atletas 

olímpicos e que viu o seu pedido ser recusado. Porém, após recurso jurídico, o 

atleta conseguiu autorização para participar se conseguisse os mínimos. Neste 

contexto, Natalie du Toit, nadadora de águas livres, teve o seu caminho 

facilitado por Pisturius e participou nesta última edição dos JP de Pequim. 

Esta procura do “corpo perfeito” vem sobrepor-se a uma perspectiva médica 

(Smith & Thomas, 2005), algo que, embora possa ter aspectos positivos não 

deixa resolvida esta questão, uma vez que acarreta igualmente aspectos 

negativos. Não obstante, podemos especular que talvez possa haver, num 

palco não especificado no futuro, um ponto no qual os atletas com deficiência 
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vão ser visíveis no desporto como atletas, quando a deficiência não for mais 

visível (DePauw, 1997), ou seja, no mundo ideal ou na “Ilha da Utopia”37 de 

Thomas More. 

Relativamente ao segundo grande estereótipo, o do “supercrip vs bittercrip”, 

será de referir que, tal como na vida quotidiana, e talvez até de forma mais 

acentuada, este tenda a ser mais reforçado e vivido no palco desportivo. Com 

efeito, estudos recentes (Schantz & Gilbert, 2001; Schell & Duncan, 1999; 

Thomas & Smith, 2003) revelaram que a forma como os media (imprensa e 

televisão) tendem a descrever as performances destes atletas de elite tem sido 

a de uma perspectiva individualizada e médica da deficiência. Isto é, estes 

atletas tendem a ser retratados como “vítimas” ou então como pessoas 

“corajosas”, “bravas” que ultrapassam a “dolorosa” experiência que é a 

deficiência através do desporto (Schantz & Gilbert, 2001; Schantz & Marty, 

1995; Schell & Duncan, 1999; Smith & Thomas, 2005; Thomas & Smith, 2003). 

Ou seja, de acordo com o modelo do “supercrip”, no qual se reforça a 

percepção tradicional das pessoas com deficiência como sendo heróicas 

(Barnes, 1992).  

O modelo do supercrip danifica a imagem da maior parte das pessoas com 

deficiência, por sugerir que apenas as performances heróicas deverão ser 

respeitadas (Shapiro, 1993). Os críticos consideram mesmo que o modelo não 

dignifica a deficiência, argumentando que o mesmo serve como plano para 

manter a superioridade, que mantém as pessoas com deficiência no fundo de 

uma hierarquia social, e mudando a direcção da responsabilidade da cultura 

pela sua infra-estrutura dos “capazes” (Hardin, 2004). O modelo supercrip é, 

assim, um retrato comum feito pelos media acerca das pessoas com 

deficiência, que são, como as mulheres e outros grupos minoritários, excluídas 

da generalidade do desporto mediático (Golden, 1992; Walsdorf, 2000). Apesar 

de ser popular, devido a ser um elemento de inspiração, o modelo do supercrip 

                                               

37 Nesta obra, o narrador descreve uma ilha onde tudo é perfeito: na ilha corre o rio Anhydris (sem água), 
governa o Ademus (príncipe sem povo), e lá habitam os Aleopolis (cidadãos sem cidade). 
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reforça as baixas expectativas sociais em relação às pessoas com deficiência 

(Golden, 1992) e também fixa a ideia de que todas as pessoas com deficiência 

deveriam ser capazes de realizar/atingir o nível de herói deficiente. O pior deste 

estereótipo está no facto de enfatizar o esforço individual como uma forma de 

ultrapassar as barreiras sociais, como se ter uma deficiência fosse culpa das 

pessoas, tendo estas de se adaptar a uma sociedade construída para as 

pessoas sem deficiência (Clogston, 1991; Smart, 2001), partindo da suposição 

de que as pessoas com deficiência são socialmente desajustadas (Clogston, 

1991; Smart, 2001). Deste modo, este modelo promove a opressão das 

pessoas com deficiência, colocando-as no fundo da hierarquia definida 

socialmente, na qual é dado grande valor aos corpos sem deficiência (Smart, 

2001). 

Não podemos esquecer que o desporto é socialmente construído para e por 

pessoas sem deficiência podendo, por isso, ser um local de resistência a 

valores sociais dominantes (DePauw, 1997), ou seja, um espaço onde as 

pessoas com deficiência dificilmente serão vistas de forma natural e, 

consequentemente, continuarão a ser marginalizadas ou socialmente 

excluídas. De uma forma geral, podemos dizer que os atletas são descritos 

como vítimas ou então de acordo com o modelo do supercrip (Hardin, 2004; 

Schantz & Gilbert, 2001; Smith & Thomas, 2005), sendo o propósito, de 

algumas notícias, o de evocação de sentimentos de compaixão e caridade, por 

se centrarem muitas vezes na deficiência em si e não no desporto, como se a 

deficiência fosse uma experiência para além do normal (Thomas & Smith, 

2003). 

Por conseguinte, podemos dizer que a cobertura acerca destes atletas se 

baseia muitas vezes na sua tragédia pessoal, sendo a mesma vista como uma 

inspiração para outras pessoas nas mesmas condições. Mais do que respeito 

pelas performances dos atletas com deficiência, a maioria das notícias 

demonstra compaixão (Schantz & Gilbert, 2001; Schantz & Marty, 1995; Smith 

& Thomas, 2005; Thomas & Smith, 2003). Aliás, como pudemos constatar, os 

media, ao longo dos anos, retrataram as pessoas com deficiência de uma 

forma pouco positiva ou através da utilização de termos “negativos” (Smith & 
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Thomas, 2005), o que foi sempre uma das fortes críticas feitas à imprensa. 

Estas preocupações levaram alguns comentadores a reajustar o seu discurso 

(Smith & Thomas, 2005), tentando realizar um retrato que não consideramos 

que deva ser apelidado de mais justo, mas sim correcto, no sentido que tende 

a retratar as pessoas com deficiência, antes de tudo e principalmente, como 

pessoas.  

Resumidamente, podemos dizer que a deficiência tem sido tradicionalmente 

vista como individual, mais do que como uma condição socialmente construída 

(Thomas & Smith, 2003), pelo que, de uma forma geral, os media reafirmam 

concepções tradicionais ou dominantes acerca da deficiência e das pessoas 

com deficiência.  

Relativamente à terminologia utilizada nas notícias especificamente 

desportivas, verificou-se que os discursos são frequentemente de 

condescendência, com pobres comentários acerca de estratégias, regras ou 

performances, quando comparados com os outros desportos. Em alguma 

cobertura dos jornais, os atletas são tipicamente discutidos através do uso de 

frases e termos consistentes com uma perspectiva médica da deficiência 

(Hardin, 2004; Schantz & Gilbert, 2001; Schell & Duncan, 1999; Smith & 

Thomas, 2005; Thomas & Smith, 2003), como aliás já foi referido. Isso é visível 

na ausência de alusões a derrotas que, fazendo parte da cobertura geral do 

espectáculo desportivo, revela indicadores de uma cobertura não 

especificamente desportiva, reforçando a ideia anterior. Além deste factor, a 

maioria dos jornais apresenta uma fraca opinião acerca do desporto para 

pessoas com deficiência, mostrando que, na realidade, o desporto para estas 

pessoas continua a ser marginalizado e trivializado na maioria dos jornais 

(Pereira et al., 2006; Schantz & Gilbert, 2001). Não obstante, o tipo de escrita 

está a afastar-se dos títulos “carinhosos”, que celebram o triunfo sobre as 

adversidades, para um formato mais focalizado no desporto (Howe, 2008; 

Monteiro, 2008). Além disso, também se verificou, nomeadamente na imprensa 

britânica, a existência de reportagens dos atletas com deficiência muito 

similares às efectuadas aos atletas sem deficiência (Thomas & Smith, 2003). 

Estudos mais recentes (Monteiro, 2008; Haller et al., 2006) demonstram a 
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utilização de terminologia cada vez mais adequada em relação aos atletas com 

deficiência. Não obstante, parece existir uma tendência geral dos jornais, 

verificada em vários estudos (como por exemplo, Schantz & Gilbert, 2001; 

Schell & Rodriguez, 2001; Schell & Duncan, 1999; Smith & Thomas, 2005), de 

noticiar as performances através do uso de elementos exclusivamente 

positivos, algo que, segundo Howe (2008) contraria a cobertura desportiva 

geral, na qual se referem elementos positivos mas, também, negativos. Nesse 

sentido, Thomas & Smith (2005) referem a necessidade de utilização de 

retratos mais reais destes atletas. Isto porque, a cobertura mediática em torno 

dos JP apela, ainda, à compaixão e apresenta um discurso padronizado 

(Howe, 2008), ou seja, um discurso que perpetua o mito de que o desporto 

paralímpico é, de certa forma, de uma maior pureza que os restantes 

desportos. Assim, tal como o autor argumenta, há um olhar menos crítico sobre 

o desporto paralímpico quando comparado com os restantes desportos.  

Vemo-nos, pois, obrigados a concordar com Thomas e Smith (2005) quanto 

ao facto de que, tendo em conta a pouca evidência disponível actualmente, 

deveremos ser mais cuidadosos nas afirmações que fazemos pela 

oportunidade da cobertura mediática do desporto adaptado poder desafiar 

necessariamente as perspectivas que os “outros” têm acerca dos atletas com 

deficiência especificamente e das pessoas com deficiência em geral. Porém, 

Howe (2008) verificou através da análise do processo de construção das 

notícias relacionadas com os JP que o desporto paralímpico, por estar a ser 

cada vez mais influenciado por preocupações comerciais, tenderá a ser 

retratado nos jornais através de histórias positivas e, também, negativas. 

Contudo, o desporto paralímpico ainda não atingiu este “patamar” de 

igualdade, uma vez que se verifica um grande controlo na informação que 

circula (Howe, 2008). Ainda de acordo com Howe (2008), o IPC controla, 

juntamente com as entidades de cada país, toda a informação que se pretende 

que circule. Neste contexto emerge a dúvida: Até que ponto os media estão 

“controlados” pelo próprio IPC e restantes entidades? Será que o conteúdo 

jornalístico é apenas e exclusivamente da responsabilidade dos jornalistas? O 

nosso estudo parte desse pressuposto, porém, esta é já uma das suas 
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limitações, uma vez que nos cingimos à análise do produto e não nos 

debruçamos sobre a produção do mesmo. 

A análise aos assuntos mais tratados permite-nos afirmar que, de uma forma 

geral, a cobertura mediática tende a focar-se em torno dos rankings, raramente 

se referindo às performances (Pereira et al., 2006; Schantz & Gilbert, 2001; 

Schell & Duncan, 1999), parecendo trivializar-se as mesmas e subestimando o 

seu valor, perpetuando a perspectiva médica de deficiência (Hardin, 2004; 

Schantz & Gilbert, 2001). No entanto, pelo menos em Portugal, verificou-se 

que, apesar de ainda serem em número reduzido, quando comparado com o 

destaque que é dado aos resultados, as performances dos atletas têm vindo a 

ocupar um espaço cada vez mais alargado nos jornais (Monteiro et al., 2008). 

E se anteriormente se dizia que os critérios de escolha das notícias se 

baseavam mais nos escândalos do que propriamente em valores 

especificamente desportivos, tais como recordes, resultados, tácticas, etc. 

(Schantz & Gilbert, 2001), actualmente, já não podemos dizer o mesmo, uma 

vez que as notícias se centram cada vez mais nessas questões (Monteiro et 

al., 2008; Pereira et al. 2006). Assim, no contexto das competições, verificou-se 

a tendência de enfatizar as medalhas, os recordes e os tempos, sendo que 

algumas vezes a imprensa relata as performances de uma forma etnocêntrica e 

nacionalista (Pereira et al., 2006; Schantz & Gilbert, 2001; Thomas & Smith, 

2003), algo particularmente visível pelos rankings que aparecem em 

comparação com os de outros países. Aqui se denota desde já uma mudança, 

traduzida pela alteração de valores notícia, ou seja, verificamos uma cobertura 

dos JP, cada vez mais especificamente desportiva, contra aquela que era uma 

cobertura especificamente baseada em denunciar “escândalos”. Não quer isto 

dizer que os “escândalos” não continuem a surgir nos jornais, porém são, 

agora, em menor número. 

Podemos, pois, afirmar que apesar da cobertura encorajar um entendimento 

individualizado e médico da deficiência (Schantz & Gilbert, 2001; Schell & 

Duncan, 1999; Thomas & Smith, 2003), já não parece trivializar a performance 

destes atletas. 
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Por último, no que diz respeito ao tratamento mediático das diferentes 

deficiências, verificamos que, tal como na vida quotidiana, também no desporto 

existem deficiências mais mediáticas do que outras. Assim, a cobertura 

desportiva destes atletas, efectuada pela imprensa, parece privilegiar alguns 

tipos de deficiência, nomeadamente as motoras associadas à cadeira de rodas 

(Schantz & Marty, 1995). Alguns estudos apontam como razão o facto deste 

tipo de deficiência não se desviar substancialmente do conceito normal de 

”corpo capaz” (Schantz & Gilbert, 2001; Schell & Duncan, 1999; Thomas & 

Smith, 2003). Parece também haver uma razão histórica, isto é, o facto de a 

percepção do público, acerca do atleta com deficiência, estar associada à 

cadeira de rodas, quase como se uma fosse sinónimo da outra (Barnes, 1992; 

Lachal, 1990). Por outro lado, os atletas com Paralisia Cerebral ou com 

Deficiência Intelectual recebem, por norma, menos atenção e cobertura do que 

os atletas com outras deficiências (Schantz & Gilbert, 2001; Schantz & Marty, 

1995; Schell & Duncan, 1999), podendo, no entanto, haver excepções. 

Poderíamos argumentar que isto acontece porque, tal como referem Thomas e 

Smith (2003), as pessoas sem deficiência não parecem sentir-se confortáveis 

com os outros tipos de deficiências, porque os atletas parecem muito 

diferentes, parecendo haver ainda um certo “preconceito” relativamente aos 

mesmos. No entanto, no caso dos atletas com Deficiência Intelectual a 

explicação poderá ser diferente, passando pelo simples facto de estes atletas 

não integrarem os JP, decisão tomada pelo IPC (International Paralympic 

Committee, 2007d). Ou seja, o IPC suspendeu a sua participação em vários 

eventos desportivos, nomeadamente os JP de Atenas. Esta decisão surgiu pelo 

facto de o IPC considerar existir pouca clareza e justiça nas classificações 

previstas pela INAS-FID (idem) e, após ter sido sujeita a uma reavaliação, a 

sanção manteve-se para os JP de Pequim. Por isso, é de esperar que estes 

atletas não sejam noticiados. 

Apesar de muitas pessoas considerarem este tipo de cobertura uma 

evolução positiva, sugere-se que a mesma poderá promulgar a crença de que 

a limitação não é uma questão central para a vida destas pessoas ou para a 

sua identidade enquanto pessoas com deficiência (Hughes & Patterson, 1997). 
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No entanto, ignorar a deficiência representa uma manifestação da excessiva 

dominância social de entendimento da deficiência, que falha em ter em conta, 

adequadamente, a condição biológica da limitação que define aqueles com 

deficiência como sendo pessoas com deficiência. Outro aspecto das 

investigações, que permitiu constatar esta tentativa de camuflar a deficiência, 

foi a análise efectuada às fotografias em alguns estudos (como por exemplo, 

Pereira et al., 2006; Schantz & Gilbert, 2001), uma vez que se verificou que a 

maioria das fotografias eram relativas a atletas em cadeiras de rodas e com 

amputação (nas quais muito raramente se podia constatar a deficiência). Além 

disso, muitas destas fotografias retratavam os atletas do tronco para cima, em 

posições estáticas (o que no âmbito desportivo não é muito comum). Assim, de 

acordo com estes trabalhos, parece existir uma negação do retrato da 

identidade do atleta como uma pessoa com deficiência e, como tal, poderão ter 

sido reforçadas percepções estereotipadas da deficiência e das pessoas com 

deficiência (Pereira et al., 2006; Thomas & Smith, 2003). Deste modo, os 

atletas com deficiência poderão ser levados a pensar que a sua aceitação 

social passa pela “aquisição” do dito “corpo perfeito” (Thomas & Smith, 2003), o 

que no nosso entender não será de todo verdade. 

Em relação às diferenças de género, não há muitos trabalhos, pelo menos 

que tenhamos encontrado, que relacionem deficiência e género. Não obstante, 

iremos apresentar alguns resultados de estudos que se referem a esta 

questão, uns especificamente em relação à deficiência, outros não. Neste 

seguimento, e de acordo com vários estudos (Eastman & Billings, 1999; 

Schlausch & Léséleuc, 2003; Urquhart & Crossman, 1999; Wann, Schrader, 

Allison, & McGeorge, 1998) existe uma tendência em retratar mais os homens 

do que as mulheres. Também Silva, Gomes e Queirós (2006), referem que as 

mulheres desportistas incorrem em inúmeros riscos, uma vez que os seus 

corpos estão expostos. Algo semelhante parece ter-se verificado no trabalho de 

Schell e Duncan (1999), segundo o qual o corpo da atleta com deficiência 

estará duplamente exposto, por ser mulher e, por ser um corpo com 

deficiência. Assim, o seu corpo sofrerá uma dupla discriminação. De facto, tal 
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como Schlausch e Léseleuc (2003) verificaram, as mulheres com deficiência 

tendem a ser menos retratadas que as mulheres sem deficiência. 

Num outro estudo verificou-se que as descrições efectuadas acerca das 

atletas de sexo feminino tendem a basear-se em crenças tradicionais acerca de 

género (Jones, Murrell, & Jackson, 1999), o mesmo parecendo acontecer no 

caso dos atletas com deficiência. De facto, tal como MacDonald (2008) refere, 

os jornalistas que fazem pela primeira vez a cobertura dos JP, têm uma série 

de preconceitos e ideias erradas acerca dos mesmos, que se alteram após 

esta primeira experiência. Ainda neste estudo, os autores verificaram a 

existência de comparações entre as atletas do sexo feminino e os atletas do 

sexo masculino. 

Tal como já tínhamos verificado no ponto anterior, relativo ao tratamento 

mediático das pessoas com deficiência em geral, também na cobertura 

desportiva se verifica a existência de estereótipos negativos, linguagem 

inapropriada, assuntos-chave despropositados e fora do âmbito desportivo e, 

ainda, deficiências com mais espaço mediático do que outras. Tal como 

anteriormente, esta análise permitiu compreender que a forma como se olha 

para o atleta com deficiência não é diferente daquela que se olha para o 

mesmo atleta fora do âmbito desportivo. Este facto poderá ser particularmente 

alarmante quando a maioria da informação que deles obtemos é proveniente 

dos media. Deste modo, urge a necessidade de trabalharmos, enquanto 

profissionais da área, estas temáticas juntamente com os profissionais da 

comunicação social, tentando sensibilizá-los para este facto e, 

simultaneamente, procurar encontrar soluções que melhorem a sua narrativa e 

desmistifiquem a pessoa com deficiência, num âmbito mais geral, e o atleta 

com deficiência em particular. Isto porque, tal como afirma Correia F. (2000, p. 

14): “A liberdade de expressão, cuja defesa é uma exigência democrática 

incontornável, exige jornalistas e públicos bem preparados e exigentes”.  

Não obstante, o facto é que os caminhos pelos quais os atletas com 

deficiência têm sido descritos variaram ao longo dos tempos e naturalmente 

continuarão a variar. Resta-nos dar o nosso contributo para que, através da 
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fomentação do debate acerca deste tema, se construa o caminho da forma 

mais correcta possível. 
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III. Campo Metodológico 

1. Procedimentos Analíticos 

A escolha da Análise de Conteúdo para a elaboração deste estudo teve por 

base o facto de o mesmo ser efectivado no âmbito dos meios de comunicação 

social. Com efeito, de acordo com Vala (1986), a análise de conteúdo é 

predominantemente útil em estudos nesta área e por isso apropriada para nos 

ajudar a responder às exigências do mesmo. Esta é uma técnica de tratamento 

da informação que não se limita a uma simples descrição (Vala, 1986), 

manifestando como finalidade a descrição objectiva e sistemática do conteúdo 

manifesto da comunicação, efectuando inferências sobre as mensagens cujas 

características foram inventariadas e sistematizadas (Bardin, 1977). Através 

desta técnica, inferimos acerca de material que recolhemos criteriosamente, 

formulando interpretações sobre o mesmo e atribuindo-lhe determinado sentido 

no contexto pretendido para determinado estudo (Bardin, 1977). Podemos 

inclusive tomar conhecimento, ou deduzir determinadas características sobre o 

emissor da mensagem ou sobre o seu meio. Além disso, possui algumas 

vantagens, uma vez que não é obstrutiva, podendo ser efectuada sobre 

documentos cujo fim não era de todo servir a investigação (os quais não foram 

influenciados) (Vala, 1986). 

De acordo com Bardin (1977), a Análise de Conteúdo possui duas funções: 

uma função heurística, na qual existe uma tentativa exploratória, de descoberta 

do material, partindo sem hipóteses; e uma função de “administração da 

prova”, segundo a qual se colocam hipóteses provisórias que servem de 

directrizes, utilizando-se a Análise de Conteúdo para confirmar, ou não, as 

mesmas. Analogamente, Vala (1986) refere-se à análise de conteúdo como 

sendo a posteriori e a priori, respectivamente. No nosso estudo utilizaremos as 

duas em simultâneo, uma vez que, por um lado, vamos explorar e em busca de 

material, por outro lado, a revisão/contextualização teórica que temos 

desenvolvido, permitiu-nos estabelecer a priori algumas das categorias, como 

teremos hipótese de verificar mais à frente. 
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A análise de conteúdo organiza-se em várias fases, designadamente: a) a 

pré-análise; b) a exploração do material; c) o tratamento dos resultados, a 

inferência e a interpretação (Bardin, 1977). Quanto às fases de pré-análise e 

exploração do material, são fases de organização, durante as quais se 

estabelece um programa que embora possa ser flexível, deverá ser o mais 

preciso possível. De uma forma geral, nestas fases deverão ser cumpridas 

“três missões”: 1) a delimitação dos objectivos e definição de um quadro de 

referência teórico; 2) a constituição de um corpus de estudo; 3) a elaboração 

de categorias que fundamentarão a interpretação final. É, ainda, importante 

salientar que não existe uma ordem exacta para o cumprimento das mesmas, 

podendo estas variar de estudo para estudo. Não obstante, e por questões de 

sistematização, seguiremos a ordem atrás mencionada, estabelecendo em 

primeiro lugar, os objectivos deste estudo.  

Entendendo o objectivo como a finalidade geral a que nos propomos, o 

quadro teórico e/ou pragmático, no qual os resultados obtidos serão utilizados, 

o nosso objectivo geral, para esta análise, é perceber como são representados 

os atletas com deficiência nos media portugueses (imprensa escrita). Deste 

objectivo emerge a necessidade de perceber se as RS, promovidas pelos 

media, variam entre os dois anos de análise (2004-2008) e de acordo com os 

diferentes jornais (descritos adiante) no que concerne: 

- ao tipo e quantidade de informação; 

- ao tratamento dos diferentes tipos de deficiência; 

- à terminologia utilizada; 

- aos estereótipos presentes. 

Com o intuito de atingir os objectivos atrás mencionados, passamos então a 

uma outra etapa relacionada com a escolha e selecção do material a analisar - 

constituição do nosso corpus de estudo. Este trabalho foi efectuado, no caso 

da nossa amsotra, na Biblioteca Municipal do Porto, Braga e Barcelos e 

recorrendo, por vezes, aos arquivos dos próprios jornais. Esta recolha foi 
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efectuada num período compreendido entre Outubro de 2006 e Dezembro de 

2008.  

A escolha do nosso corpus de estudo direccionou-se, como já havíamos 

referido, para os meios de comunicação social, uma vez que os media parecem 

ter a capacidade de influenciar a proporção e importância que um determinado 

assunto poderá assumir na opinião pública, tendo, por isso, um papel 

importante na construção da realidade social (McCombs & Shaw, 1972). De 

facto, de acordo com Wolf (2003), os media são eficazes na construção da 

imagem da realidade que o sujeito estrutura, algo que leva Traquina (2000) a 

referir-se ao poder que os media detêm na sociedade actual. Mesmo que a 

comunicação social não tenha o poder de dizer às pessoas o que têm de 

pensar, este poderoso meio tem o poder de dizer-lhes sobre o que devem 

pensar (Cohen, 1963; Correia J. C., 1995) e isto é uma indubitável forma de 

influência. Nesse sentido, podemos considerar a representação dos media, 

simultaneamente, fonte e indicadora da opinião pública (Noelle-Neumann, 

1994). Esta, por sua vez, tende a constituir-se com base no que a definição de 

agenda oferece (Ferry, 1995), normalmente centrada nos grupos maioritários e 

“esquecida” dos grupos minoritários, assim chamados pela sua “incapacidade” 

de fazerem parte de um grupo de referência legítimo (DePauw, 1997).  

Por conseguinte, os media são um indicador das representações e atitudes 

geradas em torno do desporto para pessoas com deficiência (Schantz & 

Gilbert, 2001). A cobertura, ou não cobertura, de um evento, como os Jogos 

Paralímpicos, pelos media, será um indicador das representações públicas e 

atitudes à volta do desporto para pessoas com deficiência (Cohen, 1963; 

Funkhouser, 1991; McCombs & Shaw, 2000; Wolf, 2003). De facto, existem 

estudos (como por exemplo, Pereira et al., 2006; Schantz & Gilbert, 2001; 

Schantz & Marty, 1995; Smith & Thomas, 2005) que comprovam que a forma 

como a pessoa/atleta com deficiência é vista no seio da sociedade é 

maioritariamente construída com base numa influência, indirecta, dos meios de 

comunicação social.  
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Os meios de comunicação social representam, no entanto, uma área muito 

vasta, surgindo a necessidade de se seleccionar aqueles que nos pareçam ser 

mais viáveis, não só por limitações temporais, como também por questões de 

operacionalidade. A imprensa, de todos, revelou-se a escolha mais adequada 

ao tipo de trabalho a desenvolver. Tomando como referência Wolf (2003), 

optámos por este órgão de informação pelo facto de estes serem os que têm 

um maior impacto sobre o público devido aos seus conteúdos mais sólidos e 

mais visíveis. Além disso, tratando-se de documentos escritos, a informação é 

mais pormenorizada e cuidada, pelo que a interpretação de dados é 

presumivelmente mais correcta e, por isso, mais próxima da realidade, 

permitindo perceber o fenómeno sociológico em estudo.  

Neste sentido, para a nossa análise, seleccionámos quatro periódicos diários: 

dois Jornais Diários Nacionais Generalistas (JDNG) e dois Jornais Diários 

Nacionais Especializados em Desporto (JDNED). Esta escolha está 

relacionada com o facto de querermos diversificar e, consequentemente, 

ampliar os estudos anteriormente elaborados pelo grupo de estudo do qual 

fazemos parte (Monteiro, 2008; Pereira et al., 2006) nos quais apenas 

recorremos ao “Jornal de Notícias”, e aos jornais “Jogo” e “Record”, 

respectivamente. Os resultados desses estudos, e de outros internacionais 

(como por exemplo, Schantz & Gilbert, 2001; Thomas & Smith, 2003), aportam-

nos a essa mesma necessidade, permitindo-nos analisar, assim, outras fontes 

de informação disponíveis ao público e, por isso, mais representativos da 

realidade portuguesa. 

Estes jornais reúnem um público significativo em Portugal, senão vejamos, 

de acordo com a Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e 

Circulação (Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação, 

2008), em 2007, no último trimestre, os valores de circulação foram os 

seguintes: o “Jornal de Notícias” - 89.480; o jornal “Público” – 40.913; Jornal 

“Record” – 70.436; e “Jogo” – 32.741. Convém salientar, ainda, que os 

trabalhos referidos e, também, o presente trabalho fazem parte de um projecto 

mais amplo que data já de 1996, altura em que decorreram os JP de Atlanta. 

Deste modo, o projecto tem já um corpus de estudo vasto e detentor de grande 
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informação, acerca do tema em análise, através do qual pretendemos dar o 

nosso contributo para a compreensão, cada vez mais profunda, do tema.  

De entre os JDNG existentes no nosso país, a nossa escolha recaiu sobre 

dois deles, o “Jornal de Notícias” e “Público”, por serem os dois JDNG com 

maior número de tiragens a nível nacional. De entre os JDNED existentes no 

nosso país, a nossa escolha recaiu sobre dois deles, o jornal “Jogo” e o jornal 

“Record”, este último pelo facto de ter sido aquele que cobriu os JP de Sydney 

e os JP de Atenas in loco e o primeiro. Quanto ao período de análise, 

elegemos os JP como o momento oportuno para efectuar a pesquisa, dada a 

sua grandiosidade e importância social, uma vez que é considerado o maior 

evento desportivo para a elite dos atletas com deficiência e o segundo maior 

logo a seguir aos JO. Assim, a probabilidade de obter notícias sobre estes 

atletas nesta altura é maior. Os artigos sujeitos a análise serão todos os que 

estiverem relacionados com este acontecimento desportivo nas datas 

definidas. Neste sentido, elaborámos a análise de conteúdo sobre os jornais de 

2004 e 2008, datas correspondentes aos anos dos JP de Atenas e Pequim, 

respectivamente.  

Os períodos de observação serão os respectivos anos 2004 e 2008 

(indicados no Quadro nº5), e as notícias serão divididas, por motivos de 

organização, nos seguintes períodos de análise:  

AA – período relativo ao período anterior ao período de contagem; 

AJP – período de contagem antes dos JP; 

JP – período durante os JP; 

DJP – período de contagem depois dos JP; 

DD – período relativo ao período posterior ao período de contagem. 

 

 



106 

Quadro nº5 Períodos de Análise. 

 Data 

Período de Análise 2004 2008 

AA (Antes do Período de Contagem) 1 de Janeiro a 16 de Agosto 1 de Janeiro a 6 de Agosto 

AJP (Período de contagem Antes dos 

JP) 

17 de Agosto a 16 de Setembro 7 de Agosto a 6 de Setembro 

JP (Período durante os JP) 17 de Setembro a 28 de Setembro 7 de Setembro a 17 de Setembro 

DJP (Período de contagem Depois 

dos JP) 

29 de Setembro a 29 de Outubro 18 de Setembro a 18 de Outubro 

DD (Depois do Período de Contagem) 30 de Outubro a 31 de Dezembro 19 de Outubro a 31 de Dezembro 

O facto de estabelecermos um período mais alargado, comparativamente a 

estudos anteriores (como por exemplo, Pereira et al., 2006), em relação aos 

jogos permitir-nos-á perceber, através da referência/ausência (uma das regras 

de enumeração a seguir explicitada), a importância dada pela imprensa e, 

consequentemente, pelo público a este fenómeno, com a sua proximidade, 

durante e após o final.  

É, pois, importante salientar que nesta recolha seguimos regras importantes 

referidas por Bardin (1977), ou seja, procuramos que a nossa amostra fosse 

exaustiva, ou seja, que após recolha e constituição do corpus de estudo, 

nenhum dos seus elementos fosse excluído, pelo que incluímos todas as 

notícias sobre o nosso tema (n=469) entre os anos de 2004 e 2008; a nossa 

amostra é, também, representativa, uma vez que incorpora quatro jornais 

nacionais diários (generalistas e especializados em desporto), todos eles com 

elevado número de tiragem (alguns dos quais o valor mais elevado) que foram 

recolhidos ao longo de dois anos civis completos. Assim, os resultados obtidos 

para esta amostra poderão ser generalizados, por ela ser parte representativa 

do universo analisado; cumprimos, ainda, com critérios precisos no processo 

de recolha, ou seja, seleccionámos todas as notícias relacionadas com os JP, 

ao longo dos dois anos de análise, pelo que a nossa amostra é homogénea; 

por último, e tendo em conta que pretendíamos analisar as RS reificadas pelos 

media, relativamente aos atletas paralímpicos, a nossa recolha revelou-se 

pertinente, uma vez que os documentos nela constantes nos permitem 

responder, satisfatoriamente, ao problema em causa.  
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Após seleccionado e constituído o nosso corpus de estudo, efectuámos uma 

primeira leitura. Esta leitura, designada por Bardin (1977) de leitura flutuante, 

permitiu-nos tomar contacto com os documentos de análise, retirando daí as 

primeiras impressões e orientação para o estudo a efectuar. De salientar que 

cada um dos elementos da equipa efectuou esta primeira leitura isoladamente, 

para que depois se efectuasse a fase seguinte em conjunto, já com as 

primeiras impressões. Passámos então à outra fase do nosso trabalho, 

nomeadamente, a organização e codificação, tarefa que exigiu o diálogo entre 

todos os elementos da equipa de modo a efectarmos três escolhas 

fundamentais: uma relativa às categorias, outra às unidades de análise e outra 

às regras de enumeração.  

Em relação à elaboração das categorias, que ajudarão na fundamentação da 

interpretação final, foram necessárias duas etapas tal como refere Bardin 

(1977): a etapa do inventário, durante a qual isolamos os elementos, e uma 

etapa de classificação, na qual repartimos os elementos, de forma a organizar 

as mensagens. 

As categorias são assuntos significativos que permitem “arrumar” as 

unidades de análise, dentro de um título genérico, são o elemento chave do 

código do analista e consistem num certo número de sinais da linguagem que 

representam uma variável na teoria do analista (Vala, 1986). Neste sentido, 

“cada categoria é habitualmente composta por um termo chave que indica a 

significação central do conceito que se quer apreender e de outros indicadores 

que descrevem o campo semântico do conceito. A inclusão de um segmento 

de texto numa categoria pressupõe a detecção dos indicadores relativos a essa 

categoria” (Vala, 1986, p.111). Ou seja, classificar elementos em categorias 

impõe a investigação do que cada um deles tem em comum com os outros, 

permitindo que o seu agrupamento seja parte comum existente entre eles. 

A construção de um sistema de categorias pode ser feita a priori ou a 

posteriori, ou através da combinação dos dois processos. A categorização é 

feita a priori quando a interacção entre o quadro teórico de partida e os 

problemas a estudar permitem a formulação de um sistema de categorias, 
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sendo crucial detectar a presença ou ausência dessas categorias no corpus 

(Vala, 1986). Neste caso, é fornecido o sistema de categorias e repartem-se os 

elementos da melhor forma possível, à medida que vão sendo encontrados. A 

categorização é feita a posteriori quando, depois de se definir o quadro teórico 

e um leque de hipóteses, se parte para um trabalho exploratório sobre o corpus 

e através de diferentes ensaios se estabelece o quadro de categorias (Vala, 

1986). O título conceptual de cada categoria só é definido no final da operação. 

Para o nosso estudo, esta construção foi efectuada através da combinação dos 

dois processos, uma vez que há categorias que surgem a priori, resultantes da 

revisão de literatura e outras que vão surgindo conforme nós vamos 

conhecendo o nosso corpus de estudo, ou seja, as notícias em questão.  

Acrescente-se ainda que a categorização está presente na maioria dos 

procedimentos deste tipo (Bardin, 1977, p.117) e consiste numa “operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, 

seguidamente, por reagrupamento segundo o género (analogia) com os 

critérios previamente definidos”. Neste processo de construção das categorias 

é necessário ter em conta critérios de qualidade, nomeadamente; a exclusão 

mútua, ou seja, cada elemento não pode existir em mais do que uma divisão; a 

homogeneidade, segundo a qual, um único princípio de classificação deverá 

governar a sua organização; a pertinência (adaptada ao material de análise 

escolhido); a objectividade e fidelidade; a produtividade, oferecendo resultados 

férteis. A descrição das categorias será efectuada adiante, no ponto 3. 

Após efectuada a escolha das categorias, tornou-se necessário definir as 

unidades de análise que podem ser de registo e de contexto (Vala, 1986). A 

Unidade de Registo “é a unidade de significação a codificar e corresponde ao 

segmento de conteúdo a considerar como unidade de base, visando 

categorização e a contagem frequencial” (Bardin, 1977, p. 104). Dentro desta 

unidade distinguem-se, frequentemente, dois tipos de unidades (Vala, 1986 e 

Bardin, 1977): as formais, nas quais incluímos a “palavra” ou a “frase” e as 

semânticas, onde se poderá incluir o “tema”. A Unidade de Contexto “serve de 

unidade de compreensão para codificar a unidade de registo e corresponde ao 

segmento da mensagem, cujas dimensões (superiores às da unidade de 



109 

registo) são óptimas para que se possa compreender a significação exacta da 

unidade de registo” (Bardin, 1977, p.107). Ainda de acordo com o mesmo 

autor, a escolha das unidades de registo e de contexto deve responder de 

forma pertinente às características do material, tendo em consideração os 

objectivos da análise. No caso do nosso estudo serão utilizados os dois tipos 

de análise. Por um lado, foram definidas as palavras/expressões pertinentes 

para cada categoria e, por outro, foram considerados os seus contextos, isto é, 

as notícias como um todo, sendo, estas então as unidades de contexto (Vala, 

1986). A enunciação das unidades de análise será exposta mais adiante. 

Seleccionadas as unidades de análise, passaremos a definir as regras de 

enumeração, isto é, o modo de contagem das unidades registadas. Tal como 

na escolha das unidades de análise, também esta fase deverá ser efectuada 

considerando os objectivos da presente análise. De entre as diversas regras de 

enumeração que existem, nomeadamente: co-ocorrência, ordem de aparição, 

entre outras (Bardin, 1977), para o nosso estudo definimos as seguintes: 

A presença/ausência: a presença ou ausência de determinada unidade de 

registo poderá ser significativa, funcionando como um indicador (Bardin, 1977). 

A frequência: de acordo com Bardin (1977), uma determinada unidade de 

registo é tão mais importante quanto maior é a sua frequência. Assim, o 

número de vezes que determinada unidade de registo surge dar-nos-á dados 

significativos. 

Intensidade: no sentido da analisar valores, a forma como determinado 

elemento aparece é fundamental, ou seja, intensidade de um verbo, tempo do 

verbo, adjectivos e atributos qualitativos (Bardin, 1977) 

Direcção: esta “pode ser favorável, desfavorável ou neutra” (Bardin, 1977). 

Ordem: pode ser útil saber se existem constantes que são evidenciadas, na 

ordem de sucessão dos elementos. 
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2. Corpus de Estudo: 

Conforme referido, os períodos de análise reportam-se a 1 de Janeiro a 31 

de Dezembro no ano de 2004 e a 1 de Janeiro a 31 de Dezembro em 2008. 

Não obstante, somente fazem parte do nosso corpus de estudo as notícias 

publicadas nos jornais desses mesmos períodos, cujas datas estão indicadas 

em anexo. Por conseguinte, o nosso corpus é constituído por 377 notícias do 

ano de 2004 e 92 do ano de 2008. Pese embora não façam parte do nosso 

corpus de estudo os jornais sem notícias relativas aos eventos, isso será um 

aspecto a ser considerado aquando da apresentação e discussão dos 

resultados.  

3. Sistema Categorial 

Tal como mencionado, o nosso sistema foi definido a priori, após a 

elaboração de um quadro teórico, no entanto, apesar de não ter ficado afastada 

a hipótese de após a leitura flutuante do corpus de estudo surgir alguma outra 

categoria a posteriori, tal não aconteceu. A definição das categorias de análise 

teve como base dois grandes aspectos: por um lado, a sua correspondência 

com os resultados de estudos internacionais descritos na nossa revisão de 

literatura; por outro, os trabalhos sobre a realidade portuguesa, nomeadamente 

o mais recente (Monteiro, 2008; Monteiro et al., 2008).  

Quadro nº 6 Categorias, Subcategorias e Unidades de Registo. 

Categoria Subcategoria Unidades de Registo 

Prestação Desportiva Preparação 

Performances 

Resultados 

Expectativas/Objectivos 

Doping 

Assuntos Mais Tratados 

Questões Financeiras Acções de Promoção 

Angariações de Fundos 

Projecto “Super-atleta” 
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APP (apoio, patrocínios e prémios) 

Atleta com Deficiência Perfil 

História 

Homenagens 

Tipos de Deficiência Mulher 

Homem 

Não Indicado 

Amputação 

Atleta em Cadeira de rodas 

Deficiência Intelectual 

Deficiência Motora 

Deficiência Visual 

Paralisia Cerebral 

Les Autres 

Estereótipos  Herói/Super-atleta 

Corajoso 

Vítima 

Sofrimento 

Triste 

Doente 

Incapaz 

Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos 

Atleta com/sem deficiência 

Nadadores/jogadores/atletas, etc. 

Paralímpicos  

Deficiência Intelectual/Deficiência Visual 

Terminologia 

Terminologia Incorrecta Atleta normal 

Atleta deficiente 

Atleta portador de deficiência 

Confinado 

Deficiente 

Entrevado/Deficiência Mental/Cego 

Paraolímpico/Olímpico 
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É de referir, no entanto, que em trabalhos anteriores (Pereira et al., 2006; 

Pereira, 2004) foram discutidas algumas das categorias e subcategorias aqui 

em evidência, servindo também de suporte para este trabalho. Tendo em conta 

que este último faz parte do projecto, no qual se enquadra esta dissertação, faz 

todo o sentido que o nosso sistema categorial esteja de acordo com o mesmo. 

Neste contexto, o nosso sistema categorial é constituído pelas seguintes 

categorias, subcategorias e unidades de registo (Quadro nº 6). 

3.1 Assuntos Mais Tratados 

A categoria relativa aos assuntos mais tratados surgiu no sentido de saber 

quais são os assuntos que mais se destacam no que respeita ao atleta 

paralímpico. A pertinência desta categoria prende-se com o facto de a priori 

sabermos que a importância que o público atribui a um determinado assunto é 

tanto maior quanto maior é o ênfase e a abordagem que os media fornecem a 

esse assunto. A hipótese do agenda setting (McCombs & Shaw, 1972) é a 

condutora de toda esta problemática e de grande importância quando nos 

reportamos aos media impressos, na medida em que estes, segundo Wolf 

(2003), de todas as formas de media são os que mais impacto criam no público 

devido aos seus conteúdos mais sólidos e mais visíveis.  

Entendemos, no entanto, que esta categoria era susceptível de ser dividida 

em subcategorias, pelo facto de existir um vasto leque de temas a serem 

analisados, nomeadamente: 1. prestação desportiva; 2. questões financeiras; 

3. atleta com deficiência. Relativamente à subcategoria prestação desportiva, 

surge pelo facto de os JP serem considerados um evento desportivo, pelo que 

as unidades de registo se reportam aos dados relativos à prestação desportiva, 

tais como: preparação; performances; resultados (que incluirá tudo o que diz 

respeito a classificações, apuramentos, medalhas, etc.); doping; expectativas 

e/ou objectivos desportivos, temas susceptíveis de serem noticiados.  

Quanto à subcategoria atleta com deficiência esta está, automaticamente, 

justificada, na medida em que é sobre ele que nos debruçamos. Assim sendo, 

será importante compreender a forma como é feita a sua caracterização, ou 

seja, se de uma forma mais tradicional (perspectiva médica) ou se de uma 
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forma mais progressiva (modelo social). Deste modo, poderemos perceber qual 

a tendência para caracterizar o atleta. Para além disso, esta subcategoria, 

quando cruzada com a categoria Terminologia e com a categoria dos 

Estereótipos, poderá ajudar a compreender se existe consonância entre os 

resultados e se, efectivamente, se terá dado algum tipo de evolução.  

Por fim, com a última subcategoria denominada questões financeiras, 

pretendemos compreender se o atleta com deficiência tem algum tipo de 

suporte financeiro e social, bem como se é alvo de interesse empresarial. 

Desta forma, será possível verificar se através de um maior ou menor número 

de apoios, estes atletas são ou não susceptíveis de serem noticiados mais 

frequentemente. Por outro lado, verificaremos se existe a mesma tendência de 

estudos anteriores para que os assuntos mais tratados estejam relacionados 

com as dificuldades por que passam as pessoas com deficiência. Teremos, 

pois, alguns elementos, para perceber se a noticiabilidade do atleta está 

relacionada com aspectos como o referido ou se de acordo com as nossas 

unidades de registo, como por exemplo os “resultados”, que é um tema de 

destaque quando tratamos assuntos relativos à alta competição.  

3.2 Tipos de Deficiência  

Após a análise do estado da arte, verificámos que o aspecto físico de alguém 

é um requisito importante para originar uma possível cobertura. Tendo em 

conta que são vários os tipos de deficiência existentes, e que se algumas são 

imperceptíveis, outras nem tanto, este constitui-se como um factor essencial 

para influenciar o facto de estas serem ou não notícia. Esta categoria surge, 

então, no sentido de averiguarmos até que ponto um tipo de deficiência é, ou 

não, mais noticiável do que outro e tentar perceber quais as possíveis razões 

para que tal aconteça. Também o sexo/género é uma questão importante e 

pertinente, sendo que através desta categoria podemos averiguar se se 

mantém a tendência em retratar mais o masculino em detrimento do feminino, 

reafirmando-se aquilo que Schell e Duncan (1999) designam por duplo 

estigma. Ou seja, o facto de ser mulher e ter uma deficiência, ou se, pelo 

contrário, esta tendência se alterou. Esta categoria constitui-se, então, 
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extremamente relevante e pertinente para o nosso estudo, na medida em que 

também ela surgiu em diversos estudos. De salientar que seis dos tipos de 

deficiências que constituem o nosso conjunto de unidades de registo são os 

tidos em conta pelo IPC (2007b): Amputados, Paralisia Cerebral, Deficiência 

Visual, Lesões vértebro-medulares (Deficiência Motora) e les autres. De referir 

que, na falta de consenso sobre a melhor designação, utilizaremos a que é 

utilizada pelo IPC.  

3.3 Estereótipos  

De acordo com o descrito anteriormente, o estereótipo raramente surge com 

uma conotação positiva e é grande a tendência para que uma conotação 

negativa seja dirigida para todo aquele que foge dos padrões corporais e/ou 

sociais que vigoram actualmente na nossa sociedade. Tendo em conta que o 

atleta com deficiência é muitas vezes retratado à luz do modelo médico em 

detrimento do modelo social e que, por isso, aquilo que mais é valorizado é a 

sua deficiência e não o seu valor no campo desportivo, este revela-se como um 

alvo preferencial dos media. Por tudo isto, e de acordo com a revisão da 

literatura desenvolvida, incluímos as seguintes unidades de registo para esta 

categoria: 1. Vítima; 2. Sofrimento; 3. Triste; 4. Doente; 5. Incapaz.  

Por outro lado, o atleta com deficiência é também ele retratado através do 

mito do Super-Herói, pelo facto de conseguir superar as suas dificuldades e até 

mesmo ser autor de grandes proezas. Neste sentido, palavras como “Herói” 

“Super-Atleta” e “Corajoso” ou ideias que nos remetam para este estereótipo 

serão consideradas. 

De salientar que as unidades de registo referidas anteriormente se baseiam 

em trabalhos mais recentes, no entanto, através da análise a outros estudos, 

verificou-se, ainda, a existência de termos desactualizados. 

O objectivo desta categoria passa, assim, por tentar descobrir ao longo do 

corpus de estudo elementos que nos sugiram que o atleta com deficiência está 

a ser alvo de um retrato estereotipado, que em nada favorece a sua imagem 

enquanto pessoa e enquanto atleta. Tal como Thomas e Smith (2003) e Kama 
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(2004) encontraram na sua análise à imprensa uma linguagem totalmente 

estereotipada e pouco ajustada, através desta categoria pretendemos verificar 

se tal também surge e se existe por ventura algum tipo de evolução no espaço 

que compreende as duas edições dos JP em análise.  

Tal como já referido, os estereótipos fazem parte das RS e estas, por sua 

vez, são uma construção social da realidade e, por isso, são eminentemente 

influenciadas pelas mensagens dos media. Assim sendo, é importante analisar 

aquele que é o conteúdo idealizado e divulgado pelos media, especificamente 

pelos jornais constantes da nossa amostra, JDNG e JDNED. 

3.4 Terminologia  

As questões terminológicas ocupam um lugar de destaque no nosso estudo, 

dado que se trata de uma análise de conteúdo à imprensa escrita. Neste 

âmbito utilizaremos, como referência, o quadro da American Red Cross (2006) 

People First Language – também utilizada pelo IPC – de forma a verificarmos 

se os JDNG e os JDNED, entre 2004 e 2008, acompanham, ou não, a 

tendência dos jornais americanos no que diz respeito à terminologia utilizada 

quando se referem aos atletas paralímpicos portugueses.  

De salientar que ao longo do nosso trabalho, a terminologia adaptada foi a 

referida anteriormente e que não está, propositadamente, de acordo com 

algumas das unidades de registo determinadas. Assim, e tendo em conta as 

duas subcategorias que compõem esta categoria, temos como unidades de 

registo para a subcategoria “Terminologia Correcta”: 1. Atletas Paralímpicos; 2. 

Atleta com/sem deficiência; 3. Paralímpicos; 4. Atletas e todas as palavras que 

tenham em conta a modalidade praticada pelo atleta, como por exemplo 

“velocista”, “nadador”, bem como palavras que tenham em conta um conjunto 

de atletas, como por exemplo “selecção nacional” e “equipa”. Para a 

subcategoria “Terminologia incorrecta” temos como unidades de registo 

palavras como “Atleta normal”, “Deficiente”, “Olímpico”, entre outras.  
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A esta categoria é administrada grande importância, pois a linguagem é por 

si só reveladora da cultura e por isso repercute o próprio desenvolvimento da 

concepção da pessoa com deficiência.  

Este conjunto de informações, provenientes das quatro categorias, irá 

conduzir-nos àquilo que poderão ser as RS dos atletas paralímpicos 

portugueses construídas pelos JDNG e pelos JDNED.  
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IV. Apresentação e Discussão dos Resultados 

Ao longo do capítulo anterior foram estabelecidos alguns critérios de análise, 

tais como a definição de categorias e, também, períodos de análise. De forma 

a mantermos um discurso coerente, iremos proceder à apresentação e 

discussão dos resultados obtidos tendo em conta as quatro categorias 

definidas, nomeadamente, assuntos mais tratados, tipo de deficiência, 

terminologia e estereótipos e, também, sempre que se considerar pertinente, 

os cinco períodos estabelecidos: Antes do Período de Contagem (AA), Período 

de Contagem Antes dos JP (AJP), Período durante os JP (JP), Período de 

Contagem Depois dos JP (DJP) e Depois do Período de Contagem (DD). 

 Quadro nº7 Número Total de Notícias dos jornais Jornal de Notícias, O Público, Jogo e 
Record em 2004 e 2008 mediante o período de contagem. 

Ano 2004 2008 

Período/ Jornal J.N. Público O Jogo Record J.N. Público O Jogo Record 

AA 1 0 11 12 2 3 5 1 

AJP 26 9 17 32 1 0 0 2 

JP 67 23 58 65 14 10 10 43 

DJP 12 3 8 16 0 0 1 0 

DD 0 2 2 5 0 0 0 0 

Total por jornal 106 37 104 130 17 13 16 46 

Total por ano 377 92 

 

Ao observarmos o Quadro nº7, relativo ao número total de notícias de cada 

jornal, para cada um dos anos analisados, verificamos um acentuado 

decréscimo do número de notícias em todos os jornais, entre o ano de 2004 e o 

ano de 2008, ou seja, passamos de um total de 377 notícias para um total de 

92 notícias. Este decréscimo contraria a tendência evidenciada em estudos 

anteriores, a nível nacional (Monteiro, 2008; Pereira et al., 2006) e internacional 

(Schantz & Gilbert, 2001; Schantz & Marty, 1995; Smith & Thomas, 2005), nos 

quais se verificou o aumento do número de notícias ao longo dos anos. 

Sabendo que os media podem ter um papel importante ao modelar e reflectir a 
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opinião pública (Kellner, 1995; Noelle-Neumann, 1994; Rios, 2005; Sousa, 

1999), esta redução assume importância, uma vez que a menor exposição 

mediática destes atletas indica-nos um eventual menor interesse pelo assunto, 

algo que se poderá repercutir nas atitudes em torno destes atletas. Coloca-se 

então a questão: O que poderá ter levado a esta redução no número de 

notícias? A resposta a esta pergunta poderá residir no conceito de valores-

notícia a que se reportam autores como Traquina (2002) e Wolf (2003). 

Sabemos que uma das características dos valores-notícia é a sua mutabilidade 

entre épocas (Stephens, 2006), pelo que ousamos dizer que os mesmos se 

poderão ter alterado e ter tido alguma influência no referido decréscimo no 

número de notícias em 2008. Porém, o que poderá ter influenciado a mudança 

dos valores-notícia? Se recordarmos, 2003 foi o Ano Internacional das Pessoas 

com Deficiência, o que poderá ter estado na base do maior número de notícias 

no ano de 2004 comparativamente a 2008. Isto porque, em 2003 houve, com 

certeza, uma grande sensibilização para vários temas relacionados com a 

deficiência, nomeadamente as questões da mediatização e/ou outras questões 

que, pela sua proximidade com o evento, em 2004, poderão ter exercido 

influência na maior noticiabilidade do mesmo. Não obstante, como verificou 

Monteiro (2008), o número de notícias em 2000 (e referindo-nos apenas aos 

jornais especializados em desporto) foi superior ao verificado por nós neste 

estudo (nos jornais especializados em desporto e generalistas). Mas, nesse 

caso outros factores poderão ter influenciado esse maior número, tais como os 

resultados das competições, como teremos a oportunidade de verificar adiante. 

Deveremos também salientar que, em 2008, vários temas marcaram a 

agenda mediática, em simultâneo com os JP, como foi o caso da luta dos 

professores em relação à reforma do ensino38, a vinda de Madonna, a cantora 

pop, a Portugal39, o acidente de viação da Spainair40, a luta dos Tibetanos41 

                                               

38 Foi um dos principais temas, nacionais, de debate ao longo do ano de 2008 e, por isso, muitas vezes 
notícia. 

39 Em Portugal foi notícia em Maio depois de se saber que passaria por cá em Setembro no seguimento de 
uma tour que iniciou a 23 de Agosto de 2008. 

40 20 de Agosto de 2008. 
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(talvez até um dos assuntos com maior influência na altura dos JP), entre 

outros e que poderão ter retirado algum do protagonismo aos JP42. Como se 

sabe, o dia noticioso é um dos critérios contextuais com interferência na 

noticiabilidade de um acontecimento (Traquina, 2002), pelo que será 

extremamente importante tê-lo em conta. Não obstante, não será de mais 

referir que se nos JP se reconhecessem determinados valor-notícia, como por 

exemplo a “notoriedade” e a “relevância” (Traquina, 2002), este problema não 

se colocaria, ou seja, seriam alvo de destaque, sem que dependessem da 

agenda mediática.  

Outro factor que poderá ter estado na base da diminuição do número de 

notícias poderá ter sido o menor número de medalhas conquistadas pelos 

atletas. Sabemos, através de estudos anteriores (Monteiro, 2008; Pereira et al., 

2006; Schantz & Gilbert, 2001; Schell & Rodriguez, 2001; Thomas & Smith, 

2003), que os resultados obtidos são um dado importante no que diz respeito à 

noticiabilidade dos atletas paralímpicos, até porque, sendo bons resultados se 

enquadram com os valores notícia da “relevância” e “notabilidade”. Os atletas, 

ao obterem resultados menos positivos em Pequim, algo visível no menor 

número de medalhas, poderão ter “atraído” menos os jornalistas e, 

consequentemente, diminuído o número de notícias. Não obstante, 

constatamos, através da nossa revisão da literatura, que o número de 

medalhas entre Sydney e Atenas já havia diminuído e, nem por isso, o número 

de notícias sofreu decréscimo. Porém, essa diminuição foi mais acentuada 

entre Atenas e Pequim, mantendo, por isso, plausível esta explicação.  

Verificamos, também, que o número de participantes, na missão a Pequim 

(n=35), é inferior ao de Atenas (n=41); no entanto, este facto não parece ser 

relevante, uma vez que esse número decresceu mais acentuadamente entre 

Sydney (n=53) e Atenas (n=41) e o número de notícias não seguiu a mesma 

tendência, pelo contrário, aumentou. É, pois, pertinente referir o papel relevante 

                                                                                                                                       

41 Foi um dos grandes temas em destaque no ano de 2008. Aproveitando a exposição mediática da China ao 
mundo houve uma série de protestos em favor da independência do Tibete. 

42 Estas notícias são facilmente verificáveis nos jornais em estudo. Apesar de não fazerem parte do nosso 
corpus de estudo, faziam parte dos jornais consultados. 
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que os valores-notícia podem assumir, uma vez que ajudam a determinar a 

importância dos acontecimentos e, consequentemente, na escolha do jornalista 

em noticiar, ou não, determinado acontecimento.  

Há, também, um facto que talvez possa ter alguma importância nesta análise, 

isto é, os JP decorreram em Pequim, cidade chinesa. Como sabemos, este 

país é dominado por uma ditadura comunista e há um grande controlo dos 

jornalistas e de toda a informação que circula não só no interior do país como 

também, e talvez mais importante, para fora do país. Sendo este país 

organizador dos JO e JP teve, obrigatoriamente, de se expor ao mundo, de 

uma forma que nunca tinha feito antes. Houve, inclusive, alguns incidentes com 

jornalistas antes dos JO, que levantaram alguns problemas ao governo chinês 

e colocaram, algumas vezes, em causa a viabilidade dos Jogos. Daqui saiu 

uma intervenção junto das autoridades chinesas levada a cabo pela Federação 

Internacional de Jornalistas (IFJ), de forma a garantir que a imprensa pudesse 

actuar livremente na cobertura dos JO e JP de Pequim (International 

Federation of Journalists, 2008). Esta informação pode levar-nos a pensar nas 

imensas dificuldades na obtenção de informações, porém, este facto só será 

válido para o período relativo aos Jogos em si, ou seja, o único período em que 

a delegação portuguesa se encontrava por terras chinesas. Ora, sendo a 

“disponibilidade”, ou seja, a facilidade em cobrir um acontecimento um critério 

contextual (Traquina, 2002) com alguma importância na determinação da 

noticiabilidade, ou não, de um acontecimento, teremos que ter este factor em 

conta na nossa análise. No entanto, para podermos ter a certeza disso teremos 

de continuar com esta pesquisa e verificar a tendência nos próximos JP, 

Londres 2010. 

Em ambos os anos em estudo, o jornal com o maior número de notícias foi o 

“Record” e o jornal com menor número de notícias foi o “Público”. Sendo o 

“Record” o jornal oficial da missão paralímpica, faz sentido que tenha o maior 

número de notícias acerca do evento. No caso do jornal “Público”, poderíamos 

justificar o reduzido número de notícias, por ser um periódico generalista, não 

fosse o facto de o “Jornal de Notícias”, também ele generalista, ter um elevado 

número de notícias em ambos os anos, muito similar ao dos jornais 
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desportivos. Aqui, podemos referir que estiveram em acção não só os 

diferentes valores-notícia dos diferentes jornalistas, como também, e 

provavelmente mais importante neste caso, as diferentes políticas editoriais de 

cada um dos jornais que, certamente, exerceram influência no processo de 

construção de notícias, mais especificamente na sua selecção. Assim, os 

diferentes jornais determinam, de acordo com os seus interesses (entenda-se 

público-alvo) o que é noticiável, ou não. Não esqueçamos que, se por um lado, 

o pólo ideológico define o processo de selecção de notícias como um serviço 

público a prestar aos cidadãos, por outro, o pólo económico afirma que os 

jornais têm de vender (Traquina, 2002). Neste contexto, é necessário conter 

informação de interesse para os potenciais compradores, atraindo, desta 

forma, patrocinadores, também eles convenientes aos jornais. Não 

esqueçamos as palavras de Sousa (1999), quando refere que o êxito comercial 

de um jornal depende, entre vários factores, dos interesses próprios da 

audiência e dos benefícios económicos. Assim, os interesses de mercado dos 

diferentes jornais condicionam a maior ou menor atenção prestada, por cada 

um deles, ao tema do nosso trabalho, os JP. É com base nesses mesmos 

interesses que os jornalistas podem gerir o seu trabalho num determinado 

jornal, que poderá ser necessariamente diferente num outro jornal e influir, 

sobremaneira, nos diferentes graus de importância que o jornalista atribui a um 

determinado tema. Devemos ter presente, pois, o carácter empresarial dos 

jornais e, nesse sentido, compreender a sua necessidade de obtenção de 

lucros para que possam subsistir, facto que pode influenciar o tipo de artigos 

que publicam, tendo em linha de conta o seu público-alvo. Sendo o “Jornal de 

Notícias” e o “Público” dois JDNG terão, possivelmente, públicos-alvo 

diferentes o que poderá ter determinado a diferente atenção dispendida aos JP 

por ambos os jornais.  

Reportando-nos agora aos períodos definidos, podemos dizer que, à 

excepção do “Público”, no ano de 2004, todos os jornais, em ambos os anos, 

apresentaram notícias no período AA. Não obstante, os temas alvo de 

reportagem, nos dois anos, foram distintos, ou seja, enquanto no ano de 2004 

os jornais se centraram em assuntos relacionados com os atletas portugueses, 
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no ano de 2008, o tema central, foi o caso polémico do atleta sul-africano 

Óscar Pisturius43 que, na época, colocava uma acção em tribunal de forma a 

garantir o seu direito à participação nos JO. Curiosamente, o jornal “Jogo” foi o 

único que para além desta questão deu relevo a assuntos semelhantes aos 

referidos para 2004. O jornal “Record”, jornal oficial da missão, apenas se 

refere à celebração do dia do paralímpico, no qual participaram alguns atletas 

da missão paralímpica. Aqui, parece ficar mais clara a importância dos valores-

notícia, uma vez que a polémica, um dos valores-notícia (Traquina, 2002), se 

sobrepôs ao conteúdo jornalístico “habitual”, ou seja, os atletas paralímpicos 

portugueses. 

Relativamente ao período AJP, verificamos duas situações distintas em 2004 

e em 2008: no primeiro ano constatou-se um aumento do número de notícias, 

algo considerado normal, uma vez que a proximidade do evento, como um dos 

valores-notícia (Traquina, 2002), confere aos JP uma maior atenção mediática 

e, consequentemente, o aumento do número de notícias acerca do mesmo. 

Porém, em 2008 o mesmo não se verificou, havendo mesmo a situação 

inversa, ou seja, redução desse número (excepção feita ao jornal “Record” mas 

com pouca relevância, uma vez que o aumento foi reduzido). De salientar, 

ainda, é a ausência de notícias, neste período mais próximo do evento, nos 

jornais “Jogo” e “Público” bem como o reduzido número de notícias nos 

restantes jornais (“Jornal de Notícias” e “Record”). Não encontramos uma 

explicação clara para este facto, até porque, de um modo geral, o número de 

notícias diminuiu entre os dois anos. Porém, a verdade é que os JP de Pequim 

tiveram menos atenção mediática do que os JP de Atenas, no período AJP. Há, 

em relação a esta evidência, um pormenor de interesse que poderá ter algum 

significado na justificação do menor número de notícias em 2008. O período 

que separa os JO de Atenas e os respectivos JP é uma semana superior ao 

período que vai entre os JO de Pequim e os respectivos JP. Aparentemente 

poderá ter um significado irrelevante mas, na verdade, poderá significar o 

                                               

43 Este assunto irá ser tratado mais adiante. 
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“abafar” do período pré-JP pelo rescaldo dos JO que, como constataram 

Pereira et al. (2006), se pode prolongar durante muitas semanas após o seu 

final. Sendo os JO detentores de maior número de valores-notícia do que os JP 

e, por isso, serem uma presença certa na agenda mediática, esta pode ser 

uma explicação possível. 

O período correspondente ao período dos JP é, em ambos os anos, tal como 

esperávamos, o período com maior número de notícias. Com efeito, este 

grande evento detém um conjunto de valores-notícia, pela sua grandiosidade, 

elevado número de participantes, durabilidade, entre outros aspectos. Contudo, 

e tal como observámos anteriormente, o ano de 2008 apresenta menor número 

de notícias acerca do evento. Tendo em conta que neste período as notícias se 

reportam maioritariamente aos resultados dos atletas, como teremos 

oportunidade de ver mais à frente, parece que em 2008, os resultados não 

foram tão bons como em 2004. E de facto, como pudemos observar no Quadro 

nº 344, não foram, pelo menos no que concerne ao número de medalhas 

conquistadas. Não obstante, podemos também considerar a hipótese de os 

resultados que originaram a conquista de medalhas não deterem factor de 

surpresa e, como tal, poderem ter perdido algum interesse enquanto notícia. 

Todavia, tendo em conta que os bons resultados têm grande valor-notícia, não 

nos parece, portanto, que esta explicação seja plausível.  

Relativamente ao período DJP, o número de notícias em 2004 sofre um 

decréscimo expectável, algo que acompanha a tendência “natural” da 

noticiabilidade de um evento ou acontecimento. No ano de 2008 a ausência é 

uma regra, com excepção feita ao jornal “Jogo” com uma ocorrência para este 

período, relativa a uma homenagem a dois atletas paralímpicos, feita pela 

atleta olímpica Vanessa Fernandes, que, aparentemente é a principal razão da 

notícia. Mas esta questão será abordada na parte relativa à categoria Assuntos 

mais tratados. 

                                               

44 Quadro disponível no ponto 2.2. 
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A tendência de decréscimo do número de notícias mantém-se para o último 

período de análise - DD -, período em que o número de notícias, em 2004, é 

muito reduzido e no “Jornal de Notícias” inexistente. Em 2008 esta ausência é 

a regra para todos os jornais. Nestes dois períodos, o tipo de temas é muito 

semelhante, ou seja, há uma espécie de balanço acerca da participação e 

respectivos resultados dos atletas, relato de homenagens, o regresso a casa e 

algum artigo ou outro de opinião. Tal como nos restantes períodos, o número 

verificado para 2008 é inferior. Neste caso, a única explicação é o facto de os 

resultados terem sido menos bons em 2008 do que em 2004. 

De um modo geral, a tendência é haver um número crescente de notícias, 

até ao período JP, inclusive e, após este, esse número decrescer. Por este 

dado confirmamos o valor-notícia da proximidade, segundo o qual quanto mais 

próximo estamos de um evento maior é o seu valor-notícia. Não obstante, cada 

evento vale por resposta a uma série de outros valor-notícia, ou seja, 

“notoriedade”, “relevância”, “notabilidade”, etc., e a sua noticiabilidade será 

tanto maior quanto maior número de valores-notícia possuir. Pelo que pudemos 

observar, ao longo dos últimos anos, os media portugueses não atribuem aos 

JP um elevado número de valores-notícia. 

Uma outra explicação para a redução do número de notícias acerca dos JP 

poderá ser a perda de um dos valores-notícia, o da “novidade”, ou seja, em 

2000 e 2004 houve uma grande divulgação dos JP que, actualmente, por já 

não serem tão novidade perderam o seu valor-notícia. Não obstante, com os 

JO o número de notícias é sempre elevado. De facto, tendo como base a teoria 

do agendamento, o menor destaque em 2008 parece indicar-nos a menor 

importância e proporção que os JP assumiram nesse ano na opinião pública. 

Neste caso, podemos mesmo ir mais além, uma vez que em 2008 a ausência 

de notícias foi mais evidente, o que demonstra que os JP não fazem parte do 

rol de assuntos que interessam ao público português, pelo menos, os 

jornalistas e os editores assim o consideram. 
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Mas passemos à análise de cada uma das categorias de forma a 

compreendermos melhor estes valores. Iniciaremos a referida análise pela 

categoria Assuntos mais tratados. 

Assumindo a influência exercida pelos jornais, no que concerne à imagem 

pública das pessoas com deficiência, a categoria Assuntos mais tratados, por 

nos dizer que tipo de assuntos é, frequentemente, apresentado ao público, 

assume particular importância. Estes assuntos são, no fundo, aquilo que é 

considerado “noticiável” acerca dos atletas paralímpicos, ou pelo menos, aquilo 

que os media consideram ser “noticiável” e nos fazem chegar. Sabemos que 

fora do âmbito desportivo, como pudemos constatar da análise de alguns 

estudos (Antrim, 1997; Auslander & Gold, 1999b; Keller et al., 1990; Vivarta, 

2003), as pessoas com deficiência tendem a ser notícia em assuntos 

relacionados com as suas dificuldades. A nível desportivo, de uma forma geral, 

verificamos a concentração em torno dos resultados (Monteiro et al., 2008; 

Pereira et al., 2006; Schantz & Gilbert, 2001; Schell & Duncan, 1999), embora 

em estudos mais recentes já se verifique, também, a referência às 

performances (Monteiro et al., 2008). Também se continuam a denunciar 

dificuldades, tal como o nosso primeiro trabalho indica (Pereira et al., 2006) e 

conforme teremos oportunidade de verificar ao longo da análise desta 

categoria. No entanto, estas já não surgem nos mesmos moldes que 

anteriormente, ou seja, são referidas como algo que apesar de não ser positivo 

é contornável e tem recebido cada vez mais apoios de várias entidades 

governamentais e privadas. De facto, como teremos oportunidade de observar 

na subcategoria relativa às “questões financeiras”, há mais apoios financeiros 

aos atletas paralímpicos, assunto em que se centram as unidades de registo 

(UR) relativas a esta subcategoria. Aborda-se, mais esporadicamente, a 

história dos atletas, sem que seja demasiadamente explorada e sem que se 

faça apelo à compaixão, ou seja, a história é contada factualmente e sem que 

se partilhe qualquer informação que nos faça emergir qualquer tipo de 

sentimento imposto por quem escreve. 

Mas vejamos os quadros que se seguem (nº8, 9, 10 e 11), com os valores 

desta categoria e, mais especificamente, com os valores das respectivas 
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subcategorias, em cada um dos jornais analisados e respectivos anos de 

análise. 
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Quadro nº8 Percentagens das Subcategorias da Categoria Assuntos mais Tratados no “Jornal 
de Notícias”. 

Jornal de Notícias 

Períodos de 

análise 

AA AJP JP DJP DD Total UR 

Subcategorias 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 

Prestação 

desportiva 

0 6 28 4 228 86 37 0 0 0 69,4% 92,3% 

Questões 

financeiras 

9 0 9 0 16 1 5 0 0 0 9,2% 1% 

Atleta com 

deficiência 

1 0 27 0 52 7 10 0 0 0 21,3% 6,7% 

Total por 

período/ano 

10 6 64 4 296 94 52 0 0 0 402 104 

 

Quadro nº9 Percentagens das Subcategorias da Categoria Assuntos mais Tratados no jornal 
“Público”. 

O Público 

Períodos de 

análise 

AA AJP JP DJP DD Total UR 

Subcategorias 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 

Prestação 

desportiva 

0 2 18 7 196 68 13 0 1 0 84,7% 80,2% 

Questões 

financeiras 

0 0 6 0 7 2 3 0 0 0 6% 2,1% 

Atleta com 

deficiência 

0 3 5 7 18 7 0 0 2 0 9,3% 17,7% 

Total por 

período/ano 

0 5 29 14 221 77 16 0 3 0 268 96 

 



128 

 

Quadro nº10 Percentagens das Subcategorias da Categoria Assuntos mais Tratados no jornal 
“Jogo”. 

O Jogo 

Períodos de 

análise 

AA AJP JP DJP DD Total UR 

Subcategorias 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 

Prestação 

desportiva 

4 4 15 0 121 32 9 1 1 0 63,6% 82,2% 

Questões 

financeiras 

9 2 18 0 7 0 3 1 1 0 16,1% 6,7% 

Atleta com 

deficiência 

0 2 6 0 37 2 4 1 1 0 20,3% 11,1% 

Total por 

período/ano 

13 8 39 0 165 34 16 3 3 0 236 45 

 

Quadro nº11 Percentagens das Subcategorias da Categoria Assuntos mais Tratados no jornal 
“Record”. 

Record 

Períodos de 

análise 

AA AJP JP DJP DD Total UR 

Subcategorias 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 

Prestação 

desportiva 

1 0 10 5 94 148 27 1 10 0 65,1% 86,9% 

Questões 

financeiras 

11 0 21 0 5 7 11 2 2 0 22,9% 5,1% 

Atleta com 

deficiência 

4 0 8 0 3 13 8 1 3 0 11,9% 8% 

Total por 

período/ano 

16 0 

 

39 5 102 168 46 3 15 0 218 176 
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Tendo sido maior o número de notícias no ano de 2004, também os valores 

encontrados, para esta categoria, neste ano, foram mais elevados.  

De uma forma geral, constata-se a tendência de todos os jornais para 

sobrevalorizar, em ambos os anos, os assuntos relacionados com a 

subcategoria prestação desportiva, tal como se verificou noutros estudos 

(Monteiro et al., 2008; Pereira et al., 2006; Schantz & Gilbert, 2001; Schell & 

Duncan, 1999). Tendo em conta que estamos a estudar um evento desportivo, 

este facto parece-nos natural por ser esperado que se abordem várias 

questões relacionadas com a prova, nomeadamente, resultados desportivos, 

recordes, tempos, etc., pelo que podemos dizer que a maior ênfase dada pelos 

jornais a esta subcategoria é um aspecto que se mantém.  

A subcategoria que em seguida apresenta registos mais elevados é, tal como 

no estudo de Monteiro et al. (2008) e contrariando o estudo de Pereira et al. 

(2006), a subcategoria atleta com deficiência e, por último, surgem os assuntos 

relacionados com as questões financeiras45. Só o jornal “Record” não 

apresenta esta ordenação em 2004, dando, nesse ano, primazia às questões 

financeiras em detrimento das relacionadas com o atleta com deficiência. Esta 

diferença, no nosso entender, poderá estar relacionada com o “Projecto Super-

Atleta”46 e com as inúmeras acções de promoção47 que decorreram nesse ano. 

Isto porque, sendo este o jornal “oficial” da missão paralímpica, e tendo sido 

lançado nesse ano este projecto, que pelo seu objectivo é codificável nesta 

subcategoria, é natural que se tenha verificado a preeminência da referida 

subcategoria no ano 2004, comparativamente aos outros jornais e ano de 

2008. A sobreposição da subcategoria atleta com deficiência em relação à 

subcategoria questões financeiras confere, na nossa opinião, uma maior 

importância ao atleta com deficiência. Assim, e contrariamente ao que 

havíamos verificado anteriormente noutros estudos (por exemplo, Schantz & 

                                               

45 Nesta discussão nem sempre citamos estudos internacionais por termos uma categorização muito 
específica e que, muitas vezes, não tem comparação com os estudos que existem. No entanto, em relação a 
alguns resultados esses estudos serão tidos em conta. 

46 Por exemplo, 04/R/2 AA, 04/R/16 AJP 
47 Por exemplo, 04/R/4 AA, 04/R/16 AJP 
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Gilbert, 2001; Thomas & Smith, 2003) e tal como já tínhamos vindo a verificar, 

pelo menos em Portugal (Monteiro et al., 2008; Pereira et al., 2006), a 

deficiência está a ser relegada para segundo plano, para dar lugar à 

pessoa/atleta. Assim, impõe dizer-se que o modelo social parece, 

efectivamente, estar a ser implementado, progressivamente, nos meios de 

comunicação social e, de uma forma mais ampla, na sociedade. 

Mas analisemos melhor esta categoria através de uma análise 

pormenorizada de cada uma das suas subcategorias - Prestação desportiva, 

Questões financeiras e Atleta com deficiência: 

Prestação Desportiva48: 

Fazendo uma análise aos quatro jornais em análise, podemos dizer que para 

esta subcategoria, em 2004, o “Jornal de Notícias” é o que apresenta valores 

superiores, seguido do jornal “Público”, “Record” e “Jogo”. Relativamente ao 

ano de 2008, o “Jornal de Notícias” continua a liderar, seguindo-se o “Record”, 

“Público” e “Jogo”. Apesar de haver uma ligeira diferença nos 

“posicionamentos”, a ordem não varia muito de um ano para o outro, o que 

quer dizer que os jornais não alteraram muito aquilo que são os seus critérios 

de noticiabilidade. Assim, apesar de estes serem mutáveis, não quer dizer que 

o sejam a curto prazo, sendo estes resultados a prova disso mesmo, ou seja, 

mostrando que estes variam mais com a época em que vivemos. 

Curiosamente, ambos os JDNG, em 2004, lideraram o número de referências 

para esta subcategoria e, em 2008, continuamos a ter um jornal generalista a 

liderar, embora seguido por um desportivo, “Record”. Deste modo, parece 

haver, aparentemente, uma contradição, uma vez que os JDNED, por serem 

especificamente desportivos e por estarem mais direccionados para tal, 

deveriam dar maior realce e ter mais espaço para dedicar a estas matérias, 

porém isso não aconteceu. Aqui a explicação poderá ter a ver com o peso do 

                                               

48 Esta subcategoria tem como UR: “Preparação”; “Performances”;”Expectativas/objectivos”; “Doping”; e 
”Resultados”. 
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Futebol49 na maioria dos jornais, com especial destaque nos jornais 

especializados em desporto, que exploram muito este tema. 

A tendência dos valores para esta subcategoria é para que haja um aumento 

entre o período AA e o JP e, posteriormente, um decréscimo até ao período DD 

(ver por exemplo, Monteiro et al., 2008; Pereira et al., 2006). De facto, estando 

esta subcategoria especificamente relacionada com a prova, e com tudo o que 

a envolve, é natural que com a proximidade do evento se vá dando, 

progressivamente, maior atenção ao mesmo e quando este finaliza se verifique 

um decréscimo na atenção prestada. Esse é, aliás, um dos valores-notícia 

referidos por Traquina (2002), ou seja, o da proximidade. No caso específico da 

nossa análise, esta mesma tendência verificou-se para todos os jornais com a 

excepção do “Jornal de Notícias” e “Jogo”, no ano de 2008, e apenas entre o 

período AA e AJP, entre os quais os valores não aumentaram. Esta excepção 

poderá estar relacionada com o maior destaque dado, por estes dois jornais, ao 

caso polémico do atleta sul-africano Óscar Pisturius50, no qual se abordaram, 

especificamente aspectos de performance técnica, como por exemplo “…um 

estudo científico independente, realizado em Novembro passado, que apontava 

para o facto de as próteses serem consideradas uma “ajuda técnica”51, ou “De 

acordo com o comunicado, as próteses dariam uma vantagem significativa em 

relação aos demais competidores…”52. Este assunto, que coincidiu com o 

período AA, terá influenciado o maior número de referências para esta 

subcategoria neste período em comparação com o período seguinte. Mas 

porque não aconteceu o mesmo com os outros dois jornais? No jornal “Record” 

a explicação tem a ver com o facto de este jornal não ter noticiado qualquer 

assunto relativo a esta subcategoria, nem mesmo o caso de Pisturius e, por 

isso, não ter qualquer registo no período AA. Relativamente a este jornal, 

verificam-se registos nos períodos seguintes, nomeadamente relacionados com 

                                               

49 Sendo o Futebol o desporto colectivo mais praticado no mundo é natural que, em Portugal e, 
provavelmente, noutros países este seja um assunto muito tratado e desenvolvido, tal é a sua popularidade. Ora 
a nível jornalístico, esta popularidade é sinónimo de vendas garantidas, pelo que este tema é deveras explorado. 

50 08/P/1 – AA;08/JN/1 – AA 
5108/JN/1 – AA 
52 08/J/1 – AA 
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notícias que envolvem organismos do Estado e atletas de renome (o Primeiro 

Ministro José Sócrates e a ex-atleta olímpica Rosa Mota),53 pelo que o número 

aumentou. Relativamente a Óscar Pisturius, este jornal apenas o noticia já no 

período JP54 e sem explorar demasiado a situação ocorrida, o que indica 

valores-notícia diferentes dos restantes jornais ou um dia noticioso com 

diferentes destaques. Em relação ao jornal “Público”, apesar de ter dado 

destaque ao caso de Pisturius55, o assunto da atleta sul-africana Natalie du 

Toit56, primeira atleta com amputação a participar nos JO, e que surge no 

período AJP, consegue maior destaque e aumenta o número de registos neste 

período para este jornal. O facto de o jornal “Record” não se ter reportado ao 

caso de Pisturius, enquadrado com valores-notícia de “conflito e controvérsia”, 

a “relevância” ou até o “inesperado”, faz-nos constatar que, realmente, existem 

critérios de selecção de notícias diferenciados entre estes jornais. 

Verificamos que apenas os dois JDNED, em 2004, apresentaram registos 

desta subcategoria no período AA. No jornal “Jogo” algumas 

expectativas/objectivos57 e resultados58 anteriores e, no jornal “Record”, 

apenas uma notícia relativa ao maior controlo antidoping59 na edição de Atenas 

2004. Em 2008, apenas o “Record” não apresenta qualquer UR para a 

subcategoria, o que se deve, tal como já vimos anteriormente, ao facto de este 

ter sido o único jornal que não se reportou ao caso de Pisturius. 

Relativamente ao período seguinte, AJP, constatamos que para o ano de 

2004 todos os jornais apresentam UR desta subcategoria, porém, em 2008 isso 

já não acontece, uma vez que o jornal “Jogo” não apresenta qualquer 

referência. A única UR verificada para o jornal “Record” é relativa à preparação; 

já o “Jornal de Notícias” e “Jogo” além desta UR referenciam uma outra, a das 

expectativas/objectivos. O único jornal que apresenta UR da preparação é o 

                                               

53 08/R/2 – AJP. 
54 08/R/7 – JP. 
55 08/P/1 – AA. 
56 08/P/2 – AJP; 08/P/3 – AJP. 
57 04/J/3 – AA. 
58 04/J/1 – AA. 
59 04/R/11 AA. 
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“Público”. Em 2008, todos os jornais, à excepção do “Jogo”, apresentam UR 

relativas a expectativas/objectivos. O jornal “Publico” apresenta, ainda, UR 

acerca de performance, devido ao destaque dado ao caso de Pisturius e 

resultados relacionados com a atleta com amputação, Natalie du Toit que 

competia nos JO. 

De uma forma geral, todos os jornais, à excepção do “Record” em 2004, em 

ambos os anos, entre os períodos AA e AJP, contêm notícias relacionadas com 

expectativas/objectivos, maioritariamente, acerca de resultados, conforme nos 

apontava o estudo de Monteiro et al. (2008). Se recuarmos ao ano de 1996 e 

2000 (Pereira et al., 2006) verificamos que esta UR estava presente, 

principalmente, no período dos Jogos. Esta “evolução” ilustra bem as 

diferenças de tratamento em relação a estes atletas, uma vez que a obtenção 

de bons resultados anteriores influenciou o aumento desta UR nos períodos 

anteriores aos jogos. Assim, ao longo dos vários jornais podemos ler excertos 

como os que se seguem: “…menos espectadores do que em Sydney 2000 

porque os recintos são mais pequenos”60, ou que “… já só se pensa em voltar a 

repetir os bons resultados obtidos há quatro anos, em Sidney…”61. Outros 

prometem “…dar o melhor e fazer com que os fatos subam ao pódio muitas 

vezes”62 e “…representar condignamente o nosso país…”63. Esta UR manteve, 

portanto, o seu valor-notícia. Outra das UR que observámos para estes dois 

períodos, mas apenas em 2004, com excepção do jornal “Público”, foram as 

questões da preparação. Assim, em 2004, ficamos a conhecer alguns assuntos 

relativos à preparação dos nossos atletas, nomeadamente acerca do treino que 

“… é intenso como o de qualquer atleta de alta competição. Quatro horas e 

meia diárias, duas vezes por dia (ao sábado só de manhã), com descanso ao 

domingo, é a carga habitual…”64. Tomamos conhecimento que “… o estágio 

também ajuda a enfrentar os “nervos”…”65 e que o seu objectivo era “ … 

                                               

60 04/J/3 – AA. 
61 04/P/3 – AJP. 
62 04/JN/3 – AJP. 
63 08/J/4 – AA 
64 04/JN/21– AJP 
65 04/J/13 – AJP 
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preparar a missão a nível psicológico, organizativo e técnico”66. Em 2008, e 

contrariando a tendência que se vinha a verificar (Monteiro et al., 208) isso não 

se verifica, pelo que, aparentemente, esta UR perdeu o seu valor-notícia nestes 

períodos.  

O período em que esta subcategoria apresenta valores mais elevados é, para 

todos os jornais e em ambos os anos, o período JP, correspondente ao período 

em que se desenrolam os JP. Tendo em conta que este é o período no qual 

decorrem as provas, torna-se evidente que seja, também, o período em que se 

verifique o maior número de ocorrências relativamente a esta subcategoria, 

algo que vai ao encontro de estudos anteriores nacionais (Monteiro et al., 2008; 

Pereira et al., 2006), verificando-se o mesmo internacionalmente (Schantz & 

Gilbert, 2001; Thomas & Smith, 2003). Neste período estão presentes em todos 

os jornais e em ambos os anos, praticamente todas as UR incluídas nesta 

subcategoria, com predominância nos resultados e performances, pelas razões 

apresentadas anteriormente. De salientar aqui o “Jornal de Notícias” e o 

“Público” que, em 2004, apresentam todas as UR expectáveis, o mesmo não 

acontecendo com o “Jogo” que não referencia nenhum assunto sobre doping e 

o “Record” que não faz qualquer referência à preparação. Em 2008, apenas o 

“Record” apresenta todas as UR, sendo que nos restantes jornais há sempre 

uma UR que não foi referida (por exemplo, o “Jogo” e “Jornal de Notícias” não 

referenciaram a preparação e o “Público” não referenciou doping). De salientar 

aqui é o facto de a UR expectativas/objectivos, em 2008, estar presente neste 

período, de forma semelhante ao que tínhamos verificado no nosso primeiro 

estudo (Pereira et al., 2006). Este será, de certa forma, um indicador da menor 

importância atribuída aos JP neste ano, influenciada, talvez, pelos menos bons 

resultados em 2004, que, apesar de não terem sido maus, não superaram as 

expectativas neles depositadas, ou seja, houve menos medalhas conquistadas. 

Assim, mais uma vez se pode conferir que os atletas paralímpicos parecem só 

ser merecedores de destaque se tiverem bons resultados, caso contrário a 

atenção prestada pelos media será diminuta. 

                                               

66 04/R/16 AJP 
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Todos os jornais, em qualquer um dos anos, noticiam os resultados bons e 

maus, como por exemplo, referem que “Carlos Ferreira conquista prata nos 

Jogos Paralímpicos e Vanessa Fernandes vence Taça do Mundo de triatlo”67; 

como noticiam o “…quarto lugar”68 de Susana Barroso, alegando anunciando 

que a atleta “…fica à beira do pódio”69. Também anunciam o “…o sexto lugar 

com “sabor a ouro” de David Grachat…”70 e a “Medalha na Estreia 

Portuguesa.”71 Do mesmo modo que referem que o atleta “…Carlos Lopes não 

se apurou nos 100m…”72. Assim sendo, podemos dizer que os jornais que 

estudamos se referem a resultados positivos mas, também, negativos, aos 

resultados dos atletas e, também, das atletas. Não obstante, o valor de 

referências encontrado é superior não só no caso dos resultados positivos bem 

como também no dos atletas masculinos. Assim, fica reforçada a ideia dos 

resultados (neste caso os positivos) enquanto valor-notícia. No que diz respeito 

ao maior número de referências aos atletas masculinos, a explicação parece 

prender-se com o maior número de atletas masculinos em Atenas (n= 34) e 

Pequim (n=24), comparativamente com os femininos (n=8 em Atenas e n=11 

em Pequim), até porque não se verificam diferenças, significativas, de âmbito 

qualitativo entre ambos os géneros. Por outro lado, os atletas masculinos 

também apresentaram melhores resultados do que as atletas, algo que, tal 

como vimos anteriormente, influenciou o aumento de referências pelo seu 

valor-notícia73. De registar, ainda, que a referência a resultados negativos, no 

caso das mulheres, foi, em 2004, superior no “Público” e “Record”, enquanto 

em 2008 foi superior em todos os jornais. As referências a resultados positivos 

são praticamente todas relativas a lugares de medalha. Estes dados tinham 

                                               

67 04/P/17 – JP 
68 04/J/45 – JP 
69 04/R/55 JP 
70 08/P/9 – JP 
71 04/JN/50– JP 
72 08/R/10 – JP 
73 Existem alguns estudos que se reportam às diferenças de género em termos de número e tipo de notícias, 

e.g. Schell e Duncan (1999). No entanto, neste estudo, esse tipo de discussão não é produtiva, dado que em 
relação ao número de notícias, talvez a explicação seja a mencionada e no tipo de notícias não parece haver 
diferenças. 
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sido constatados no nosso estudo anterior (Monteiro et al., 2008) e tal como 

nesse mesmo estudo consideramos que, apesar de tudo, a forma como os 

media se dirigem às atletas já é mais frequente. De facto, se reflectirmos um 

pouco sobre estes dados constataremos que a referência a resultados 

negativos não é algo assim tão negativo, ou seja, não é mais nem menos do 

que o relato sobre o que se verificou, conforme defendemos. Deste modo, 

conseguiremos extrair o lado positivo desta questão, ou seja, os resultados 

são, por excelência, um valor-notícia no que concerne a qualquer desporto, 

sejam eles negativos ou positivos. Neste caso verificamos a aproximação 

destes atletas com os atletas sem deficiência, de forma semelhante a que 

Schantz e Gilbert (2001) tinham verificado, uma vez que há uma semelhança 

no seu tratamento e não é por serem atletas com deficiência que são poupados 

à exposição de resultados menos bons. As atletas eram em menor número e 

também obtiveram menor número de medalhas, por isso, talvez seja natural 

que a maioria das referências sobre elas seja relativa a resultados negativos. 

Mas isto não é necessariamente mau, porque neste caso indica que, 

independentemente de terem ganho ou não, elas foram notícia. 

Em relação aos diversos países participantes nos JP, o “Jornal de Notícias” é 

o único que refere o ranking dos países quando diz por exemplo que “…a 

China domina a competição, com 207 medalhas…A Grã Bretanha ocupa o 

segundo lugar com 102 medalhas…Estados Unidos…terceiro posto, com 98 

medalhas…”74. Curiosamente, o nosso primeiro estudo (Pereira et al., 2006) 

que se reportava apenas ao “Jornal de Notícias” também evidenciava este tipo 

de rankings entre países.  

Acrescentamos, ainda, que além dos resultados há, em todos os jornais, 

claras indicações das performances dos atletas, quer comentários relacionados 

com questões fisiológicas, bem como o facto de um atleta assumir que “Senti 

uma dor repentina e desacelerei”…”75, quer relacionadas com os seus tempos: 

                                               

74 08/JN/17– JP 
75 04/J/46 – JP 
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“A atleta que fez o tempo de 8.04,89…”;76 ou ainda com evoluções como o 

atleta que revela: “Mais contente fiquei por saber que tinha melhorado o 

recorde da Europa”…”;77 ou a atleta “…Graça Fernandes que … apesar de ter 

feito a sua melhor marca…”78 não conseguiu um apuramento. Este é um dado 

que confirma o verificado por trabalhos anteriores (Monteiro et al., 2008; 

Pereira et al., 2006; Thomas & Smith, 2003), ou seja, a crescente importância 

dada à descrição da prova ou performance desportiva. Estes dados contrariam 

estudos internacionais (por exemplo, Schantz & Gilbert, 2001), segundo os 

quais as descrições dos JP nos jornais não eram especificamente desportivas. 

Agora verificamos que além de desportivas são, também, de ordem técnica o 

que demonstra bem a aproximação destes atletas com os atletas sem 

deficiência. 

Em quase todos os jornais, como vimos anteriormente, somos informados 

acerca de “Um caso recente de doping de um atleta canadiano …”;79 ou acerca 

do “Primeiro caso de doping”,80 todos eles relacionados com atletas 

estrangeiros. A presença de notícias dentro desta UR é expectável por ir ao 

encontro do valor notícia da infracção/escândalo (Traquina, 2002), ou seja, é 

de esperar que algo como o uso de substâncias ilícitas seja noticiável. Por 

outro lado, esta UR é mais visível no período JP por este ser o período de 

provas e, como tal, ser o período no qual se poderão noticiar eventuais 

ocorrências neste domínio. Esta UR surge noutros períodos mas mais com o 

intuito de explicar que “Doping” …Jogos de Atenas com mais controlos”81, 

embora estas situações sejam muito esporádicas. A presença de doping no 

desporto de alta competição para atletas com deficiência é reveladora do 

patamar a que as suas competições chegaram. Isto mesmo é referido por 

DePauw e Gravon (2005), quando dizem que o desporto para pessoas com 

deficiência, particularmente o de competição e de elite, tende a convergir em 

                                               

76 08/R/25 – JP 
77 04/JN/50– JP 
78 08/P/10 – JP 
79 04/JN/41– JP 
80 08/R/20 – JP 
81 04/R/11 AA 
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vários aspectos, entre os quais os menos positivos, com o desporto de alto 

rendimento para pessoas sem deficiência. Não quer isto dizer que será 

eticamente aceitável o recurso ao doping, o destaque refere-se ao facto de 

também o desporto paralímpico ter alcançado uma importância apreciável no 

desporto de alto rendimento, verificando-se, infelizmente, o mesmo tipo de 

práticas. Isto é, também os atletas paralímpicos estão a recorrer ao uso de 

substâncias ilícitas com o objectivo de conquistarem medalhas. No entanto 

esta UR não é muito frequente, o que poderá querer dizer que não há muitos 

destes casos.  

Após o período JP, esta subcategoria viu os seus números decrescerem, 

conforme as nossas previsões e, também, de acordo com os nossos estudos 

anteriores (Monteiro et al., 2008, Pereira et al., 2006). No entanto, em 2008 a 

descida do período JP para o DJP, resultou numa ausência total de notícias em 

todos os jornais analisados algo que, apesar de inicialmente poder parecer 

natural, por terem terminado os JP, quando comparamos com o ocorrido em 

2004, verificamos que não o é. Com efeito, em 2004 tal situação não se 

verificou para nenhum dos jornais, havendo registos em todos eles. Assim, 

podemos dizer que é prestada menor atenção aos atletas paralímpicos, ou 

melhor aos seus resultados, em 2008. Obviamente que esta afirmação está 

sustentada, não apenas por haver registos em 2004 e não haver em 2008 mas 

também pelo conteúdo das referidas unidades. Há uma uniformidade em 

relação aos quatro jornais analisados no que concerne a esta subcategoria. 

Neste contexto, podemos dizer que os quatro jornais, no período DJP, em 

2004, fazem um balanço da participação portuguesa. Ao longo deste período 

somos informados que “… Carlos Ferreira também esteve em evidência, ao 

conquistar duas medalhas de prata…”82, também que “Portugal terminou a 

meio da tabela de medalhas (41º no ouro, 34º na soma de medalhas)…”83 e o 

atleta “… João Paulo Fernandes novo campeão paralímpico de Boccia em 

                                               

82 04/R/122 DJP 
83 04/JN/97-DJP 
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individuais e por equipa…”84, ou acerca da “…nadadora que alcançou o 

bronze…”85. Também verificamos em todos os jornais, com excepção do jornal 

“Record”, preocupações e expectativas face à futura preparação destes atletas, 

nomeadamente no facto de se considerar “… importante melhorar as condições 

de prática desportiva…”, 86 ou a necessidade de “criação de condições que 

permitam proteger o emprego do atleta e a sua preparação competitiva 

adequada”87. Também se reforça a ideia de que é “…preciso investir mais na 

preparação, para responder ao cada vez mais elevado número de 

concorrentes”88. Também se observou a confirmação, ou não, no que diz 

respeito às expectativas/objectivos anteriores às competições, ou seja, “Na 

natação, o saldo foi considerado positivo com a conquista de três medalhas de 

bronze…”89 e “… o Boccia cumpriu as expectativas ao conquistar seis 

medalhas”90, porém “…Leila Marques não chegou à medalha, mas fez bastante 

por ter uma ao peito. Talvez a vejamos no pódio em Pequim”91. O “Jornal de 

Notícias” e o “Record” apresentaram, ainda, UR acerca de performances, 

estando estas relacionadas, no “Jornal de Notícias”, com “…uma evolução 

muito grande no nível da competição…”92, mas também com “…a emocionante 

final com a equipa da Nova Zelândia, batida por 5-4”93 e o jornal “Record” 

remete apenas para “A “performance” lusitana no atletismo que foi boa…”94. 

Estes dados vão ao encontro da tendência anteriormente verificada por 

Monteiro et al., (2008) e que no nosso primeiro estudo (Pereira et al., 2006) não 

ocorria. Não obstante, a forma como as performances são descritas são 

semelhantes ao que encontramos actualmente, ou seja, são feitas de forma 
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explícita como já tínhamos denunciado nos nossos estudos anteriores 

(Monteiro et al., 2008; Pereira et al., 2006). 

Em 2008 não se verificou qualquer registo para os dois jornais generalistas, 

neste período posterior aos JP, mas o mesmo não aconteceu nos dois jornais 

especializados em desporto, nos quais se observou um registo. 95 Estas UR 

devem-se à mesma notícia, em ambos os jornais, ou seja, uma notícia relativa 

a uma homenagem de dois atletas paralímpicos feita pela atleta Vanessa 

Fernandes, cujo nome aparece, curiosamente, em destaque, em ambos os 

jornais. Na realidade, apesar da notícia se referir aos atletas paralímpicos, é a 

atleta Vanessa Fernandes que detém o destaque. Este mesmo tipo de situação 

já havia sido por nós observado (Pereira et al., 2006), em relação a uma outra 

notícia semelhante, onde o destaque é dado à atleta Fernanda Ribeiro. Daqui 

se depreende que os atletas paralímpicos nem sempre detêm valor-notícia, 

uma vez que, e tal como conseguimos observar neste caso específico, é a 

atleta olímpica que dá nome à notícia. Assim, apesar de já ter havido alguma 

evolução, ainda há muito a fazer para que os atletas paralímpicos detenham 

maior número de valores-notícia e, sejam, deste modo notícia per se. 

A referida redução no número de notícias, muito superior à ocorrida no ano 

de 2004, pode indicar que por alguma razão houve perda de valor-notícia dos 

JP. A única explicação que encontramos para esta situação é a da menos boa 

prestação da comitiva portuguesa neste ano. Assim, apesar de os jornais 

referenciarem os resultados bons e maus, se não houver bons resultados os JP 

perdem o seu valor-notícia. Mas se se tiver em conta os resultados dos JO o 

mesmo não se verifica. Continuamos a notar, deste modo, a ênfase dada aos 

resultados, tal como já se verificou para outros anos em análise -1996, 2000, 

2004 e agora 2008 (Monteiro et al., 2008; Pereira et al. 2006). Não obstante, 

outras UR têm estado mais visíveis, ao contrário do que se verificou para 

outros anos de análise (por exemplo, Pereira et al., 2006). 

                                               

95 08/R/48 – DJP e 08/J/17 – DJP 
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Relativamente ao período DD, mantém-se a tendência anteriormente 

verificada, ou seja, o decréscimo do número de referências no ano de 2004, 

tendo sido as descidas mais acentuadas as do “Jornal de Notícias” (n=0), 

“Público” e “Jogo” (n=1). O Jornal “Record”, apesar de ter sofrido um 

decréscimo, ainda apresenta algumas notícias (n=10). Em 2008 não há 

qualquer registo em nenhum dos jornais, eventualmente pelas mesmas razões 

apresentadas para o período anterior. Embora se tenham registado pequenas 

diferenças, podemos dizer que, de uma forma geral, todos os jornais, entre 

2004 e 2008, mantiveram a tendência em noticiar nos mesmos períodos e com 

as mesmas UR. De salientar aqui que há uma redução evidente entre os 

período JP e subsequentes, especialmente em 2008, o que por si demonstra 

bem a pouca significância deste evento, mais visível em 2008, traduzida na 

falta de continuidade da sua referenciação nos diversos jornais. De facto, 

quando pensamos nos JO facilmente verificamos a existência de diferenças 

entre o tempo durante o qual se prolongam as notícias acerca dos mesmos. 

Assim, mantém-se a tendência para que nos períodos anteriores aos jogos, 

períodos AA e AJP, se abordem, principalmente, as expectativas/objectivos e 

preparação, até porque, se ainda estamos num período prévio será de esperar 

que sejam precisamente estas UR a destacar-se. Aqui, a principal diferença 

que podemos registar é que ao longo dos anos esta UR se foi evidenciando, 

inclusive durante o período JP. De igual modo, no período dos jogos (JP), a 

tendência ainda é para que as notícias se centrem, maioritariamente, nas UR 

relativas aos resultados, tal como se verificou noutros estudos (Monteiro et al., 

2008; Pereira et al., 2006; Schantz & Gilbert, 2001; Schell & Duncan, 1999; 

Thomas & Smith, 2003). Estando a decorrer as provas é natural que os 

resultados sobressaiam, no entanto, salientamos o aumento de UR relativos às 

performances, já verificado noutros estudos (Monteiro et al., 2008; Pereira et 

al., 2006; Thomas & Smith, 2003) e, também, às expectativas e objectivos. Nos 

períodos subsequentes, DJP e DD, as notícias centram-se nas homenagens e 

resultados (neste período sob forma de balanço), embora por um período 

inferior ao que aconteceria em qualquer outro evento desta amplitude (Monteiro 

et al., 2008; Pereira et al., 2006). Todos estes resultados, de uma forma geral, 
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estão de acordo com outros estudos (Monteiro et al., 2008; Pereira et al., 2006; 

Thomas & Smith, 2003), algo que é interessante por mostrar que os atletas 

paralímpicos são progressivamente mais noticiados para esta subcategoria, 

que já não se resume tanto aos resultados, como acontecia em anos anteriores 

(Pereira et al., 2006). 

Analisemos seguidamente a subcategoria Questões financeiras96: 

Fazendo uma análise aos quatro jornais em análise, podemos dizer que para 

esta subcategoria, em 2004, o “Record” é o jornal que apresenta valores 

superiores e o “Público” é o jornal que apresenta os valores mais baixos. 

Relativamente ao ano de 2008, o jornal “Record” continua a liderar enquanto o 

“Jornal de Notícias” é, neste ano, o jornal com os valores inferiores. Por razões 

que já expusemos, ou seja, por o “Record” ser o jornal oficial da missão 

paralímpica e, por isso, ter a seu cargo a divulgação do “Projecto Super-

atleta”97, fará algum sentido que o referido jornal tenha os valores mais 

elevados para esta subcategoria, em ambos os anos. Relativamente aos 

restantes jornais, apenas se verifica a alteração no posicionamento do “Jornal 

de Notícias” de segundo para último lugar, entre 2004 e 2008. Porém, existem 

diferenças significativas entre os dois anos, uma vez que se verificou um 

decréscimo acentuado, entre 2004 e 2008, nos valores desta subcategoria. De 

facto, em 2008, esta subcategoria apresenta um número muito reduzido de UR. 

Não podemos falar, tal como em relação à subcategoria anterior, numa 

tendência geral para o aumento ou decréscimo das UR relativas a esta 

subcategoria. No entanto, e de acordo com estudos anteriores (Monteiro et al., 

2008; Pereira et al., 2006), podemos dizer que há uma tendência para que a 

frequência destas UR seja superior nos períodos anteriores aos jogos, assim 

como no próprio período de jogos, comparativamente com os restantes 

períodos. O nosso trabalho revelou isso mesmo, isto é, que embora os valores 

de 2008 sejam muito baixos, ainda assim se verificou esta tendência.  

                                               

96 Esta subcategoria tem como UR: “acções de promoção”; “angariações de fundos”;”Projecto Super-
atleta”;”apoios”, “patrocínios” e “prémios”). 

97 Inserido nesta subcategoria por estar relacionado com a angariação de fundos para a missão paralímpica. 
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Em relação aos períodos anteriores aos Jogos - AA e AJP - no ano de 2004, 

podemos dizer que com a excepção do “Público”, e apenas no período AA, 

todos os outros jornais apresentaram registos relativos às questões financeiras. 

Deste modo, compreendemos que nesse ano a maior parte dos jornais as 

considerou de grande valor-notícia. Também aqui, tal como no estudo de 

Monteiro et al. (2008), nos parece que o “Projecto Super Atleta”98 assumiu um 

papel importante nos referidos valores, uma vez que através dos vários jornais 

vamos sabendo factos acerca do “…nosso Projecto Super Atleta…”99 e que a 

FPDD100 “…está satisfeita…com a notoriedade que o Projecto Super Atleta… 

ganhou nos últimos tempos…”,101 ou então ficamos a conhecer a “…iniciativa 

desportiva “Milhas Super Atleta Mundicenter destinada a recolher fundos…”102. 

Porém, tal como pudemos constatar, não foi só devido ao referido projecto 

que estes valores foram superiores em 2004, uma vez que encontramos 

inúmeras referências relacionadas com outras acções de promoção, que não o 

projecto, ou seja, que os “Paralímpicos fazem sessão fotográfica”103 e 

“converteram-se em autênticos “deuses gregos”, pelo menos na campanha 

publicitária…”104 que decorreu no aeroporto de Lisboa que “foi ontem o palco 

da rodagem de um filme publicitário cujo objectivo é promover os atletas 

paralímpicos portugueses que vão participar nos Jogos Olímpicos …”105. 

Também somos informados que o “… traje oficial dos atletas paralímpicos, que 

vai ser usado já a partir de dia 17 em Atenas foi, ontem, apresentado”106 e que 

a “… campanha da Galp Energia consegue a participação do seu “garoto 

propaganda” Figo, que vai assinar postais de apoio aos superatletas 
portugueses…”107 e, ainda, que o próprio “… jogador do Real Madrid… 

                                               

98 Projecto de marketing e comunicação que visa, essencialmente, captar parcerias e patrocínios para criar 
condições de preparação e participação aos atletas paralímpicos portugueses. 

99 04/JN/5 – AJP 
100 Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes. 
101 04/R/2 AA 
102 04/J/4 – AA 
103 04/R/4 AA 
104 04/J/9 – AA 
105 04/JN/11– AJP 
106 04/JN/3 – AJP 
107 04/J/20 – AJP 
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escreveu um postal para ser entregue em Atenas à delegação de 41 atletas 

portugueses…”108. 

Não obstante, após análise exaustiva compreendemos que, apesar das 

muitas referências ao “Projecto Super Atleta” e a outras acções de promoção, 

incluídos na subcategoria acções de promoção, também se registam muitas 

referências relativas aos apoios, patrocínios e prémios. O único jornal onde os 

valores das UR relativas a acções de promoção se revela superior aos apoios, 

patrocínios e prémios é o “Record”, pelas razões que apresentámos 

anteriormente. Porém, tanto no “Jornal de Notícias” como no “Jogo” as 

diferenças entre as duas UR são mínimas, sendo que apenas para o “Público” 

podemos dizer que a UR apoios, patrocínios e prémios foi muito superior que à 

UR acções de promoção. Assim, na maioria dos jornais confrontamo-nos com 

muitos dados relativos à UR apoios, patrocínios e prémios, não só ficando a 

saber que “…a Visa orgulha-se de ser o seu primeiro e único patrocinador 

global”109, como também que “…a Sport Zone, responsável pelo fornecimento 

do traje e equipamento…”110 mediante “…um protocolo de colaboração…”111 e, 

ainda, que “A Galp Energia pretende que este apoio ao movimento paralímpico 

não se resuma a um mero contributo financeiro…”112. Porém, há, também, 

referências à “…falta de apoios estatais”113, apesar de a “Comparticipação do 

IDP ter aumentado 33 por cento”114, e de “…O apoio público por parte dos 

organismos da administração central ter aumentado…”115. “Finalmente, 

conseguimos assinar com a administração pública desportiva um contrato-

programa que visa a atribuição de uma bolsa de treino aos atletas.”116. Assim, 

parece que os “Atletas vão receber bolsas para a respectiva preparação 

                                               

108 04/P/8 – AJP 
109 04/R/3 AA 
110 04/R/18 AJP 
111 04/JN/3 – AJP 
112 04/JN/1 – AA 
113 04/R/4 AA 
114 04/J/10 – AA 
115 04/R/18 AJP 
116 04/JN/17– AJP 



145 

desportiva…”117; “…bolsas financeiras destinadas aos praticantes que 

apresentam condições de participar nos Jogos Paralímpicos de Atenas”118 e 

que as “…vão receber pela primeira vez …”119. Aqui, também será importante 

referir que todos os jornais se referem à equiparação dos prémios entre os 

atletas olímpicos e paralímpicos; só o “Jogo” não refere esta questão, pese 

embora foque a necessidade de existirem mais apoios a estes atletas. 

Relativamente à “temática” das questões financeiras em 2004, verifica-se 

uma diferença entre os valores-notícia do “Público” e dos restantes jornais, 

uma vez que este foi o jornal que menos se reportou à subcategoria e, além 

disso, se focou em UR relacionadas com apoios, patrocínios e prémios. Isto 

aconteceu, provavelmente, porque o “Público” se centrou mais nas questões 

relacionadas com o aumento de apoios em geral, descurando os aspectos 

relacionados com as acções de promoção. Os restantes jornais, “Jogo”, 

“Record” e “Jornal de Notícias”, apesar de também terem o número de UR 

relacionadas com apoios, patrocínios e prémios superior ao número de UR 

relacionados com acções de promoção essa diferença é mínima, pelo que 

houve um grande equilíbrio entre ambas. 

Mas reportemo-nos agora ao ano de 2008, no qual se verificou um acentuado 

decréscimo no que concerne a esta subcategoria. O número de registos, 

apesar de ser maior no “Record”, é muito inferior ao registado em 2004, para 

todos os jornais. Aqui, teve peso, com certeza, o facto de o “Projecto Super 

Atleta não ser já uma novidade e, além desta, não ter surgido nenhuma outra 

campanha que sobressaísse. Assim, verificamos a existência de referências a 

uma desconhecida empresa: “…a Live it Well Events decidiu organizar um 

desafio para as empresas portuguesas, no apoio ao desporto adaptado”120, 

divulgada pelo “Jogo” e a campanha “É nisto que somos bons”121, como sendo 

a única referência do “Jornal de Notícias” neste ano sobre estes assuntos. O 

                                               

117 04/R/13 AJP 
118 04/P/6 – AJP 
119 04/J/12 – AJP 
120 08/J/3 – AA 
121 08/JN/7– JP 
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“Record” é o jornal que mais explora as questões financeiras, referindo-se à 

mesma campanha, mas noutros moldes, ou seja, “A atleta aparece sorridente 

com o equipamento de Portugal e a bandeira nacional é bem visível”122, 

fazendo uma descrição da fotografia, refere-se a algum “Apoio do Governo”123 

e salienta a necessidade de uma “…Melhor assistência Médica, treinos nos 

locais adequados e não ficarem o ano todo à deriva, como nós”124 dando, 

ainda, palavra ao “O chefe da missão…que traça também um balanço positivo 

e lembra a necessidade de se investir mais em tempos de preparação”125, e em 

conjunto com o “Jogo” fazem referência ao apelo de Vanessa Fernandes para 

que haja “…mais apoio para os atletas paralímpicos…”126. Mantendo o que se 

verificou em 2004, o jornal “Público” apenas se refere ao seguinte ponto: “O 

Estado comparticipou na preparação da missão paralímpica com 1,3 milhões 

de euros, ligeiramente menos do que os patrocínios de empresas, que 

reuniram 1,6 milhões de euros”127. 

De uma forma geral, podemos dizer que o decréscimo verificado veio 

contrariar a tendência encontrada anteriormente (Monteiro et al., 2008; Pereira 

et al., 2006), ou seja, a de este número ser progressivamente superior entre 

cada edição dos JP. Este decréscimo deveu-se, no nosso entender, 

essencialmente ao facto de não terem sido atribuídas mais bolsas aos atletas 

comparativamente ao ano de 2004, onde até bolsas de preparação foram, de 

forma inédita, atribuídas aos atletas paralímpicos. Relativamente às acções de 

promoção, sabemos que existiram quatro campanhas no âmbito do “Projecto 

Super Atleta, em 2008: a campanha “Paralímpicos 2008”, “Força selecção”, 

“Obrigado” e “É nisto que somos bons”128, por isso não podemos dizer que 

houve menos campanhas no ano de 2008 comparativamente com 2004. 

                                               

122 08/R/6 – JP 
123 08/R/13 – JP 
124 08/R/34 – JP 
125 08/R/47 – JP 
126 08/R/48 – DJP e 08/J/16 – JP 
127 08/P/5 – JP 
128 Para saber mais sobre estas campanhas aceder a http://www.paralimpicos2008.org.pt/c15-super-

atleta.html. 
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Porém, todas estas campanhas estavam mais direccionadas para a televisão e, 

talvez por isso, não tenham tido tanta visibilidade na imprensa escrita.  

Outro facto por nós constatado é que se tem verificado uma evolução nos 

moldes em que se discute esta subcategoria. No nosso primeiro estudo 

(Pereira et al., 2006) havia uma centralização nas questões relacionadas não 

só com a falta de apoios como, também, se denunciavam situações muito 

precárias dos atletas com deficiência. Neste estudo, e também noutro estudo 

do nosso grupo (Monteiro et al., 2008), verifica-se que ainda existe alguma falta 

de apoios, no entanto esta já é, em parte, colmatada pelas inúmeras 

campanhas que têm surgido com o objectivo de angariar fundos para a missão 

paralímpica e, também, pela presença de patrocinadores “regulares”. Pelo 

exposto, compreendemos que a história do “coitadinho”, ao contrário do estudo 

de Thomas e Smith (2001) já não “vende jornais” e que, em alternativa, se tem 

divulgado ao público, através de campanhas por nós consideradas ousadas, 

agressivas e até irónicas, a pessoa por trás do atleta e, também, a 

“superioridade” dos mesmos em comparação com os atletas olímpicos (isto 

porque trazemos mais medalhas nos JP). A imagem do atleta com deficiência, 

à semelhança do que se verificou noutros estudos (Monteiro et al., 2008; 

Pereira et al., 2006; Thomas & Smith, 2003), tem surgido nos mesmos moldes, 

ou em moldes muito semelhantes, aos dos atletas sem deficiência. De salientar 

ainda, o facto de os atletas estarem associados à publicidade. Com efeito, 

podemos dizer que o assunto questões financeiras evoluiu positivamente. Se 

antes o atleta paralímpico era alvo de notícia pelas suas dificuldades 

financeiras, hoje em dia, já detém uma imagem na qual vale a pena apostar. 

Os patrocínios obtidos são disso evidência. Refira-se, ainda, que a primeira 

atleta a obter um grande patrocínio foi Diana Zambo que em 1990 (DePauw & 

Gavron, 2005). Até esta data, não há informação de algum atleta com 

deficiência ter tido o estatuto suficiente para representar uma marca comercial. 

Daqui se pode depreender pois que, apesar de paulatina, a evolução tende a 

ser positiva. 
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Por último, e para terminar a análise da categoria Assuntos mais tratados, 

analisemos a subcategoria Atleta com deficiência129. 

Em primeiro lugar, salientamos que esta é a subcategoria, a seguir à 

subcategoria prestação desportiva, com maior número de referências em 

ambos os anos. Tal facto vai de encontro ao estudo de Monteiro et al. (2008) e 

contraria, parcialmente, o estudo de Pereira et al. (2006), uma vez que neste, 

para o ano de 1996, esta subcategoria vinha em último lugar e, em 2000, ficou 

em exéquo com a das questões financeiras. Não obstante, este factor é 

significativo, por nos mostrar a progressiva maior valorização do atleta com 

deficiência em detrimento de outros assuntos. 

Podemos também dizer, após a análise aos quatro jornais, que para esta 

subcategoria, em 2004, o “Jornal de Notícias” é o jornal que apresenta valores 

superiores, seguido do “Jogo”, o “Record” e o “Público”. Relativamente ao ano 

de 2008, o jornal “Público” é o que lidera, seguindo-se do “Record”, “Jornal de 

Notícias” e “Jogo”. Também verificamos que, tal como já tinha acontecido em 

relação às restantes subcategorias, em 2004 o número de referências à 

subcategoria é muito superior em relação a 2008, essencialmente, devido ao 

maior número de notícias nesse ano. No entanto, poderemos referir, ainda, 

outras razões, nomeadamente, os melhores resultados obtidos assim como o 

maior número de atletas, no ano de 2004. 

Ao aprofundarmos a nossa análise compreendemos que tendencialmente 

esta categoria surge no período AA; embora com pouca expressão em todos 

os jornais, o número de referências aumenta até ao período JP e, 

posteriormente, decresce nos períodos subsequentes. Tal dado contraria um 

estudo nosso (Monteiro et al., 2008), no qual os períodos onde verificámos 

mais UR relativas a esta subcategoria são os anteriores aos jogos e os 

posteriores aos mesmos. Não obstante, vem de encontro aos resultados 

obtidos no nosso estudo (Pereira et al., 2006) em relação ao ano de 2000 (em 

                                               

129 Esta subcategoria tem como UR: “perfil”; “história”; e “homenagens”. 
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1996 o mesmo não se passou). Pensamos que tal se deve ao facto de as UR, 

apesar de serem relativas a resultados se referirem em simultâneo a títulos 

anteriores do atleta, ou seja, o atleta detentor de um determinado título acaba 

de se sagrar novamente campeão: o atleta que “já conquistara a medalha de 

bronze em Atenas 2004, voltou a subir ao pódio…”130. 

O único jornal que fugiu à tendência por nós descrita, e apenas em 2004, foi 

o “Record” no qual se verificou um decréscimo no período JP e posterior 

aumento no período DJP. Porém, neste caso específico, parece-nos ser 

apenas uma questão de organização dos diferentes jornais, uma vez que todos 

abordam o mesmo género de temáticas nestes três períodos, ou seja, o perfil 

dos atletas, histórias de vida e homenagens.  

De uma forma geral, podemos observar em todos os jornais, em ambos os 

anos, referências ao “perfil” dos atletas, através do qual tomamos 

conhecimento, essencialmente, em relação às conquistas anteriores, tais como 

“Paulo Coelho, com sete medalhas paralímpicas ao peito (quatro de ouro, duas 

de prata e uma de bronze), acumuladas em Barcelona 92, Atlanta 96 e Sydney 

2000…”131, a “… medalha de bronze nos 10 000 em Atlanta 96…”132, dados 

gerais onde se relembra “… Sidney onde Portugal conquistou 15 medalhas, 

seis delas de ouro”133, bem como o atleta que era “…antigo praticante de ténis 

de mesa…”134 ou “…o atleta português mais medalhado…”135. Em alguns 

casos ficamos a ter conhecimento de quase todos os dados do atleta “Idade; 

Naturalidade; Residência; Deficiência; Modalidade; Treinador; Clube; Melhores 

resultados; Percurso em Pequim 2008”136. De modo geral, em todos os jornais 

esta UR estava mais direccionada para conquistas anteriores acerca do 

palmarés dos atletas, no entanto algumas vezes pudemos observar outro tipo 

de dados. O único jornal que foi além desta perspectiva foi o “Record” que, tal 

                                               

130 08/JN/16– JP 
131 04/JN/9 – AJP 
132 04/J/14 – AJP 
133 04/P/3 – AJP 
134 04/R/1 AA 
135 08/JN/16– JP 
136 08/R/17 – JP 
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como tínhamos já percebido, foi o jornal que explorou mais esta subcategoria. 

De facto, tal como constatamos no site da FPDD, o ano de 2000 foi o que 

apresentou novos atletas e, talvez por isso, em 2004 e 2008 esta subcategoria 

recaía mais sobre as conquistas anteriores. Este facto até pode ser 

considerado positivo, uma vez que acontece o mesmo em relação aos 

restantes atletas, ou seja, conforme se vai conhecendo melhor o atleta, menor 

é a necessidade de que o mesmo seja apresentado. A única diferença é que 

relativamente aos atletas com deficiência, praticamente só há notícias na altura 

dos JP ou, sendo mais optimistas, em anos de JP, o que faz com que a 

informação acabe por se perder.  

Também constatamos a presença de algumas histórias de vida, tipicamente 

centradas na explicação do que terá originado a deficiência do atleta, como por 

exemplo o caso de Pisturius que “…que nasceu sem os perónios…”137. Não 

obstante, os casos predominantes referem a história desportiva do atleta e 

também a idade e o acidente de que foram vítimas. Se não vejamos os 

seguintes exemplos: “Este atleta, que começou com a idade de sete anos e 

aos nove já entrava em competições… e a sua deficiência que o levou a uma 

cadeira de rodas…”,138 ou “…Carlos Ferreira, que começou a correr aos 6 

anos… e aos 21 anos, um acidente de viação deixou-o invisual”139 e, ainda, 

Natalie du Toit que “…já era nadadora de elite quando, aos 17 anos, sofreu o 

fatídico acidente de moto, quando regressava de um treino.”140 O atleta que 

“…foi perdendo gradualmente a visão devido a um desprendimento da retina 

até ficar completamente cego aos 8 anos”141. Na sua maioria sobressai a 

necessidade de se especificar a causa da deficiência, o que por um lado 

parece transmitir-nos compaixão por estes atletas, mas por outro, e cada vez 

mais, podemos e devemos encarar como um facto a ser noticiado como outro 

qualquer, ou seja, através de uma abordagem directa. Estas histórias, de forma 

                                               

137 08/JN/17– JP 
138 04/P/23-JP 
139 04/J/14 – AJP 
140 08/P/2 – AJP 
141 08/R/37 – JP 
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muito simples, contam-nos o que conduziu à deficiência de determinado atleta, 

mas sem esquecer da parte desportiva que existia anteriormente e, em alguns 

casos, o percurso desportivo, algo que consideramos relevante. E se 

anteriormente (Pereira et al., 2006) apenas se focavam os atletas vencedores, 

neste trabalho pudemos constatar que, especialmente em 2004, há um 

enfoque num número mais abrangente de atletas. 

As homenagens prestadas também fazem parte da rotina jornalística, uma 

vez que podemos verificar referências às mesmas em todos os jornais, ou seja, 

ficamos a saber que quando os atletas chegaram ao aeroporto estavam “a 

aguardá-los cerca de 300 pessoas, sobretudo familiares e amigos, com 

bandeiras e cachecóis de Portugal…”142 e que “Durante vários minutos o 

aeroporto uniu-se num só aplauso e num grito comum: “Campeões…”143. 

Também somos informados sobre as várias homenagens a atletas em 

particular, como por exemplo: “A homenagem – Carlos Ferreira dá nome a 

circuito de manutenção em Mangualde”144 e que os atletas “… foram recebidos 

na Embaixada de Portugal em Pequim…”145 ou da “…cerimónia de 

homenagem a Bruno Valentim e Fernando Pereira…”146. Perante esta análise 

podemos compreender uma maior valorização do atleta com deficiência, visível 

pelo apoio do público noticiado pelos jornais. Salientamos aqui apenas uma 

ausência a esta subcategoria, isto é, no jornal “Público” em 2008, mais uma 

vez se demonstrando os diferentes interesses entre jornais. Sobre estes 

interesses diferenciados não podemos se não supor, uma vez que o nosso 

estudo não se centra sobre os mesmos. Para tal necessitaríamos de realizar 

um trabalho no qual se analisasse a redacção de um jornal e se estudasse todo 

o processo desde a selecção até à construção das notícias nos diferentes 

jornais, de forma a compreender melhor as diferenças entre os mesmos. 

                                               

142 04/JN/103-DJP 
143 04/J/90 – DJP 
144 04/P/36-DD 
145 08/JN/4 - JP 
146 08/R/48 – DJP 
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Como pudemos observar, os jornais não fogem muito dos mesmos temas, 

pelo que, as ausências de UR verificadas nos primeiros três períodos, pelo 

menos em 2004, não parecem ser significativas. Porém, as ausências 

verificadas, para o mesmo ano, nos períodos seguintes, como no “Público”, que 

não tem qualquer referência a esta subcategoria no período DJP, poderá ter 

alguma relevância. Isto porque, e como referimos anteriormente, este período 

coincidiu não só com a chegada dos atletas a Portugal (de notar que o 

“Record” também não tem qualquer registo sobre esta ocorrência), mas 

também com outras homenagens que não constam no “Público”. Não nos 

parece que aqui tenha existido algum acontecimento que tenha retirado as 

atenções a este, caso contrário, talvez nenhum jornal falasse sobre o mesmo. 

Parece-nos mais uma questão de escolha dos diferentes jornais, ou melhor, de 

cada jornalista de acordo com as políticas editoriais do respectivo jornal. Se o 

“Jornal de Notícias” e o “Jogo” consideraram este facto importante os restantes 

jornais não, o que vem demonstrar precisamente as diferenças entre eles. Não 

obstante, este facto também vem demonstrar a “pouca” importância conferida a 

estes atletas, algo visível através do valor-notícia da “notoriedade” do agente 

principal, pois se fossem valorizados, todos os jornais falariam acerca deste 

momento, ainda mais pela sua boa prestação. Já no período DD surgem 

registos, em todos os jornais, com excepção do “Jornal de Notícias” que 

antecipa o final das suas referências em relação a este evento, relativos a 

pequenas homenagens. Ainda em relação ao ano de 2004, o jornal “Record” é 

aquele que mais explora esta subcategoria, ou seja, o que aborda o maior 

número de assuntos dentro desta subcategoria. Tal dever-se-á, muito 

provavelmente, ao facto de ser o jornal oficial da missão. 

A grande diferença entre 2004 e 2008, relativamente a esta subcategoria, é 

essencialmente no número de referências e a menor variedade de UR dentro 

da mesma. Tal era de esperar tendo em conta, também, o menor número de 

notícias neste ano. Também é de destacar que se verifica uma centralização 

no ano de 2008 em torno das medalhas alcançadas em anos anteriores, 

enquanto em 2004 se exploram outros dados para além destes. 
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Verificamos, também, que o valor obtido para esta subcategoria, em ambos 

os anos, se deve, largamente, à UR “Perfil”, relativa à caracterização dos 

atletas. Esta UR, apesar de ser a mais referenciada em ambos os anos, em 

2004 é particularmente explorada comparativamente ao ano de 2008. Neste 

caso, para além do maior número de notícias em 2004, podemos recorrer a 

outros argumentos, como por exemplo a possível influência dos bons 

resultados no ano 2000 (15 medalhas) sobre o interesse dos atletas em 2004. 

Apesar de esta ser uma explicação possível deixa de ser plausível quando 

pensamos nos bons resultados de 2004 (12 medalhas) e que não pareceram 

ter o mesmo efeito no número de notícias em 2008, uma vez que o número de 

UR decresceu. Deste modo, esta explicação é posta de parte obrigando-nos a 

procurar outra: talvez o maior número de atletas e, também, o maior número de 

medalhas conquistadas por esses atletas, tenha feito a diferença pois, como 

sabemos, são factores detentores de grande valor-notícia. E de facto, quando 

verificamos o período em que esta UR é mais referenciada, constatamos que é 

o período JP, no qual se destacam os resultados dos atletas, em particular dos 

medalhados. Sendo esta a UR com maior número de registos faz sentido este 

dado, uma vez que o período JP é o que apresenta os valores superiores o 

que, tal como já tínhamos visto, vem contrariar um estudo anterior (Monteiro et 

al., 2008). Pensamos que as diferenças encontradas se possam prender com o 

facto de ao longo das várias notícias se fazer referência a conquistas anteriores 

de determinados atletas, algo que já tínhamos verificado. Isto verifica-se, 

particularmente no caso dos atletas que alcançaram vitórias, mas também, no 

caso daqueles que, apesar de não terem ganho, possam vir a ser vencedores. 

Por outro lado, e alegando o valor-notícia da “novidade”, também podemos 

defender que o anterior conhecimento acerca destes atletas pode ter reduzido 

a necessidade em “revelar” novamente dados acerca dos mesmos. Na 

verdade, os atletas principais, ou seja, aqueles sobre os quais recaiam as 

maiores esperanças relativamente à possibilidade de ganhar medalhas, em 

2008, são praticamente os mesmos que no ano de 2004, facto que poderá ter 

influenciado os nossos resultados.  



154 

Outro dado a registar, relativamente a esta UR, é que esta está, 

maioritariamente, associada a atletas masculinos, algo que, tal como já se 

verificou anteriormente, poderá estar relacionado com o facto de estes serem 

em maior número, pelos seus melhores resultados em relação às mulheres e, 

também à sua maior participação. Verificamos, aqui, a escassez de estudos e 

dados que nos permitam discutir com mais propriedade estas questões de 

género. 

Em relação a esta subcategoria concluímos que, em geral, ela se mantém 

entre os dois anos em análise e é muito uniforme em todos os jornais, ou seja, 

por norma focam-se, em cada ano, nos mesmos temas. As diferenças 

principais entre os dois anos são, para além dos valores numéricos, superiores 

em 2004, a maior variedade de temas dentro de cada UR, especialmente a UR 

“perfil”, também em 2004.  

Parece, então, que o atleta com deficiência é, cada vez mais, visto como um 

atleta e não como alguém que tem uma deficiência que pratica desporto. Ao 

longo desta categoria este atleta sobressai, tal como um atleta sem deficiência, 

pelos resultados, especialmente os bons anteriormente alcançados e que o 

projectam para patamares de expectativas elevadas em relação aos seus 

possíveis resultados. Já não acontece, como antes se verificava (Pereira et al., 

2006), a centralização nas dificuldades para atingir o fim, mas sim o que já foi 

feito, independentemente das dificuldades sentidas. 

Ao longo da apresentação e discussão dos resultados desta categoria 

explorámos todas as subcategorias e respectivas UR. Desta análise 

sobressaíram, não só diversos valores-notícia em comum, mas também, 

diferenças entre jornais no que concerne à escolha de determinado assunto em 

detrimento de outros. Assim, podemos perceber que as notícias relativas aos 

JP vão sendo mais frequentes conforme a “proximidade” do evento, mas 

também na presença do “conflito e controvérsia”, da “relevância”, do 

“inesperado” e do “escândalo”, que são valores-notícia dos JP. Os resultados, 

em especial os positivos, também são alvo de destaque, no entanto, tem-se 

verificado que os resultados menos bons também têm sido salientados, o que 
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nos faz constatar um cada vez maior paralelismo dos JP com outros eventos 

desportivos para atletas sem deficiência. 

Denota-se, através da revelação de resultados anteriores aos JP, um maior 

conhecimento do atleta com deficiência, uma menor exploração das histórias 

trágicas que os conduziram à sua condição de pessoa/atleta com deficiência e 

a revelação de algumas dificuldades, mas sem que estas sejam 

demasiadamente exploradas e, além disso, surge a divulgação de projectos 

que visam potenciar a resolução de algumas dessas lacunas, normalmente 

financeiras. Regista-se, então, um cada vez maior paralelismo entre os atletas 

com e sem deficiência, apesar de ainda não ser totalmente verdadeira, algo 

visível pela reivindicação da aproximação das bolsas dos atletas paralímpicos e 

olímpicos referenciada em quase todos os jornais.  

Também se verifica um aumento de apoio público e reconhecimento do valor 

destes atletas. Não obstante, este evento ainda não parece ter “significância”147 

suficiente, algo visível pela falta de “continuidade”148 de notícias após seu 

término. Assim, apesar de se registarem evoluções, não será exagero referir 

que os atletas paralímpicos ainda não se enquadram com alguns valores-

notícia de maior “prestígio”, ou seja, aqueles que os fariam ser notícia de 

grande destaque. Assim valores-notícia como a “notoriedade do agente 

principal” ou a “notabilidade” não fazem, ainda, parte dos valores notícia 

“comuns” dos JP, não querendo isto dizer que quando há resultados positivos 

não seja isto que se verifique. Porém, estes valores-notícia, por norma, estão 

presentes quando há outra pessoa que não um atleta paralímpico (por 

exemplo, uma atleta olímpica ou outro atleta de elite ou um membro do 

executivo).  

Também verificamos algumas diferenças, nesta categoria, entre jornais mas 

não muito significativas, ou seja, em geral todos tendem a noticiar o mesmo 

género de assuntos. Este dado poderá não ser muito positivo, uma vez que 

                                               

147 Um dos valores notícia referidos por Galtung e Ruge (1993). 
148 Um dos valores notícia referidos por Galtung e Ruge (1993). 
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pode ser indicador da partilha de uma fonte noticiosa comum. Como sabemos, 

uma das tendências actuais face à globalização e, também, como forma de 

colmatar a falta de pessoas a trabalhar nos jornais (falta de recursos) é a das 

redacções recorrerem, cada vez mais, a fontes gerais de informação (como por 

exemplo, a Agência Lusa)149. Por outro lado, propicia uma generalização, a 

todos os jornais, acerca do que é mais importante sobre aquele tema. 

Curiosamente, ou não, até por aqui se verifica o pouco interesse despertado 

pelos JP, uma vez que se estes fossem mais valorizados talvez os jornais 

enviassem os seus próprios jornalistas e tentassem obter o maior número de 

ocorrências sobre estes, tentando primar pela diferença, ou seja, ter notícias 

que mais nenhum jornal tenha e vender por essa diferença. Porém, tal não se 

verifica.  

Assim, parece ainda haver muito a fazer para que os atletas paralímpicos 

detenham maior número de valores-notícias e sejam, deste modo, notícia, 

independentemente de resultados, histórias de vida ou escândalos. Isto é, 

sejam notícia pelo acto desportivo em si e por tudo que o envolve, ou seja, 

sejam alvo de interesse. Apesar de ter havido uma grande evolução desde o 

nosso primeiro trabalho (Pereira et al., 2006), ainda não é com muita 

frequência que os JP são notícia, embora já não seja como era, pois tal como 

nos diz Traquina (2002), os valores-notícia são temporais, enquadrando-se 

com diferentes épocas. Assim, os JP já não são “excluídos” como o eram há 

uns anos atrás, mas ainda não são um evento detentor de grande destaque por 

parte dos media. De facto, apesar de ter ocorrido alguma evolução, a ausência 

de notícias ou até o reduzido número verificado, especialmente em 2008, 

indica-nos o ainda pouco interesse que este evento desperta no público em 

geral. Relembrando McCombs e Shaw (1972), sabemos que é a partir dos 

media que, muitas vezes, tomamos conhecimento da realidade ou pelo menos 

aquilo que eles nos transmitem como sendo a realidade, pelo que os assuntos 

sobre os quais iremos reflectir e pensar são aqueles que eles nos apresentam 

                                               

149 Além dos jornais seleccionados, será provável que a maioria dos jornais nacionais apresentasse o mesmo 
tipo de resultados obtidos na nossa amostra. 
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no dia-a-dia. Este dado tem ainda mais peso quando nos referimos às pessoas 

com deficiência, uma vez que, na maioria dos casos, apenas tomamos 

consciência das pessoas com deficiência por intermédio dos media, algo que 

carrega de significado toda a informação proveniente desta fonte. Se os media 

não exploram este tema também nós, referindo-nos à sociedade enquanto 

entidade dependente do conteúdo jornalístico (pelo menos em certa medida), 

poucas vezes iremos pensar e reflectir acerca dele e, assim, contribuir para 

uma mudança no pensamento em relação ao atleta com deficiência e à pessoa 

com deficiência em geral. Sabendo que os media têm em conta os interesses 

do seu público, até porque se não tiverem público não vendem jornais, o facto 

de este assunto não ter especial destaque indica-nos que não é um tema que 

tenha relevância social, logo, não é importante. Não quer isto dizer que não o 

consideramos importante, mas na verdade, partindo da premissa da teoria do 

agendamento podemos concluir isso mesmo. Não será de mais dizer que, 

apesar deste cenário aparentemente negativo, já muito se avançou no que 

concerne ao atleta com deficiência e nos moldes em que é tratado. Não 

obstante, não podemos esquecer o trabalho de Howe (2008), segundo o qual 

se verifica o controlo da parte do IPC no tipo de notícias que saiem para os 

media. Estes dados revelam uma “fragilidade” do nosso trabalho, ou seja, a 

incapacidade de perceber se o produto final por nós analisado (as notícias) são 

apenas e tão-somente da responsabilidade dos jornalistas ou se existe algum 

tipo de controlo por parte dos órgãos responsáveis pelo desporto adaptado em 

Portugal, com quem os jornalistas possam partilhar estas responsabilidades.  

De uma forma muito simples urge dizer que, apesar de tudo, o atleta com 

deficiência é cada vez mais visto como uma pessoa/atleta, relegando a 

deficiência para segundo plano. A forma como se descrevem as provas, os 

resultados e expectativas ou até a preparação é cada vez mais aproximada 

com aquilo que se verifica para outros atletas (sem deficiência) e com o que se 

constata para o desporto em geral. Quando lemos estas notícias sentimos isso 

mesmo, e já não sentimos “compaixão” como acontecia anteriormente, 

parecendo que estamos a “abandonar” progressivamente a ideia do bitercrip, 

mas não a do supercrip, mas sobre este modelo falaremos mais à frente. Por 
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outro lado, cada vez mais se verifica um crescente apoio aos atletas com 

deficiência, algo que tem diminuído algumas dificuldades financeiras 

anteriormente descritas. Nesta diminuição, temos a certeza que os media 

tiveram um grande contributo. De forma muito irónica, constatamos uma 

espécie de reversão de papéis, ou seja, através da campanha “É nisto que 

somos bons!” parece que passam a ser os atletas olímpicos os “descriminados” 

porque quando se fala em medalhas é nos paralímpicos que elas surgem com 

maior expressão. Não obstante, são os JO e os seus atletas (nacionais e 

internacionais) que detêm grande destaque nos media portugueses, algo 

aparentemente contraditório. Talvez por este dado possamos compreender que 

realmente há algo superior aos resultados no que concerne à noticiabilidade de 

uns e outros. De facto, de acordo com alguns estudos (Schantz & Gilbert, 2001; 

Schell & Duncan, 1999), a falta de espaço dedicado, a falta de informação 

especificamente desportiva e o foco em factores de noticiabilidade gerais 

demonstram que os JP são menos importantes, e não paralelos, aos JO. 

Mas passemos agora à discussão da categoria seguinte - Tipo de deficiência 

mais retratada - que, com toda a certeza, irá acrescentar dados importantes ao 

nosso estudo. Da nossa análise, sobressaíram os seguintes resultados 

expressos no Quadro nº12, relativo ao ano de 2004, e Quadro nº13 relativo ao 

ano de 2008. 

Quadro nº 12 Tipo de Deficiência Mais e Menos Abordada em 2004 

(contabilização das unidades de registo). 
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Subcategoria 

(nº) 

H
om

em
 

M
ul

he
r 

N
. I

. 

H
om

em
 

M
ul

he
r 

N
. I

. 

H
om

em
 

M
ul

he
r 

N
. I

. 

H
om

em
 

M
ul

he
r 

N
. I

. 

H
om

em
 

M
ul

he
r 

N
. I

. 

H
om

em
 

M
ul

he
r 

N
. I

. 

H
om

em
 

M
ul

he
r 

N
. I

. 

H
om

em
 

M
ul

he
r 

N
. I

. 

Jornal de 

Notícias 

1 5 4 1 0 0 0 2 1 2 1 1 1 5 3 5 7 5 0 0 1 4 0 2 

Total 10 1 3 4 9 17 1 6 

Público 1 4 2 0 0 1 0 0 1 0 8 2 18 1 5 5 2 10 0 0 1 4 2 1 
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Total 7 1 1 10 24 17 1 7 

O Jogo 3 6 4 0 0 2 14 1 3 3 0 3 26 4 7 11 7 7 3 1 2 0 0 0 

Total 13 2 18 6 37 25 6 0 

Record 1 2 0 0 0 1 2 0 1 3 1 5 23 1 5 3 3 3 0 0 1 0 0 1 

Total 3 1 3 9 29 9 1 1 

De uma forma geral, verificamos que em todos os jornais, do ano de 2004, a 

deficiência com maior número de registos é a Deficiência Visual, com excepção 

do “Jornal de Notícias”, no qual o maior número de registos se verificou para a 

Paralisia Cerebral. Estes dados vão ao encontro dos nossos primeiros estudos 

(Monteiro et al., 2008; Pereira et al., 2006) e contrariam outros estudos 

(Schantz & Gilbert, 2001; Schantz & Marty, 1995; Schell & Duncan, 1999), 

segundo os quais os atletas com Paralisia Cerebral eram pouco retratados 

juntamente com os atletas com Deficiência Intelectual. Tal como a discussão 

da categoria anterior nos permite afirmar, este facto parece estar mais 

relacionado com os resultados obtidos pelos atletas nos JP do que 

propriamente com a deficiência em causa. De facto, quando analisamos as 

notícias verificamos que, apesar de neste ano existirem referências a atletas 

com diferentes tipos de deficiência, a saber: Deficiência Intelectual, Visual, 

Motora e, ainda, Amputação; as que são maioritariamente citadas são aquelas 

cujos resultados estiveram na base de medalhas e que no ano 2004 foram a 

Deficiência Visual e a Paralisia Cerebral. Este dado já se tinha verificado 

noutros estudos (Monteiro et al., 2008; Pereira et al., 2006; Thomas & Smith, 

2003), o que vem reforçar a ideia da importância dos resultados desportivos 

enquanto valor-notícia. Não obstante, e independentemente de ser um número 

elevado ou não, todos os tipos de deficiência são mencionados, nestes jornais, 

o que vem ajudar a confirmar o que dissemos anteriormente, ou seja, que mais 

importante do que a deficiência são os resultados. Assim, parece que, pelo 

menos em 2004, não se verificou a tendência apontada no trabalho de Schantz 

e Gilbert (2001), segundo o qual as fotografias que apareciam nos jornais não 

estavam relacionadas com os atletas vencedores. O mesmo se havia verificado 

no trabalho de Schell e Duncan (1999), segundo o qual a cobertura efectuada a 

cada tipo de deficiência era directamente proporcional à aparência dos atletas. 
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Relativamente à deficiência com menor número de registos, ainda em 2004, 

variou nos diversos jornais. Em todos os jornais o atleta em cadeira de rodas 

foi o que apresentou menor número de registos, o que contraria a maioria dos 

trabalhos anteriores (Schantz & Gilbert, 2001; Schantz & Marty, 1995; Schell & 

Duncan, 1999), mas está de acordo com um trabalho nosso (Monteiro et al., 

2008). Porém, esta deficiência aparece, em alguns jornais, em igualdade com 

outras, nomeadamente no “Jornal de Notícias” e “Record” com os les autres e 

no “Público” juntamente com a Deficiência Intelectual. Isto mesmo havia sido 

verificado em anos anteriores de JP (Pereira et al., 2006), nos quais apareciam 

retratadas outras deficiências. Assim, parece estar a ser desconstruída a ideia 

que associa a deficiência à cadeira de rodas (Monteiro et al., 2008), 

sobressaindo, aquilo que anteriormente referimos, ou seja, a importância dos 

resultados no que diz respeito à noticiabilidade de um atleta ou não. Parece ter 

aqui ocorrido uma evolução, isto é, qualquer atleta, independentemente da 

deficiência que lhe está associada, é passível de ser noticiado, sendo o 

resultado obtido, o factor que marca a diferença. Neste contexto, pode 

considerar-se que alguns estereótipos parecem estar a esbater-se. Mas sobre 

essa categoria falaremos mais adiante. 

O Quadro nº 13, relativo aos registos encontrados para cada uma das 

deficiências, no ano de 2008, revela-nos que, em todos os jornais, a deficiência 

com maior número de registos é a Amputação. 
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Quadro nº 13 Tipo de Deficiência Mais e Menos Abordada em 2008 (contabilização das 
unidades de registo). 

Tipo de 

Deficiência 
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Jornal de 

Notícias 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

Total 5 0 0 1 2 2 0 1 

Público 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 2 0 0 1 0 1 0 0 

O Jogo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 1 0 0 1 0 0 0 1 

Record 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

Total 4 0 0 0 4 3 0 0 

Porém, no jornal “Jogo”, esta deficiência encontra-se em pé de igualdade 

com a Deficiência Motora e no jornal “Record” a mesma encontra-se 

equiparada à Deficiência visual. Estes dados, de forma equivalente ao ocorrido 

no ano de 2004, e de acordo com os restantes estudos já referidos, estão 

relacionados com os resultados obtidos pelos atletas, concretamente, com as 

vitórias alcançadas pelos atletas com deficiência visual e com Paralisia 

Cerebral. No caso da Amputação a explicação prende-se com o destaque 

dado, neste ano, ao atleta Oscar Pisturius e à participação de Natalie du Toit 

nos JO, dois casos de grande destaque.  

Existem, ainda, e ao contrário do que verificámos para o ano anterior, a 

ausência de referências a determinadas deficiências em alguns dos jornais, 

nomeadamente: a Deficiência Intelectual, Atleta em cadeira de rodas e os les 

autres, deficiências não mencionadas por nenhum dos jornais. A explicação 

aqui encontrada é o facto de não haver atletas em competição dentro destas 

categorias, o que fez com que as mesmas não aparecessem. De todas as 



162 

ausências, as mais estranhas foram a Deficiência Visual não mencionada nem 

no “Público” nem no “Jogo”, e a Paralisia cerebral não mencionada no “Jogo”. 

Sabendo que todas as medalhas, que Portugal conquistou, em 2008, foram de 

atletas com Paralisia Cerebral e Deficiência Visual respectivamente, estas 

ausências são, aparentemente, inexplicáveis. Há, no entanto uma explicação 

para este facto, ou seja, apesar de estes atletas terem sido mencionados, até 

porque os seus resultados levavam a isso, a sua deficiência não, como 

podemos constatar através desta frase do jornal “Público”: “…Luís Gonçalves 

foi o melhor na série dos 400m… Firmino Baptista…conseguiu igualmente a 

classificação…”150. Sabemos que estes atletas têm Deficiência Visual, no 

entanto a deficiência não é referida. O mesmo acontece no jornal “Jogo”, como 

podemos constatar através da seguinte frase “João Paulo Fernandes (ouro) e 

António Marques (prata), conquistaram ontem as primeiras medalhas para 

Portugal…”151. Estes dois atletas de Boccia, com Paralisia Cerebral aparecem 

no jornal mas, mais uma vez, sem qualquer referência à sua deficiência. Este 

dado vem confirmar que, pelo menos nestes dois jornais, o atleta é 

referenciado apenas como um atleta, não se verificando a necessidade de 

estar sempre a referir a deficiência que têm, aproximando-o, cada vez mais, do 

atleta sem deficiência. 

De uma forma geral, relativamente a esta categoria, podemos dizer que, 

sobressaem, mais uma vez, os resultados enquanto valor-notícia, uma vez que, 

constatamos a referenciação de praticamente todas as deficiências em função 

desses mesmos resultados. Assim, as diferenças encontradas entre os dois 

anos de análise recaem, essencialmente, sobre os resultados menos positivos 

no ano de 2008. Não obstante, começa-se a verificar a tendência para que a 

deficiência não seja o factor mais importante quando estamos a noticiar estes 

atletas, algo que os aproxima da escrita jornalística relativa aos atletas sem 

deficiência. Assim, verifica-se o abandono progressivo do modelo médico, 

                                               

150 08/P/12 – JP 
151 08/J/8 – JP 
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nomeadamente, a centralização na deficiência em detrimento da pessoa para 

se constatar uma cada vez maior proximidade com o modelo social, segundo o 

qual a pessoa é, de facto, mais importante. 

O Quadro nº 14 indica-nos as percentagens de terminologia correcta e 

incorrecta em cada um dos jornais nos respectivos anos de 2004 e 2008. 

 

Quadro nº 14 Percentagem de terminologia correcta e terminologia incorrecta. 

 JN Público O Jogo Record 

Subcategoria 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 

Terminologia 

Correcta 

82,8% 96,3% 94,6% 78,6% 84,2% 84,8% 80,8% 95,5% 

Terminologia 

Incorrecta 

17,2% 3,7% 5,4% 21,4% 15,8% 15,2% 19,2% 4,5% 

No ano de 2004, o jornal que utilizou mais terminologia correcta foi o 

“Público” e o jornal com menos terminologia correcta foi o jornal “Record”. Este 

dado revela-se inesperado, uma vez que, sendo o jornal “Record” o jornal 

oficial da missão paralímpica portuguesa, esperávamos que este fosse o jornal 

com maior percentagem de terminologia correcta. Não obstante, não podemos 

esquecer que o “Record” é o jornal que apresenta maior número de notícias e 

talvez por isso, a percentagem de erros encontrados seja superior. De qualquer 

forma, este factor não pode ser justificativo, uma vez que somos da opinião que 

não deveria haver UR de terminologia incorrecta neste jornal e, sem esquecer, 

nos restantes. Já no ano de 2008, o jornal que utilizou mais terminologia 

correcta foi o “Jornal de Notícias” e o jornal com menos terminologia correcta 

foi, curiosamente, o jornal “Público”.  

Em relação à terminologia incorrecta verifica-se a situação inversa, ou seja, o 

jornal com menos terminologia incorrecta foi o jornal “Público” e o jornal com 

mais terminologia incorrecta foi o jornal “Record”. Em 2008 o jornal que utilizou 

mais terminologia incorrecta foi o “Público”e o jornal com menos terminologia 

incorrecta foi, curiosamente, o “Jornal de Notícias”. 



164 

Relativamente a este ponto será importante referir que a terminologia 

correcta aumentou em todos os jornais, com excepção do “Público”, entre o 

ano de 2004 e 2008, o que vem de encontro à tendência verificada em estudos 

recentes (Haller et al., 2006; Monteiro et al., 2008) e que contrariam o que 

anteriormente se verificava, isto é, o uso de linguagem inapropriada. O jornal 

em que se verificou um aumento mais significativo, entre ambos os anos, foi o 

“Record”, conforme apontava o trabalho de Monteiro et al. (2008). Em relação à 

terminologia incorrecta, verificou-se que os valores diminuíram, entre os dois 

anos de análise, havendo apenas uma excepção a esta tendência, isto é, o 

caso do jornal “Público”. Estes dados, especificamente os relativos aos jornais 

desportivos, estão de acordo com o trabalho de Monteiro et al. (2008), uma vez 

que se verificou a mesma tendência, ou seja, o decréscimo no uso de termos 

incorrectos.  

Referindo-nos agora mais concretamente às nossas UR, podemos dizer que 

tanto em 2004 como em 2008 todos os jornais se referiram aos “personagens” 

deste evento utilizando a designação “atleta” ou “atleta paralímpico”, ou então, 

identificando-os com as respectivas modalidades, como por exemplo o 

“nadador”152, o “cavaleiro”153ou o meio-fundista154. Tal foi, também, verificado 

noutros estudos (Monteiro et al., 2008; Schantz & Gilbert, 2001). Também 

existe uma maior preocupação em referir a pessoa ou o atleta em primeiro 

lugar e só depois a sua deficiência155. Como tal, denotamos o foco progressivo 

na pessoa conforme outros autores já tinham defendido (Haller et al., 2006; 

Kama, 2004; Vivarta, 2003). 

Em relação à terminologia específica para cada deficiência verificamos, em 

ambos os anos, que não existe coerência, ou seja, nos diferentes jornais 

encontramos terminologia correcta e incorrecta. Ainda neste seguimento, 

verificamos que, por vezes, no seio de um mesmo jornal encontramos, para a 

mesma deficiência, termos correctos e incorrectos. A título de exemplo temos o 
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caso do jornal “Público” que utiliza o termo “deficiência mental”156 e 

“…deficiência intelectual…”157 e, também, o “Jornal de Notícias” que utiliza o 

termo “Deficiência visual”158e “Cego”159. Este exemplo ilustra bem aquilo a que 

Vivarta (2003) se referia em relação à falta de domínio de linguagem específica 

da parte dos jornalistas. 

Apesar de os termos incorrectos serem cada vez menos frequentes, palavras 

como “cego” 160 e “invisual”161, já para não falar do caso anterior da “deficiência 

mental”, ainda estão muito presentes nos jornais deste estudo. Esta 

terminologia, de acordo com o IPC (2007), não é a correcta162, algo que tem 

influência sobre a população em geral. Verificamos, ainda, a presença do termo 

“deficiente”163 que, sendo pejorativo (American red cross, 2006; Vivarta 2003), 

por considerar que a pessoa é deficiente no seu todo, não contribui muito na 

mudança social em torno das pessoas com deficiência, ou seja, nas suas RS. 

O atleta muitas vezes é “portador de uma deficiência”164, o que, ainda de 

acordo com Vivarta (2003), também não é correcto porque a deficiência não se 

transporta. Pelo uso destes termos verificamos a presença, que teima em 

manter-se, do modelo médico da deficiência. 

Um dado curioso foi a utilização, em todos os jornais destes dois anos, do 

termo “olímpico”165 em lugar de paralímpico. Pensamos que este dado tenha 

apenas a ver com o facto de os JO antecederem os JP e, por isso, possam 

registar-se gralhas jornalísticas, até porque o número de referências não é 

elevado. Outro termo que aparece com alguma regularidade é o termo 

“paraolímpicos”, que nós pensamos dever-se à falta de definição sobre o termo 
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correcto a aplicar. Passamos a explicar, até ao ano de 2008, ano em que foi 

fundado o actual Comité Paralímpico de Portugal, ainda se discutia qual o 

termo correcto a aplicar, tendo sido, inclusivamente, efectuado um estudo 

linguístico sobre esta situação, que apontava para o uso do termo 

“paraolímpico”. Não obstante, o IPC deliberou que o termo a adoptar em 

Portugal deveria ser “paralímpico” por encontrar maior parecença com o 

contexto mundial. De facto, apesar de o termo “paraolímpico” ter sido 

referenciado algumas vezes (n=6) não supera, em nenhum jornal, o termo 

“paralímpico” (n= 194). 

Apesar de, como vimos até aqui, os termos incorrectos fazerem parte do 

léxico jornalístico, já se verifica a presença de temos progressivamente mais 

correctos, o que denota a evolução patente. Este uso mais frequente de 

terminologia adequada contraria os estudos anteriores (Auslander & Gold, 

1999c; Keller et al., 1990; Simi Linton, 1998; Nelson, 1994; Ross, 2001), mas 

está de acordo com outros (Kama, 2004; Monteiro et al., 2008). Parece, então, 

que os jornalistas, de uma forma geral, estão mais sensibilizados a utilizar 

termos mais correctos, dando cada vez mais voz às críticas provenientes de 

trabalhos efectuados nesta área, bem como a normas de referência como são 

o caso do People First Language e o The Associated Press Stylebook166 

(Goldstein, 2000). Não obstante, aquilo que nos parece, e aqui somos 

obrigados a concordar com Vivarta (2003) é que, muitas vezes, estas 

terminologias não são dominadas pelos próprios profissionais das áreas, por 

vezes pela falta de consenso, e isso irá reflectir-se nos jornalistas e, também, 

no público leitor destes jornais. Talvez devessem existir, tal como já acontece 

para outras áreas, jornalistas especializados nesta área, e qui ça, jornalistas 

com deficiência, que tenham formação para escrever de forma adequada sobre 

estas questões. Independentemente de quem escreve, deveria haver algum 

cuidado da parte de todos os que participam neste ciclo noticioso uma vez que, 

tal como nos sugeriam Kama (2004) e Auslander e Gold (1999c), os media, 
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pela sua ampla exposição e influência potencial, deveriam transmitir e, 

consequentemente, assumir um papel pedagógico no uso da linguagem 

correcta. O papel do jornalista no que diz respeito à difusão de novos termos é 

preponderante, por isso, deveria partir também dele essa preocupação. 

Passemos, então, aquela que é a nossa última categoria de análise, a 

categoria Estereótipos. O quadro abaixo indicado, Quadro nº 15, indica-nos o 

número de UR relativas à categoria estereótipos. 

Quadro nº 15 Número de Unidades de Registo da categoria Estereótipos 

 JN Público O Jogo Record 

Subcategoria  2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 

Estereótipos 

(nº) 

11 2 1 4 3 2 4 6 

Ao lermos este quadro, constatamos que, no ano de 2004, o “Jornal de 

Notícias foi o jornal com maior número de UR relativas aos estereótipos e o 

“Público” foi o jornal com menor número das referidas UR. No ano de 2008, a 

percentagem os valores mais elevados corresponderam ao jornal “Record” e os 

valores inferiores ao “Jornal de Noticias” e “Jogo” em exéquo. 

Quando observamos o que acontece entre o ano 2004 e 2008, verificamos 

que no caso do “Jornal de Notícias” e “Jogo” a percentagem de estereótipos 

baixou, enquanto no “Público” e “Record” essa percentagem aumentou. No 

caso do jornal “Jogo” verifica-se a mesma tendência referida por Monteiro et al. 

(2008), o mesmo não se verificando no caso do jornal “Record”. Apesar de os 

valores de estereotipia serem baixos, não podemos deixar de os considerar 

por, ainda, marcarem a sua presença no contexto jornalístico, especificamente 

o desportivo que é aquele em que se centra o nosso estudo. Neste 

seguimento, podemos dizer que, de uma forma geral, o estereótipo do 

Herói/Super-Atleta é aquele que encontra maior número de registos em todos 

os jornais, com excepção do “Público”, algo que vai ao encontro do nosso 

anterior trabalho (Monteiro et al., 2008). Assim, apercebemo-nos, em ambos os 
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anos, de “ Uma recepção digna de heróis…”167, “… autênticos heróis que, com 

esforços muitas vezes titânicos, conseguem superar-se e atingir marcas 

inimagináveis”168 ou do “… movimento que tem novos heróis em Portugal”169 e 

que “…os heróis do dia foram…”170. Talvez o projecto intitulado “Super Atleta”, 

anteriormente mencionado, tenha contribuído na manutenção deste 

estereótipo, influenciando os media na forma como se referem a estes atletas. 

Assumindo esse “erro”, da parte dos líderes do referido projecto, não podemos 

desculpabilizar os media, uma vez que, tal como referimos anteriormente, se 

dominassem a terminologia específica não incorriam no referido erro. É que, 

através deste mito, parece que “divinizamos” as pessoas com deficiência, 

porque se assim não for, as pessoas sem deficiência, dificilmente as imaginam 

a concretizar-se a nível pessoal e, neste caso específico, desportivo. 

Dificilmente as imaginamos a dependerem, única e exclusivamente, dos 

mesmos factores que um atleta sem deficiência e, fazendo um paralelismo 

sobre o que nos diziam outros autores (Nelson, 1994; Ross, 2001; Saito & 

Ishiyama, 2005; Wahl & Roth, 1982), dificilmente as imaginamos a terem uma 

vida como a de uma pessoa comum, ou seja, com amor, emprego, etc. Assim, 

olhamos para as pessoas com deficiência como super-humanos que, nas 

diversas áreas em que participam, se transcendem e ultrapassam as 

adversidades em actos considerados heróicos. Deste modo, confirmamos que 

as pessoas com deficiência, tal como nos sugeria Hardin (2004), se encontram 

no fundo de uma hierarquia social, algo que faz as pessoas sem deficiência 

pensar que estão num plano superior, definido por ser dado grande valor aos 

corpos sem deficiência.  

No seguimento deste estereótipo surge outro - o Corajoso - que lhe está 

fortemente associado. Este estereótipo foi, também, evidenciado noutros 

estudos (Monteiro et al., 2008; Schantz & Gilbert, 2001; Schantz & Marty, 1995; 

Schell & Duncan, 1999; Smith & Thomas, 2005; Thomas & Smith, 2003). Mais 
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uma vez o atleta com deficiência transcende-se, essencialmente, porque os 

atletas com deficiência são providos de “”…espírito, dedicação e 

coragem…””171 e nunca é demais “…elogiar a coragem dos atletas…”172, são 

corajosos por terem uma deficiência e fazerem desporto. Não é esta a nossa 

convicção, mas é esta a mensagem que vai chegar ao leitor e que o vai fazer 

ver este atleta com deficiência de determinada forma. A confirmar o que 

acabamos de dizer é o estereótipo que se segue -Sofrimento. Através deste 

estereótipo a deficiência é vista como um sofrimento, “O nadador, de 28 anos 

(sofre de paralisia cerebral, que lhe dificulta a comunicação)…”173.  

No nosso estudo encontramos, ainda, associado ao sofrimento, embora não 

se enquadrando com o estereótipo anteriormente mencionado, uma outra 

perspectiva: o sofrimento causado pelos resultados menos bons, que, por se 

tratarem de atletas com deficiência, fazem com que os mesmos sintam 

“…derrotas, as desistências, os objectivos não alcançados, os sonhos 

desfeitos”174, causando sofrimento. Aqui compreendemos, mais 

profundamente, aquilo a que Silva et al. (2006) querem dizer quando se 

referem aos múltiplos riscos que as mulheres desportistas incorrem ou, ainda, 

as palavras de Schell e Duncan (1999) quando fala de uma dupla 

discriminação. É que, de facto, parece que há um diferente tratamento, da 

parte dos jornalistas, quando se referem às mulheres em comparação com os 

homens e o mesmo parece acontecer quando se referem aos atletas com 

deficiência. Assim, parecem existir crenças tradicionais acerca de deficiência, 

de forma paralela ao que Jones et al. (1999) verificaram acerca das mulheres. 

Estas crenças derivam de ideias preconcebidas (McDonald, 2008), que não 

correspondem à realidade e que são desmistificadas quando estes jornalistas 

fazem a sua primeira cobertura de um evento como os JP. 

Por último, surge o estereótipo da Diferença por comparação com os atletas 

sem deficiência. Este estereótipo manifestou-se, em parte, devido à 
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participação da atleta Natalie du Toit nos Jogos Olímpicos e, no âmbito da sua 

participação, aparecem algumas frases como a que apresentamos de seguida: 

“…Natalie distingue-se de todos os outros atletas da aldeia olímpica, onde 

mandam os corpos perfeitos de desportistas” 175, como se a atleta não tivesse o 

corpo de uma desportista. De salientar aqui é que, apesar de Nathalie não ter 

“o corpo perfeito de um desportista” esta atleta ficou à frente de alguns desses 

“desportistas perfeitos”, o que é um tanto ao quanto irónico. Este facto vem 

comprovar aquilo a que se referiam Thomas e Smith (2005) quando referiam a 

procura, por parte dos atletas com deficiência, do “corpo perfeito” dos atletas 

sem deficiência. Mas perante afirmações deste tipo, que atleta não aspiraria tê-

lo? Os media, ao falarem desta forma, estão a contribuir para uma distinção 

desprovida de sentido porque o que importa, neste caso, é o resultado, no 

entanto o ênfase que deram foi relativo ao corpo. De facto, tal como nos dizia 

Davis (1999), o corpo ideal é o único que encaixa num ambiente construído 

para a maioria e, através deste tipo de afirmações os media reforçam aquilo 

que é entendido como um “corpo perfeito”, marginalizando, de certa forma, as 

pessoas com deficiência. De salientar, mais uma vez, é o facto de, qualquer um 

dos estereótipos mencionados, não ter grande expressão nos dois anos em 

questão, tal como apontava um nosso estudo (Monteiro et al., 2008).  

Tendo em conta que no passado era frequente que as pessoas com 

deficiência fossem retratadas de forma irrealista e estereotipada (Keller et al., 

1990; Lachal, 1990; Nelson, 1994; Shapiro, 1993; Yoshida et al., 1990), estes 

dados vêm demonstrar a evolução patente no que concerne a esta categoria. 

Porém, apesar de os estereótipos continuarem a estar presentes na cobertura 

jornalística, já não estão com a mesma frequência do passado, o mesmo 

acontecendo no caso específico da cobertura desportiva dos atletas 

paralímpicos. Nesta, apesar de os principais estereótipos se verificarem - “a 

procura do corpo perfeito” e o do “supercrip vs bitercrip” – já não encontram a 

mesma expressão do passado. Ao contrário de outros estudos (Nelson, 2004; 

Schantz & Gilbert, 2001; Schell & Duncan, 1999;Thomas & Smith, 2003), este 
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estudo confirmou o mesmo que outro trabalho nosso (Monteiro et al., 2008), 

isto é, que os atletas com deficiência já não são vistos como vítimas mas, 

embora com menor frequência, ainda são vistos como corajosos conforme se 

tinha constatado noutros estudos (Monteiro et al., 2008; Schantz & Gilbert, 

2001; Schantz & Marty, 1995; Schell & Duncan, 1999; Smith & Thomas, 2005; 

Thomas & Smith, 2003). 

Assim, a representação destes atletas nos media, apesar de ainda não ser 

correcta, já denota uma evolução positiva, tal como verificaram outros autores 

(Monteiro et al, 2008; Vivarta, 2003). A utilização de retratos mais positivos 

parece estar a verificar-se gradualmente. 

Da nossa discussão sobressai que, em conformidade com uma série de 

temas noticiáveis, os JP apresentam valor–notícia pela sua “proximidade”, 

“relevância", pelo “conflito e controvérsia”, pelo “inesperado” e pelo 

“escândalo”. Apesar de já se verificar uma evolução positiva, este evento ainda 

não é notícia pela “notabilidade” ou “notoriedade” dos actores principais, mas 

sim pela dos actores secundários quando estes exprimem o seu apoio (agentes 

do executivo, figuras públicas, etc.). Assim, este grande evento parece ainda 

não ter atingido “relevância” ou “significância”, pelo menos nos media 

portugueses, algo visível pela falta de “continuidade” das notícias acerca do 

mesmo.  

Outro dado de importante registo é o número reduzido de notícias em 2008, 

que contrariou a tendência até então. Este dado parece estar relacionado com 

os resultados menos bons nesse ano, algo confirmado pelo facto de a maioria 

das notícias nos remeterem precisamente para os resultados. Neste 

seguimento será importante referir o especial destaque que é dado aos 

resultados positivos, porém, os resultados negativos começam já a emergir nas 

páginas dos jornais, algo que aproxima as descrições destes atletas daquela 

que é comum entre os atletas sem deficiência. Emerge, ainda, uma informação 

mais direccionada ao atleta, em si, e não tanto às suas histórias trágicas de 

vida, ou seja, não há uma exploração excessiva de temas fora do âmbito 

desportivo. A maioria das questões financeiras, referem-se a iniciativas ou 
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projectos de angariação de fundos e não tanto com a falta deles. Porém, as 

diferenças de apoio entre atletas olímpicos e paralímpicos, ainda são um facto 

noticiado pelos jornais. 

A deficiência, em si, não é factor determinante na noticiabilidade, ou seja, o 

que determina que um atleta seja alvo de notícia, ou não, é, acima de tudo, a 

sua boa prestação, especialmente quando esta esteve na origem de medalhas.  

A terminologia utilizada é, progressivamente, mais correcta. Não obstante, 

ainda se verifica, com frequência, o uso de termos incorrectos nos diversos 

jornais, algo que nos parece emergir da falta de informação acerca dos termos 

mais correctos a utilizar.  

Em relação àquilo que entendemos por uma visão estereotipada das pessoas 

com deficiência não verificamos elevados registos, o que revela o que 

enfatizámos anteriormente, isto é, a aproximação do discurso dos jornalistas no 

que diz respeito aos atletas com e sem deficiência. Os sentimentos de 

compaixão, associados ao modelo bitercrip já não marcam presença nas 

notícias por nós analisadas, porém o modelo supercrip ainda parece estar 

enraizado na cultura jornalística, sendo este o estereótipo mais patente no seu 

discurso.  

A tendência de todos os jornais em noticiar, por norma, os mesmos factos, 

alertou-nos para uma eventual “fragilidade” no nosso trabalho, ou seja, a 

importância de estudar todo o processo de construção destas notícias, 

conforme nos alertaram estudos recentes. Isto porque, fica pouco claro se as 

notícias são escolhidas e escritas pelos próprios jornalistas de cada jornal 

particular, ou se são escritas por uma agência noticiosa e cada jornal apenas 

faz uma selecção de conteúdo. De facto, será um dado importante a ter em 

conta num próximo trabalho.  

Em forma de síntese podemos dizer que a representação dos atletas 

paralímpicos tem mantido a mesma evolução positiva já verificada 

anteriormente. No entanto, o pouco destaque que é dado a estes atletas, 

visível pelo reduzido número de notícias, demonstra o longo caminho a 



173 

percorrer até que este seja reconhecido de forma semelhante aos atletas com 

deficiência, ou seja, que cative pela sua prestação. 
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Conclusões 

Quando decidimos prosseguir com a elaboração deste trabalho, partimos da 

premissa de que os meios de comunicação social têm um impacto sobre a 

sociedade. De facto, em Portugal esta influência parece ser muito evidente, 

uma vez que de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística o nosso 

país apresenta um dos défices mais elevados de escolarização entre os países 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE). 

De acordo com estes dados, no seio da população portuguesa temos: 14% 

analfabetos; 11,4% que sabem ler e escrever mas não possuem qualquer grau 

académico; 27,87% concluiram o 1º Ciclo; 13,86% o 2º Ciclo; 13,86% o 3º 

ciclo; 11,2% o secundário; e 4,92% Ensino Superior. Perante estes dados, e 

sabendo que a influência dos media é tanto maior quanto mais baixo for o 

índice de escolarização, facilmente compreendemos o porquê de referirmos um 

impacto evidente para a população portuguesa. 

Neste seguimento, todo o conteúdo jornalístico irá ter diferentes 

repercussões nos diversos leitores: por um lado, existirão leitores que irão 

assumir o mesmo discurso, por o considerarem verdadeiro, por outro, também 

existirão leitores que, por terem outro tipo de entendimento e, obviamente, 

espírito crítico, não o farão. Não obstante, existem temas que as pessoas em 

geral (tendo muita ou pouca formação) não dominam, como é por exemplo o 

caso dos JP. Em relação aos JP e, mais especificamente, aos atletas 

paralímpicos, as pessoas que têm algum conhecimento de causa são, por 

norma, familiares, amigos ou então estão ligados a estes atletas por funções 

inerentes à sua profissão (por exemplo, os treinadores, assistentes, etc.). À 

excepção destas pessoas, todas as restantes, ou uma grande maioria delas, 

irão tomar conhecimento acerca destes atletas através dos media e, apenas na 

altura dos JP, pelo que toda a informação que neles circula assume um forte 

impacto. Isto porque, desta informação emergem RS acerca destes atletas, que 

irão “afectar”, também, as pessoas com deficiência de uma forma geral, uma 

vez que estas RS são entendidas como um processo de produção de 

conhecimento e, por isso, têm uma acção transformadora.  
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Em relação às RS emergentes dos media, relativamente aos atletas com 

deficiência, alguns estudos revelaram que as mesmas eram pouco favoráveis. 

No entanto, estudos mais recentes, nomeadamente em Portugal, revelaram 

uma tendência progressivamente mais favorável. Estes estudos tinham tido em 

linha de conta JDNG e JDNED separadamente e nenhum estudo, pelo menos 

em Portugal, tinha abrangido, em simultâneo, ambos os tipos de jornais (JDNG 

e JDNED). Este foi, efectivamente, um dos lados mais enriquecedores deste 

trabalho, não só pela quantidade de informação como também, pela maior 

abrangência de diferentes tipos de público-alvo, o que contribuiu desde logo 

para a maior representatividade da amostra. 

Foi com o propósito de conhecer e compreender as RS emergentes do 

discurso jornalístico em Portugal, ou melhor dizendo, a sua evolução, que 

analisámos quatro jornais diários portugueses (“Jornal de Notícias”, “Público”, 

“Jogo” e “Record”) em dois anos de JP. De forma a simplificar a nossa análise 

e de modo a cumprir com os objectivos propostos, estabelecemos um modelo 

analítico com as seguintes categorias: Assuntos mais tratados; Tipos de 

Deficiência mais tratadas; Terminologia utilizada; e Estereótipos. Deste modelo 

analítico emergem as seguintes conclusões: 

Relativamente ao primeiro objectivo, ou seja, relativo ao tipo e quantidade de 

informação fornecida pelos diversos jornais analisados, podemos constatar que 

o número de notícias, contrariamente ao que vinha a acontecer até então, 

diminuiu entre 2004 e 2008 em todos os jornais. Tal facto fez-nos ver a 

importância assumida pelos resultados desportivos positivos obtidos pelos 

atletas, uma vez que os mesmos não foram tão bons em 2008, algo que terá 

influenciado esse decréscimo. Quanto ao tipo de informação divulgada, nos 

diversos jornais, esta tende a dar maior ênfase aos resultados obtidos pelos 

atletas, sendo estes os dados detentores de maior destaque. De facto, todos os 

dados relativos aos resultados, recordes e medalhas, ou seja, à Prestação 

desportiva, foram aqueles que conferiram, primordialmente, noticiabilidade aos 

atletas paralímpicos portugueses, só depois se registaram os dados relativos 

ao Atleta com deficiência e, por último, os dados relativos às Questões 

financeiras. De todos os resultados obtidos pelos atletas paralímpicos, os que 
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maior atenção mediática obtêm são os resultados positivos, no entanto, já se 

começa a verificar a divulgação de resultados menos positivos nos jornais, algo 

que aproxima, cada vez mais, as descrições destes atletas dos atletas sem 

deficiência. Isto aplica-se a todos os jornais do nosso estudo e em ambos os 

anos. 

Relativamente ao Atleta com deficiência, verifica-se uma abordagem mais 

centrada no atleta e na sua história desportiva, algo que, na nossa opinião, 

abona a favor das RS dos mesmos. Apesar de ainda se abordar algumas 

vezes as causas da sua deficiência, esta é cada vez menos explorada ou, se 

preferirmos, encarada como uma informação extra, dando lugar a uma nova, 

isto é, uma mais centrada nos resultados anteriores e no trabalho efectuado 

pelos referidos atletas. O foco é dado ao atleta e não tanto à sua deficiência, 

algo que demonstra a presença, cada vez maior, do modelo social. Este tipo de 

abordagem esteve patente em todos os jornais do nosso estudo e em ambos 

os anos. 

No que concerne ao último ponto deste objectivo, Questões financeiras, 

verificamos que a abordagem a este tema é, também, mais positiva, isto é, já 

não se verifica a constante denúncia das dificuldades destes atletas e da 

grande falta de apoios. Sentimos sim, que há um maior apoio financeiro a estes 

atletas e que passa não só pelo governo mas, também, pela criação de 

projectos que visam apoiar estes atletas, não só no que diz respeito à sua 

participação nos JP, como também no processo de preparação que decorre 

entre os JP. Pelo menos foi esta a informação passada pelos jornais, algo 

visível na constante divulgação de projectos. Esta divulgação foi maior em 

2004 do que em 2008 e mais visível no jornal “Record”, talvez pelo facto de o 

projecto se ter iniciado em 2004 e por este ser o jornal oficial da missão 

paralímpica portuguesa, respectivamente. 

O nosso segundo objectivo prendia-se com o tratamento das diferentes 

deficiências nos diversos jornais. No que diz respeito a este ponto, não 

observámos quaisquer diferenças entre os diversos jornais em ambos os anos. 

Ou seja, todas as deficiências são tratadas pelos jornais de forma equiparada, 
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sendo o mais importante, no que diz respeito à noticiabilidade, o resultado 

obtido e não a deficiência em causa. Também é importante referir que, cada 

vez mais, se verifica a maior ênfase dada ao atleta em detrimento da sua 

deficiência pelo que este passa a ser, com maior frequência, o “atleta com 

determinada deficiência” e não o “deficiente”, algo que mostra a imposição 

cada vez mais forte do modelo social e que se começa a sentir no discurso 

jornalístico. Em relação a este ponto entendemos que uma análise às 

fotografias seria enriquecedora, uma vez que talvez aí verificássemos 

resultados mais completos para responder a este objectivo. Isto porque, surge 

a seguinte questão: será que um atleta com deficiência visual ou um atleta com 

amputação, que tivessem ganho uma medalha de ouro, seriam alvo de 

destaque fotográfico de forma semelhante? Gostaríamos de saber a resposta 

mas ficará para um próximo trabalho. 

Relativamente ao terceiro objectivo, a análise da terminologia utilizada, 

verificamos que esta é, maioritariamente, correcta. No entanto, a presença de 

terminologia incorrecta ainda é um facto o que, por si só, é já um factor que 

consideramos negativo. Isto porque, o uso desta terminologia, além de estar 

acessível a milhares de pessoas, irá, ainda, influenciar a construção de RS em 

torno das pessoas com deficiência. Assim, apesar de se verificar uma evolução 

positiva no uso de terminologia ainda não a consideramos ser suficiente, pelo 

que deverá haver um maior cuidado da parte de quem redige os textos das 

notícias. Não queremos com isto dizer que os jornalistas possam ser 

responsabilizados, ou pelo menos os únicos responsáveis, mas consideramos 

que estes profissionais devem assumir um papel mais pedagógico na 

elaboração de textos. Este facto assume uma importância ainda maior quando 

sabemos que estes textos estão acessíveis a qualquer pessoa e exercem 

influência real sobre as mesmas. Não obstante, muitas vezes sentimos que a 

este nível a falha é geral, ou seja, sentimos que o uso de terminologia 

incorrecta está presente nos próprios profissionais da área, algo que origina 

divergências no discurso. Deste modo, vemo-nos obrigados a “desculpar”, em 

certa parte, os jornalistas, uma vez que estes são “apanhados” nestas 

divergências de discurso, algo que faz com que também eles se sintam, muitas 
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vezes, confusos no tipo de escrita que vão ter. Independentemente da 

responsabilidade, uma coisa é certa, a linguagem utilizada em relação às 

pessoas com deficiência, seja em que domínio for, assume um papel 

importante no que concerne às RS, isto porque, o simples uso de uma palavra 

errada pode estar a contribuir para o “criação” de RS desfavoráveis, conforme 

pudemos constatar na nossa discussão. 

No que concerne ao último objectivo deste trabalho, ou seja, os estereótipos 

presentes, podemos afirmar que os mesmos têm vindo a decrescer em 

número, o que é positivo. Não obstante, a sua presença ainda é um facto em 

todos os jornais e em ambos os anos, algo que não podemos desvalorizar. De 

um modo geral, a estereotipia surge do facto de ainda se continuar a ver o 

atleta com deficiência no âmbito do modelo do supercrip e, também, como 

alguém que procura ou aspira ter o “corpo perfeito” por comparação aos atletas 

sem deficiência. Embora muito raramente, a deficiência ainda é associada ao 

sofrimento e em alguns casos percebe-se alguma protecção no sentido de se 

considerar que para estes atletas é, particularmente, duro perder, isto é, 

quando comparado com outros atletas. As atletas com deficiência são tratadas 

de forma semelhante aos atletas, apenas se verificando diferenças na 

quantidade de informação, algo que parece estar relacionado com o menor 

número de medalhas e, também, menor participação femininas nos JP. Daqui 

se pode retirar a ilação ou pelo menos questionar um outro aspecto: Será que 

as mulheres têm o mesmo tipo de acesso à prática desportiva? Parece-nos que 

há uma grande falta de informação neste campo, algo que influencia a inferior 

participação feminina. Mas sobre isto seriam necessários outros estudos. 

Parece então que as RS, de um modo geral, não variam entre 2004 e 2008 

nem mesmo entre os diferentes jornais. Em relação a este facto, verificamos ao 

longo da nossa discussão a necessidade de um trabalho no âmbito do 

processo de construção destas notícias, uma vez que acreditamos que as 

mesmas tenham tido a mesma base comum, ou seja, uma agência noticiosa, 

algo que talvez explique as semelhanças entre os diferentes jornais.  
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Assim, e respondendo àquele que é o nosso objectivo geral podemos dizer 

que os atletas com deficiência são representados de uma forma cada vez mais 

positiva. Ou seja, são valorizados, essencialmente, pela sua prestação 

desportiva e pela sua condição de atleta. Os jornais tendem a recorrer a 

terminologia maioritariamente correcta, mas por vezes, reificam alguns 

estereótipos patentes, nomeadamente o “supercrip” e a busca do “corpo 

perfeito”. 

A investigação nesta área não se esgota com este trabalho. Entendemos o 

mesmo como um princípio que vai com certeza desenvolver próximas 

pesquisas. Deste modo, todos os trabalhos nesta área se revelam 

extremamente pertinentes, por colocarem em aberto questões que fazem com 

que os media reflictam sobre a sua acção, pelo menos foi o nosso propósito: 

causar alguma reflexão para posterior mudança. 

Apesar de o nosso trabalho ter respondido aos nossos objectivos de forma 

satisfatória, consideramos existirem pontos para os quais, quer por limitações 

temporais, quer por falta de estudos, não conseguimos responder, ou melhor 

dizendo, enriquecer a informação. Assim, sugerimos a realização de outras 

pesquisas, nomeadamente: 

- análise in loco a todo o processo de selecção e construção de conteúdo 

jornalístico, nomeadamente relacionado com os JP; 

- análise às questões de género, lacuna que já foi sendo justificada ao longo 

do trabalho e que eventualmente poderá ser aprofundada até pelo duplo 

estigma associado à mulher. Assim, urge a pergunta: a que se deve a menor 

participação feminina em Portugal? 

- análise às fotografias que aparecem nos jornais, com objectivo de melhor 

respondermos à questão do tipo de deficiência mais e menos retratada, isto 

porque uma coisa é escrever acerca de determinada deficiência, outra é 

escolher, na hora de colocar uma fotografia,qual a deficiência a retratar; 
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- análise à localização das notícias acerca dos JP nos jornais; 

- análise da percepção dos atletas visados acerca dessas mesmas notícias; 

- análise da percepção dos próprios jornalistas acerca da cobertura deste 

evento.
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XXI 

Código Categoria Sub-categoria U.R. Citação 
AA 

04/JN/1 – AA Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Paralímpicos” 
   Atletas Paralímpicos “…premiando o esforço dos atletas paralímpicos…” 

 
 Assuntos mais tratados Questões Financeiras APP (apoio, patrocínios, 

prémios) 

“Galp apoia e incentiva a comitiva portuguesa” 
“A Galp Energia é o principal patrocinador…” 
“Disponibilizando uma verba de cerca de 225 mil euros, 
a Galp Energia reforça…” 
“A Galp Energia pretende que este apoio ao movimento 
paralímpico não se resuma a um mero contributo 
financeiro…” 

   
Projecto “Super-atleta” “…seus super-atletas…” 

   Acções de Promoção 
“…prevendo por isso o desenvolvimento de algumas 
acções de comunicação…” 
 

  Prestação Desportiva Resultados “…um total de 64 medalhas…” 
AJP 

04/JN/2 – AJP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Atleta da Gesloures…” 
“Nadadora Susana Barroso será a porta-estandarte” 
“A nadadora Susana Barroso será …” 
“…e pessoal da atleta, …” 
“A nadadora da Gesloures …” 
“…inclui 41 atletas…” 

 Assuntos mais tratados Atleta com Deficiência Perfil 

“…ganhou três medalhas de prata e duas de bronze” 
“…com uma medalha de bronze em Barcelona 92, duas 
medalhas de prata e uma de bronze em Atlanta 96 e 
uma medalha de prata em Sydney 2000, entre outros 
títulos europeus e recordes nacionais e condecorações 
de mérito desportivo.” 
 

04/JN/3 – AJP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Paralímpicos” 

   Atletas Paralímpicos “…dos atletas paralímpicos que…” 

 

 



XXII 

 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…composta por 41 atletas em seis modalidades 
diferentes…” 
“…desejar boa sorte aos atletas.” 
“…que actualmente os atletas possuem para trabalhar.” 
“…conquistado através da capacidade do nosso trabalho e 
dos nossos atletas…” 
“A cerimónia terminou em jeito de festa com os atletas a 
cantarem…” 
“Atletas esperam que o traje…” 

   Atleta com / sem deficiência “…para acrescentar que os atletas com deficiências…” 

 Assuntos mais tratados Questões Financeiras Acções de Promoção 
“O traje oficial dos atletas paralímpicos que vai ser usado 
já a partir de dia 17 em Atenas foi, ontem, apresentado. ” 
 

   APP (apoio, patrocínios, 
prémios) “…um protocolo de colaboração com a Sport Zone…” 

  Prestação desportiva Expectativas/Objectivos “Prometemos dar o nosso melhor e fazer com que estes 
fatos subam ao pódio muitas vezes.” 

04/JN/4 – AJP Tipos de deficiência Homem Deficiência Visual “Visual T13” 

   Paralisia Cerebral 
“Paralisia cerebral/BC3” 
“Paralisia cerebral/CP3” 
“Paralisia cerebral/S1” 

   Deficiência Motora “Motora/S3” 
  Mulher Deficiência Motora “Motora/S3” 
   Amputação “Amputada/S9/SB8” 

   Paralisia Cerebral “Paralisia cerebral/S5/SM5/SB5” 
“Paralisia cerebral/S3” 

 Terminologia Terminologia Incorrecta Deficiência Mental “Deficiência Mental” 

04/JN/5 – AJP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…para ultimar pormenores relativos ao bem-estar dos 
atletas portugueses…” 
“Em 1984, a nossa delegação (15 atletas, em 5 
modalidades) …” 

  Terminologia Incorrecta Deficiente 

“…que não existia competição para deficientes e que  os 
deficientes não deviam fazer desporto.” 
“…essa evolução e o desporto para deficientes foi 
reconhecido posteriormente…” 
“É fundamental que o deficiente possa ir à escola…” 
“Queremos que mais deficientes pratiquem desporto…” 

 Assuntos mais tratados Questões financeiras Projecto “Super-atleta” “O nosso Projecto Superatleta…” 

 

 



XXIII 

  Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos 
“Reduzir os obstáculos e criar as melhores condições 
de acesso para todos é a mensagem presente no nosso 
discurso.” 

04/JN/6 – AJP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência História “Um álbum de fotografias e um livro sobre a missão 
paralímpica Atenas 2004…” 

04/JN/7 – AJP 
Terminologia Terminologia Correcta 

Paralimpico “O paralimpico de Carlos Lopes…” 

  Assuntos mais tratados Atleta com deficiência “…com 4 medalhas de ouro.” 

04/JN/8 – AJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos 
“Susana em busca da sexta medalha” 
“Susana Barroso vais procurar a sua sexta medalha nas 
piscinas de Atenas.” 

04/JN/9 – AJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos 

“Quarenta e um atletas paralímpicos seguem hoje para a 
capital grega esperançados na conquista de medalhas.” 
“Portugueses sonham ouvir o hino nacional.” 
“…distribuídos por seis modalidades, procuram a glória 
desportiva…” 
“…preparada para ganhar os lugares do pódio…” 
“Um caso sério na arte de vencer.” 
“…também se apresenta com propósitos de ver a 
bandeira portuguesa nas cerimónias de distribuição de 
medalhas…” 

  Questões financeiras Projecto “Super-Atleta” 

“…embora os nossos superatletas entrem em acção no 
dia 19…” 
“Superatletas são também os nossos especialistas do 
Boccia…” 

  Atleta com deficiência Perfil 

“Paulo Coelho, com sete medalhas paralímpicas ao peito 
(quatro de ouro, duas de prata e uma de bronze), 
acumuladas em Barcelona 92, Atlanta 96 e Sydney 
2000…” 
“…(já amealhou duas de pratas e três de bronze…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas paralímpicos “Quarenta e um atletas paralímpicos seguem hoje para a 
capital grega esperançados na conquista de medalhas.” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Na delegação lusitana, 41 atletas (34 homens e sete 
mulheres)…”  
“…do nosso atletismo, presente com 12 atletas em 
Atenas…” 
“O basquetebol, com 12 jogadores…” 
“…e a equitação enviam um único atleta.” 

04/JN/10– AJP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “O estágio global, que reuniu todos os atletas…” 

   Paralímpicos 

“…em que os nossos paralímpicos, sem barreiras 
arquitectónicas o conforto do hotel…” 
“…e edição filatélica comemorativa da participação 
portuguesa nos jogos paralímpicos foram também 
iniciativas levadas a cabo durante aquela semana…” 
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 Assuntos mais tratados Questões financeiras Acções de promoção 

“Um desfile de traje e equipamento oficial Sport Zone, o 
lançamento dos livros “Missão” e “Portadores da Luz” 
e edição filatélica comemorativa da participação 
portuguesa nos jogos paralímpicos foram também 
iniciativas levadas a cabo durante aquela semana…” 

04/JN/11– AJP Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos 

“Estrelas do desporto nacional dão imagem pelos Atletas 
Paralímpicos” 
“O aeroporto de Lisboa foi ontem o palco da rodagem de 
um filme publicitário cujo objectivo é promover os atletas 
paralímpicos portugueses que vão participar nos jogos 
Olímpicos…” 
“…dando uma forte imagem de acção e optimismo aos 
atletas paralímpicos…” 

  Terminologia Incorrecta Olímpico 

“O aeroporto de Lisboa foi ontem o palco da rodagem de 
um filme publicitário cujo objectivo é promover os atletas 
paralímpicos portugueses que vão participar nos jogos 
Olímpicos…” 

 Assuntos mais tratados Questões financeiras Acções de promoção 

“Estrelas do desporto nacional dão imagem pelos 
Atletas Paralímpicos” 
“Obikwelu, Eusébio e Rui Costa rodaram filme.” 
“O aeroporto de Lisboa foi ontem o palco da rodagem de 
um filme publicitário cujo objectivo é promover os 
atletas paralímpicos portugueses que vão participar nos 
jogos Olímpicos …” 

  Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos “Toda a gente deve estar ao esforço destes campeões. 
Penso que vai haver medalhas…” 

04/JN/12– AJP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil 
“Paulo Coelho continua a ser o paralímpico português com 
mais medalhas conquistadas. Entre Barcelona 92 e 
Sydney 2000 foi sete vezes ao pódio (quatro de ouro).”  

 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpico 
“Paulo Coelho continua a ser o paralímpico português com 
mais medalhas conquistadas. Entre Barcelona 92 e Sydney 
2000 foi sete vezes ao pódio (quatro de ouro).” 

04/JN/13– AJP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpico 

“José Macedo tem sido o grande cartaz do boccia 
português nos jogos paralímpicos. As três medalhas de 
ouro ganhas em (Atlanta 96 e Sydney 2000) fazem dele 
uma referência da modalidades.” 
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 Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil 

“José Macedo tem sido o grande cartaz do boccia 
português nos jogos paralímpicos. As três medalhas de 
ouro ganhas em (Atlanta 96 e Sydney 2000) fazem dele 
uma referência da modalidades.” 

04/JN/14– AJP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil 

“Dezanove títulos e mais de seis dezenas de medalhas 
enriquecem o património paralímpico português” 
“Desde Seul 88 até Sydney 2000, os nossos atletas 
conquistaram medalhas (19 de ouro, 14 de prata e 15 de 
bronze)…” 
“Desde 1988, os atletas paralímpicos já conquistaram 48 
medalhas olímpicas.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpico 
“Dezanove títulos e mais de seis dezenas de medalhas 
enriquecem o património paralímpico português” 
“Aí surgiram dois heróis do atletismo paralímpico…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Desde Seul 88 até Sydney 2000, os nossos atletas 
conquistaram medalhas (19 de ouro, 14 de prata e 15 de 
bronze)…” 
“…tendo estado presentes 15 atletas em cinco 
modalidades…" 
“…foi evidente o contraste com os olímpicos que, o 
velocista…” 

   Atletas Paralímpicos “Desde 1988, os atletas paralímpicos já conquistaram 48 
medalhas olímpicas.” 

  Terminologia Incorrecta Olímpicos 

“…foi evidente o contraste com os olímpicos que, o 
velocista …” 
“Desde 1988, os atletas paralímpicos já conquistaram 48 
medalhas olímpicas.” 

 Estereótipos   Heróis / Super-atleta “Aí surgiram dois heróis do atletismo paralímpico…” 
“Na nova fornada de superatletas…” 

04/JN/15– AJP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Projecto “super-atletas” 

“A importância do Projecto Super Atleta” 
“O Projecto Super Atleta, da responsabilidade da FPDD, 
é uma iniciativa de marketing que mobilizou o país para as 
causas gerais do Movimento Paralímpico de Portugal.” 

  Questões Financeiras Acções de promoção 
“O Projecto Super Atleta, da responsabilidade da FPDD, é 
uma iniciativa de marketing que mobilizou o país para as 
causas gerais do Movimento Paralímpico de Portugal.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpico 
“O Projecto Super Atleta, da responsabilidade da FPDD, é 
uma iniciativa de marketing que mobilizou o país para as 
causas gerais do Movimento Paralímpico de Portugal.” 

04/JN/16– AJP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpico “…são três das figuras públicas nomeadas embaixadores 
paralimpicos.” 
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04/JN/17– AJP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpico 

“Líder do Movimento paralímpicos enaltece resultados 
obtidos até hoje e a influência que estes têm na sociedade 
portuguesa…” 
“Neste ciclo paralímpico começamos por trabalhar com os 
atletas que…” 
“É uma vitória importante para o movimento paralímpico e 
vem reconhecer um direito dos atletas…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…ligado ao movimento paralímpico português, primeiro  
como atleta…” 
“Neste ciclo paralímpico começamos por trabalhar com os 
atletas que…” 
“…permitem que o atleta esteja permanentemente em 
observação.” 
“E a selecção final (14 atletas) ficou resolvida a 14 de 
Junho…” 
“…porque em Sydney tivemos 53 atletas,pois levámos lá 
uma equipa de futebol de paralisia cerebral…” 
“…mas do conjunto de atletas…” 
“…com mais de 4500 atletas de mais de 140 países…” 
“Estes atletas constituem também um excelente 
exemplo…” 
“Finalmente, conseguimos assinar com a administração 
pública desportiva um contrato-programa que visa a 
atribuição de uma bolsa de treino aos atletas.” 
“É uma vitória importante para o movimento paralímpico e 
vem reconhecer um direito dos atletas…” 
“…um conjunto de atletas portugueses vai dar o seu 
melhor em Atenas 2004…” 
“…viva com entusiasmo a participação destes atletas…” 

  Terminologia Incorrecta Deficiente 

“…como meio de valorizar cada vez mais os cidadãos 
deficientes…” 
“…em particular para o universo de cidadãos 
deficientes…” 

 Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil 
“Líder do Movimento paralímpicos enaltece resultados 
obtidos até hoje e a influência que estes têm na 
sociedade portuguesa…” 
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  Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos 

“Atrair novos praticantes para o desporto é outro dos 
objectivos.” 
“Tentar manter o nível de resultados que conseguimos 
nos últimos jogos…” 
“…ao nível do atletismo e do boccia, as nossas 
modalidades mais fortes, temos grandes expectativas. 
Vamos conquistar algumas medalhas.” 
“…e das provas que deram nos últimos eventos 
seguramente que vamos trazer bons resultados. Se 
vamos ganhar cinco ou seis ou nove ou dez não sabemos. 
Mas vamos seguramente ter medalhas.” 
“…um conjunto de atletas portugueses vai dar o seu 
melhor em Atenas 2004…” 

  Questões Financeiras APP (apoio, patrocínios, 
prémios) 

“Finalmente, conseguimos assinar com a administração 
pública desportiva um contrato-programa que visa a 
atribuição de uma bolsa de treino aos atletas.” 
“…pela primeira vez, um conjunto de jornalista a 
acompanhar-nos, e vamos ter também transmissões em 
directo pela televisão…” 

 Tipos de deficiência Não Indicado Paralisia Cerebral “…porque em Sydney tivemos 53 atletas,pois levámos lá 
uma equipa de futebol de paralisia cerebral…” 

04/JN/18– AJP Terminologia Terminologia Incorrecta Deficiente 
“Cinco associações nacionais no desporto para 
deficientes.” 
“O desporto para deficientes…” 

   Deficiência mental “…está organizado por cinco áreas de deficiência (visual, 
mental, paralisia cerebral, motora e surdos)…” 

  Terminologia Correcta Paralímpicos “…organização da missão paralímpica e das selecções 
nacionais…” 

   Deficiência visual “…está organizado por cinco áreas de deficiência (visual, 
mental, paralisia cerebral, motora e surdos)…” 

   Paralisia Cerebral “…está organizado por cinco áreas de deficiência (visual, 
mental, paralisia cerebral, motora e surdos)…” 

   Deficiência Motora “…está organizado por cinco áreas de deficiência (visual, 
mental, paralisia cerebral, motora e surdos)…” 

 Tipos de deficiência Não indicado Deficiência visual “…está organizado por cinco áreas de deficiência (visual, 
mental, paralisia cerebral, motora e surdos)…” 

   Paralisia Cerebral “…está organizado por cinco áreas de deficiência (visual, 
mental, paralisia cerebral, motora e surdos)…” 

   Deficiência Motora “…está organizado por cinco áreas de deficiência (visual, 
mental, paralisia cerebral, motora e surdos)…” 

04/JN/19– AJP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil “A medalha de ouro na taça do Mundo e a de bronze no 
europeu Bruno…” 

04/JN/20– AJP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Sete nadadores na capital Grega.” 
“Portugal apresenta sete nadadores…” 
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   Atleta com/sem deficiência “Acima de tudo, os atletas com deficiência conhecem 
bem o seu curso…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…a partir do momento em que os atletas começaram a 
receber bolsas.” 
“…em que os nossos atletas correram a estafeta…” 

  Terminologia Incorrecta Cego “…nos mundiais de atletismo para cegos…” 

 Assuntos mais tratados Questões Financeiras APP (apoio, patrocínios, 
prémios) 

“…a partir do momento em que os atletas começaram a 
receber bolsas.” 

 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos “…onde Susana Barroso procura a sexta medalha 
paralímpica (tem duas de prata e três de bronze).” 

  Atleta com deficiência Perfil “…onde Susana Barroso procura a sexta medalha 
paralímpica (tem duas de prata e três de bronze).” 

04/JN/21– AJP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil 

“…ouro, prata e bronze enriquecem a carreira da fã de 
Alexander Popov.” 
“…diz-nos a atleta residente em Odivelas, sexta 
classificada nesta distância tanto em Atlanta como em 
SydneY.” 

  Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos 

“Objectivo de futura médica é ficar nas cinco 
primeiras.” 
“…os objectivos da futura médica lisboeta, nadadora do 
Gesloures, é ficar entre as cinco primeiras, embora o 
sonho de ganhar uma medalha esteja bem presente no seu 
discurso.” 
“O objectivo é concentrar-me ao máximo e fazer o melhor 
tempo possível. A meta é ficar nas cinco primeiras, diz-
nos Leila Marques, ainda no estágio global paralímpico…” 

   Preparação 

“O treino é intenso como o de qualquer atleta de alta 
competição. Quatro horas e meia diárias, duas vezes 
por dia (ao sábado só de manhã), com descanso ao 
domingo, é a carga habitual…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…os objectivos da futura médica lisboeta, nadadora do 
Gesloures, é ficar entre as cinco primeiras, embora o sonho 
de ganhar uma medalha esteja bem presente no seu 
discurso.” 
“O treino é intenso como o de qualquer atleta de alta 
competição. Quatro horas e meia diárias, duas vezes por 
dia (ao sábado só de manhã), com descanso ao domingo, 
é a carga habitual…” 
“…diz-nos a atleta residente em Odivelas, sexta 
classificada nesta distância tanto em Atlanta como em 
SydneY.” 
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   Paralímpicos 
“O objectivo é concentrar-me ao máximo e fazer o melhor 
tempo possível. A meta é ficar nas cinco primeiras, diz-nos 
Leila Marques, ainda no estágio global paralímpico…” 

  Terminologia Incorrecta Deficiente “…completamente adaptada a deficientes…” 

04/JN/22– AJP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos 
“Apoio médico // Fisioterapeuta estreia-se  nos 
paralímpicos.” 
“Os paralímpicos sofrem imenso no dia à dia.” 

04/JN/23– AJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos “Vontade de ir mais longe já vem de muito longe...” 

   Resultados 

“…a presenciar a final entre os EUA e Israel que os 
primeiros ganharam (59-58), depois de terem perdido o 
título paralímpico para o segundo…”  
“…Trischa Zorn…, com doze medalhas de ouro e nove 
recordes do mundo, enquanto a representação lusitana 
trazia da Ásia 12 medalhas (três de ouro, quatro de 
prata e cinco de bronze)…” 
“…oito medalhas  (três de ouro - duas de …) o velocista 
Carlos Lopes - …de prata e quatro de 
bronze)…aumentado para 12…em Atlanta96 (sete de 
ouro, três de prata e duas de bronze), onde o meio-
fundista Paulo Coelho rei nos 1500 e 5000 metros 
e…Macedo venceu as provas individual e de pares no 
boccia.” 
“…onde estiveram 3843 atletas de 123 países…(15 ao 
todo-seis de ouro, cinco de prata e quatro de 
bronze)…” 
“O velocista Carlos Lopes conquistou duas das seis 
medalhas de ouro amealhadas por Portugal…” 

  Atletas com deficiência Perfil 

“…(29 medalhas, a que juntaram sete de prata e outras 
tantas de bronze…subiram ao pódio (duas de ouro, 29 
de prata e 25 de bronze)…os britânicos ficado bem perto 
com 19 primeiros lugares, 16 segundos e 18 terceiros. 
O atirador italiano…ao conquistar nove medalhas na 
esgrima, enquanto no basquetebol em cadeiras de rodas o 
título sorriu aos norte-americanos.” 
“Um italiano de ouro.” 



XXX 

 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Quatrocentos atletas de vinte e três paíse participaram…” 
“…em Atenas, vão estar 4500 atletas…” 
“…a participação diminuiu (375 atletas…)” 
“…Heidelberg acolheu mil atletas de 44 países…” 
“…1500 atletas estiveram em acção e pela primeira vez 
competiram 261 amputados e 187 deficientes visuais.” 
“…Arnhem recebem 2500 atletas de 42 países…” 
“…registou a primeira aparição de atletas (125) com 
paralisia cerebral…” 
“…com mais de três mil atletas de 61 países a nadadora 
deficiente visual…” 
“…oito medalhas  (três de ouro - duas de …) o velocista 
Carlos Lopes - …de prata e quatro de bronze)…aumentado 
para 12…em Atlanta96 (sete de ouro, três de prata e duas 
de bronze), onde o meio-fundista Paulo Coelho rei nos 
1500 e 5000 metros...” 
“…onde estiveram 3843 atletas de 123 países…(15 ao 
todo-seis de ouro, cinco de prata e quatro de bronze)…” 
“O velocista Carlos Lopes conquistou duas das seis 
medalhas de ouro amealhadas por Portugal…” 

   Atletas com/sem deficiência “…destinada a atletas com deficiência.” 

   Deficiência visual 

“…1500 atletas estiveram em acção e pela primeira vez 
competiram 261 amputados e 187 deficientes visuais.” 
“…com mais de três mil atletas de 61 países a nadadora 
deficiente visual…” 

   Paralisia Cerebral “…registou a primeira aparição de atletas (125) com 
paralisia cerebral…” 

   Paralímpicos 

“…o superatleta da terceira edição dos jogos 
paralímpicos.” 
“…a presenciar a final entre os EUA e Israel que os 
primeiros ganharam (59-58), depois de terem perdido o 
título paralímpico para o segundo…” 

  Terminologia Incorrecta Deficientes 

“…Papa João XXIII considerou um mentor Ludwig 
Guttmann o Pierre Coubertin dos deficientes…” 
“…1500 atletas estiveram em acção e pela primeira vez 
competiram 261 amputados e 187 deficientes visuais.” 

 Estereótipos   Heróis / Super-atleta “…o superatleta da terceira edição dos jogos 
paralímpicos.” 

 Tipos de deficiência Não indicado Amputação 
“…1500 atletas estiveram em acção e pela primeira vez 
competiram 261 amputados e 187 deficientes visuais.” 
“…a proeza do amputado (perna) canadiano…” 
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   Deficiência visual 

“…1500 atletas estiveram em acção e pela primeira vez 
competiram 261 amputados e 187 deficientes visuais.” 
“…com mais de três mil atletas de 61 países a nadadora 
deficiente visual…” 

   Paralisia Cerebral “…registou a primeira aparição de atletas (125) com 
paralisia cerebral…” 

04/JN/24– AJP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“O ciclismo paralímpico engloba, essencialmente, atletas 
das áreas da deficiência visual (total ou parcial), paralisia 
cerebral, amputados e lesões da espinha dorsal.” 

   Paralímpicos 

“Áreas do ciclismo paralímpico.” 
“O ciclismo paralímpico engloba, essencialmente, atletas 
das áreas da deficiência visual (total ou parcial), paralisia 
cerebral, amputados e lesões da espinha dorsal.” 

   Deficiência visual 
“O ciclismo paralímpico engloba, essencialmente, atletas 
das áreas da deficiência visual (total ou parcial), paralisia 
cerebral, amputados e lesões da espinha dorsal.” 

   Paralisia Cerebral 
“O ciclismo paralímpico engloba, essencialmente, atletas 
das áreas da deficiência visual (total ou parcial), paralisia 
cerebral, amputados e lesões da espinha dorsal.” 

 
 Tipos de deficiência Não indicado Amputação 

“O ciclismo paralímpico engloba, essencialmente, atletas 
das áreas da deficiência visual (total ou parcial), paralisia 
cerebral, amputados e lesões da espinha dorsal.” 

   Deficiência visual 
“O ciclismo paralímpico engloba, essencialmente, atletas 
das áreas da deficiência visual (total ou parcial), paralisia 
cerebral, amputados e lesões da espinha dorsal.” 

   Paralisia Cerebral 
“O ciclismo paralímpico engloba, essencialmente, atletas 
das áreas da deficiência visual (total ou parcial), paralisia 
cerebral, amputados e lesões da espinha dorsal.” 

04/JN/25– AJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos 

“Augusto Pereira quer chegar ao pódio no percurso…” 
“…Sérgio Paulinho…promete lutar pelo pódio 
paralímpico…” 
“Augusto Pereira, atleta da paralisia cerebral, quer bem 
chegar à medalha paralímpica,…” 
“Augusto Pereira corre em Atenas a pensar no pódio 
paralímpico.” 

  Atleta com deficiência Perfil “…conquistou a prata no contra-relógio e o bronze na 
prova de estrada, reafirmando o estatuto de ciclista…” 



XXXII 

 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Augusto Pereira, atleta da paralisia cerebral, quer bem 
chegar à medalha paralímpica,…” 
“…conquistou a prata no contra-relógio e o bronze na prova 
de estrada, reafirmando o estatuto de ciclista…” 
“…há um lote de oito bons atletas…” 
“…carreira bem sucedida do único ciclista Português…” 

   Paralisia Cerebral “Augusto Pereira, atleta da paralisia cerebral, quer bem 
chegar à medalha paralímpica,…” 

 Tipos de deficiência Não indicado Paralisia Cerebral “Augusto Pereira, atleta da paralisia cerebral, quer bem 
chegar à medalha paralímpica,…” 

04/JN/26– AJP Terminologia Terminologia Incorrecta Deficiência Mental 

“A equipa portuguesa de Basquetebol de deficientes 
mentais…” 
“…que os jogadores com deficiência mental têm…” 
“…dos jogadores com deficiência mental em Pequim.” 

  Terminologia Correcta Atletas com/sem deficiência 
“…(maioria dos atletas sem deficiência), que aí ganhou a 
medalha de ouro.” 
“…que os jogadores com deficiência mental têm…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…que os jogadores com deficiência mental têm…” 
“…dos jogadores com deficiência mental em Pequim.” 
“…e Hélder Santos são os 12 atletas que…” 

 Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil “…(maioria dos atletas sem deficiência), que aí ganhou a 
medalha de ouro.” 

  Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos “…Portugal está em Atenas na qualidade de número 1 do 
ranking e motivado para ganhar.” 

04/JN/27– AJP Terminologia Terminologia Incorrecta Deficiente “…competição internacional para deficientes…” 

   Deficiência mental 

“As categorias de deficiência dos participantes nos jogos 
paralímpicos de Atenas 2004 são as seguintes: física 
(incluí amputados, lesões na espinha dorsal, paralisia 
cerebral, atrofia muscular e outras), auditiva, visual e 
mental.” 

  Terminologia Correcta Atletas com/sem deficiência “…400 atletas com deficiência…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…os atletas competem…” 
“…de que todos os atletas possam competir…” 
“…o sucesso dos atletas é…” 
 

   Deficiência visual 

“As categorias de deficiência dos participantes nos jogos 
paralímpicos de Atenas 2004 são as seguintes: física 
(incluí amputados, lesões na espinha dorsal, paralisia 
cerebral, atrofia muscular e outras), auditiva, visual e 
mental.” 
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   Paralisia Cerebral 

“As categorias de deficiência dos participantes nos jogos 
paralímpicos de Atenas 2004 são as seguintes: física 
(incluí amputados, lesões na espinha dorsal, paralisia 
cerebral, atrofia muscular e outras), auditiva, visual e 
mental.” 

 Tipos de deficiência Não indicado Amputação 

“As categorias de deficiência dos participantes nos jogos 
paralímpicos de Atenas 2004 são as seguintes: física 
(incluí amputados, lesões na espinha dorsal, paralisia 
cerebral, atrofia muscular e outras), auditiva, visual e 
mental.” 

   Afins 

“As categorias de deficiência dos participantes nos jogos 
paralímpicos de Atenas 2004 são as seguintes: física 
(incluí amputados, lesões na espinha dorsal, paralisia 
cerebral, atrofia muscular e outras), auditiva, visual e 
mental.” 

   Deficiência visual 

“As categorias de deficiência dos participantes nos jogos 
paralímpicos de Atenas 2004 são as seguintes: física 
(incluí amputados, lesões na espinha dorsal, paralisia 
cerebral, atrofia muscular e outras), auditiva, visual e 
mental.” 

   Paralisia Cerebral 

“As categorias de deficiência dos participantes nos jogos 
paralímpicos de Atenas 2004 são as seguintes: física 
(incluí amputados, lesões na espinha dorsal, paralisia 
cerebral, atrofia muscular e outras), auditiva, visual e 
mental.” 

   Les autres 

“As categorias de deficiência dos participantes nos jogos 
paralímpicos de Atenas 2004 são as seguintes: física 
(incluí amputados, lesões na espinha dorsal, paralisia 
cerebral, atrofia muscular e outras), auditiva, visual e 
mental.” 
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JP 

04/JN/28– JP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “A nadadora Susana Barroso será a porta-estandarte.” 

04/JN/29– JP Terminologia Terminologia Incorrecta Paraolímpicos “Para apoiar os atletas para-olímpicos portugueses 
04/JN/30– JP Terminologia Terminologia Incorrecta Paraolímpicos “…12ª edição dos jogos para-olímpicos…” 

  Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…3850 atletas que vão estar no relvado…” 
“…onde os atletas têm…” 
“…atletas que marcam a … portuguesa nos Jogos,…” 

 Assuntos mais tratados Prestação desportiva Expectativas/Objectivos “…foi cauteloso quanto à possibilidade…de repetir a 
proeza de Sydney, onde ganhou várias medalhas…” 

 Tipos de deficiência Não indicado Deficiência Visual “…se T11 – cegos totais)…” 

04/JN/31– JP Assuntos mais tratados Prestação desportiva Doping “Doping” 
“…tolerância zero para o doping,…” 

04/JN/32– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos 

“Porta-estandarte Susana Barroso vai nadar para a sexta 
medalha na capital grega…” 
“…que procura, na capital Grega, a sua sexta medalha 
nos Jogos.” 
“…e compete para amealhar mais alguma em Atenas.” 
“Penso que as coisas irão correr bem. O meu objectivo é 
atingir as finais.” 

  Atletas com deficiência Perfil “Susana Barroso já ganhou cinco medalhas para-
olímpicas (bronze nos 50 metros costas, Barcelona 92,…” 

 Terminologia Terminologia Incorrecta Paraolímpicos 

“…hoje à noite e a rainha da nossa natação para-
olímpica…” 
“Susana Barroso já ganhou cinco medalhas para-
olímpicas…” 
“…na sua quarta participação para-olímpica, a mais 
medalhada da nossa natação…” 
“Uma hora e meia…cinco dias por semana…atletas para-
olímpicos…” 

   Deficiente “…deficiente motora, que começou treinar a sério aos 
16/17 anos,…” 

  Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Ter sido escolhida entre 41 atletas para representar o 
país…” 
“…orgulhosa e contente por ser porta-estandarte, diz-nos a 
nadadora do Gesloures,…” 
“Uma hora e meia…cinco dias por semana…atletas para-
olímpicos…” 

 Tipos de deficiência Mulher Deficiência Motora “…deficiente motora, que começou treinar a sério aos 
16/17 anos,…” 
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04/JN/33– JP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “A Missão Portuguesa, já há alguns dias instalada na 
Aldeia Paralímpica,…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “Todos correm com os atletas cegos do atletismo.” 

  Terminologia Incorrecta Cego  “Todos correm com os atletas cegos do atletismo.” 

 Tipos de deficiência Não Indicado Deficiência Visual “Todos correm com os atletas cegos do atletismo.” 

04/JN/34– JP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “Os nove atletas do boccia português,…” 

 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos “Os nove atletas do boccia português, todos fortes 
candidatos à conquista de medalhas em Atenas,…” 

04/JN/35– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos 

“Veterano quer chegar outra vez às medalhas.” 
“Estamos a pensar chegar às medalhas, mas se 
ficarmos nos primeiros seis/sete é muito bom”,…” 
“…onde a vitória na maratona terá um sabor especial.” 

   Preparação 

“…à medalha de ouro nos Jogos de Sydney (+) Média de 
200 quilómetros por semana e cerca de duas horas e 
meia de treino diário.” 
“…cerca de 200 quilómetros por semana, mediante um 
plano de treinos elaborado pelo técnico…” 
“…treina uma média de duas horas e meia por dia…” 

  Atleta com deficiência Perfil “…onde a dupla lusitana também conquistou a medalha 
de prata nos 10 mil metros.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…regulamentos permitem que um atleta tenha até um 
máximo…” 

  Terminologia Incorrecta Deficiente “…o facto da maratona ser disputada por três categorias de 
deficientes…” 

 Tipos de deficiência Não Indicado Deficiência Visual “…o facto da maratona ser disputada por três categorias de 
deficientes (cegos totais e amblíopes…” 

  Homem Deficiência Visual “…que era para o Ferreira, a um amblíope mexicano, da 
classe B2,…” 
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04/JN/36– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos 

“Professor Joaquim Viegas confiante na tradição de 
vitória dos portugueses nas grandes competições 
internacionais.” 
“Todos poderão chegar à medalha de ouro” 
“As expectativas são elevadas, por tradição.” 

   Preparação 
“…os jogos duram entre 50 minutos e uma hora e meia 
e na preparação para Atenas 2004 o treino semanal 
rondou uma média de 10 horas…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…internacionalmente reconhecida aos nossos 
jogadores…” 

   Paralímpicos “…de hoje em dia sermos considerados atletas 
paralímpicos, de alta competição”,…” 

   Atleta com/sem deficiência 
“…que estão na máxima força na capital grega, onde nove 
superatletas…, com paralisia cerebral ou deficiência 
motora…” 

   Paralisia Cerebral “…onde nove superatletas…, com paralisia cerebral…” 

   Deficiência Motora “…superatletas…ou deficiência motora…” 

 Estereótipos   Heróis / Super-atleta “…que estão na máxima força na capital grega, onde nove 
superatletas…” 

 Tipos de deficiência Não Indicado Paralisia Cerebral “…que estão na máxima força na capital grega, onde nove 
superatletas…, com paralisia cerebral…” 

   Deficiência Motora 
“…que estão na máxima força na capital grega, onde nove 
superatletas…, com paralisia cerebral ou deficiência 
motora…” 

04/JN/37– JP Assuntos mais tratados Questões Financeiras Acções de Promoção 

“Equipas da RTP e SIC nos Paralímpicos” 
“…elogiou a direcção portuguesa por ter conseguido levar 
a Atenas duas estações de televisão e duas de rádio.” 
“…neste caso concreto da RTP, SIC, Antena 1 e TSF.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Equipas da RTP e SIC nos Paralímpicos” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…principalmente daquelas onde participam os atletas 
portugueses.” 
“Um atleta em prova” 

04/JN/38– JP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos Notícia em capa de suplemento desportivo: “Jogos 
Paralímpicos. Atenas outra vez no centro do mundo” 

04/JN/39– JP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Jogos Paralímpicos Portugal” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “Os atletas portugueses estão em Atenas confiantes…” 

 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos “Os atletas portugueses estão em Atenas confiantes em 
ganhar medalhas…” 
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04/JN/40– JP Assuntos mais tratados Questões Financeiras Acções de Promoção 

“Portugal em destaque nos media.” 
“A organização destacou a presença de duas estações de 
televisão (RTP e SIC) e duas de rádio (Antena 1 e TSF) 
lusas. Estão presentes 44 rádios e televisões de 40 
países.” 

04/JN/41– JP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Força e inspiração dos atletas correm hoje para o ouro…” 
“…declarou abertos os Jogos, antes de oito atletas 
terem…” 
“Uma festa em que a delegação portuguesa…, com a 
nadadora Susana Barroso à frente…” 
“Os Jogos mais participados de sempre (3850 atletas de 
136 países…” 
“Iniciaram a odisseia ateniense, com a nadadora Susana 
Barroso a ser a primeira atleta lusa a competir.” 
“Um caso recente de doping de um atleta canadiano …” 
“…mas em que os norte-americanos, com cerca de 400 
atletas em Atenas…” 

   Paralímpicos “…procuram recuperar a hegemonia paralímpica.” 

   Atleta com/sem deficiência “…hoje é dia de mostrar que não há barreiras para o atleta 
com deficiência,…” 

 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Doping “Um caso recente de doping de um atleta canadiano …” 

   Expectativas/Objectivos 

“…procuram recuperar a hegemonia paralímpica.” 
“…hoje é dia de mostrar que não há barreiras para o atleta 
com deficiência, cada vez mais empenhado em ir mais 
longe e trilhar os caminhos da glória…” 

04/JN/42– JP Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “Os atletas paralímpicos vão ouvir a mesma música dos 
Jogos Olímpicos…” 

04/JN/43– JP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…esteve na cerimónia de abertura e almoça hoje com os 
atletas portugueses…” 

04/JN/44– JP Assuntos mais tratados Questões Financeiras APP (apoio, patrocínios e 
prémios) 

“Bolsa paralímpica” 
“Medalha de ouro vale dez mil euros” 
“As medalhas de ouro paralímpicas passam a valer 10 mil 
euros…” 

  Atleta com deficiência Perfil “…chegar de novo às medalhas na Grécia, mais as cinco 
de prata e quatro de bronze amealhadas…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Bolsa paralímpica” 
“As medalhas de ouro paralímpicas passam a valer…”  

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…pelos nossos atletas, quase todos eles preparados…” 
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04/JN/45– JP Assuntos mais tratados Atleta com Deficiência Perfil “O papa-léguas conseguiu conciliar, à custa de muita 
dedicação, com os estudos e o desporto.” 

   História 

“Ricardo Vale deixou de ver totalmente aos 12 anos de 
idade. “Antes ainda dava para desenrascar, mas perdi a 
visão toda nessa altura, na sequência de um glaucoma 
congénito progressivo”,…” 

   Preparação “Ricardo Vale, habituado a treinar uma média de dez 
horas por semana.”Só ultimamente os treinos foram…” 

 Terminologia Terminologia Incorrecta Invisual “…pois resultou na minha primeira participação 
paralímpica”, completa o invisual de Mafra.” 

 Tipos de deficiência Homem Invisual “…pois resultou na minha primeira participação 
paralímpica”, completa o invisual de Mafra.” 

04/JN/46– JP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Hoje, sete atletas (um quarteto feminino na natação…” 
“De manhã, a nadadora Susana Barroso…” 
“…que gosta do facto das bancadas estarem perto do 
atleta.” 
“”Viemos cedo de mais”, considerou o atleta guiado por 
Paulo Ramos…” 

   Paralímpicos  “…há sete anos, o campeão paralímpico da maratona, o 
invisual Carlos Ferreira…” 

  Terminologia Incorrecta Invisual “…há sete anos, o campeão paralímpico da maratona, o 
invisual Carlos Ferreira…” 

 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos 

“Chegar ao pódio é o objectivo comum aos sete 
magníficos.” 
“Se tudo correr tão bem como no estádio é sinal que 
melhorei o meu tempo, que é o meu primeiro 
objectivo…” 
“…surge como grande candidato à obtenção da 
primeira medalha portuguesa…” 
“…que corre para um lugar no pódio, embora considere 
que o primeiro lugar já tem dono…” 
“”Se superar as marcas pessoais, já será uma 
vitória”…” 

  Atleta com deficiência Perfil 

“…portadora de quatro medalhas paralímpicas…” 
“Antes, o amblíope José Alves – medalha de ouro nos 
últimos Jogos na estafeta de 4x400 metros…” 
“…o invisual Carlos Ferreira, medalha de prata dos 
10.000 metros, há quatro anos em Sydney…” 

 Estereótipos   Heróis / Super-atleta “Chegar ao pódio é o objectivo comum aos sete 
magníficos.” 

 Tipos de deficiência Mulher Paralisia Cerebral 
“…na piscina interior do Centro Aquático, tal como 
Perpétua Vaza (paralisia cerebral)…enquanto Maria João 
Morgado (S5-paralisia cerebral)…” 

   Amputação “…seguindo-se Leila Marques (S9-amputada)…” 
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  Homem Deficiência Visual “Antes, o amblíope José Alves – medalha de ouro nos 
últimos Jogos na estafeta de 4x400 metros…” 

04/JN/47– JP Assuntos mais tratados Questões Financeiras APP (apoio, patrocínios e 
prémios) 

“Aproximar montantes das bolsas olímpicas.” 
“…defendeu a aproximação das bolsas atribuídas aos 
atletas olímpicos e paralímpicos,…” 
“…que o valor mensal atribuído aos paralímpicos é único 
(350€), enquanto a bolsa olímpica ascende a 1250 
euros.” 
“Recorde-se que o valor da medalha olímpica é de 30 mil 
euros, enquanto o montante atribuído ao primeiro lugar 
paralímpico é de 10 mil euros.” 
 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…defendeu a aproximação das bolsas atribuídas aos 
atletas olímpicos e paralímpicos,…” 

   Paralímpicos 

“…defendeu a aproximação das bolsas atribuídas aos 
atletas olímpicos e paralímpicos,…” 
“Recorde-se que o valor da medalha olímpica é de 30 mil 
euros, enquanto o montante atribuído ao primeiro lugar 
paralímpico é de 10 mil euros.” 
“…que o valor mensal atribuído aos paralímpicos é único 
(350€), enquanto a bolsa olímpica ascende a 1250 euros.” 

04/JN/48– JP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos Notícia em capa principal de Jornal: “Paralímpico Carlos 
Ferreira chega à prata e bate recorde.” 

 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Performance Notícia em capa principal de Jornal: “Paralímpico Carlos 
Ferreira chega à prata e bate recorde.” 

04/JN/49– JP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Nelson Lopes (poliomielite – classe S4) é o único nadador 
português hoje em acção nos 50 metros bruços, num dia 
quase de descanso para os nossos atletas.” 

04/JN/50– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“Medalha na Estreia Portuguesa.” 
“Carlos Ferreira de prata.” 
“O português Ricardo Vale terminou na sexta posição…” 
“A atleta Susana Barroso ficou a um lugar do Bronze…” 
“À tarde, a telefonista de Torres Vedras concluiu a final na 
sétima posição…” 
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   Performance 

“…um novo recorde europeu (33:17.30)…” 
“…e melhorou em 17 segundos o seu recorde pessoal.” 
“”Mais contente fiquei por saber que tinha melhorado o 
recorde da Europa”…” 
“…a passagem e novo recorde pessoal (22,92 
segundos).” 
“…depois de ter batido o recorde pessoal em mais de 
um segundo na eliminatória matinal.” 
“Leila Marques não repetiu o tempo da manhã (baixou 
um segundo ao recorde nacional)…” 
“…retirando mais de sete segundos ao recorde 
pessoal.” 
“Tirei 11 segundos no total do meu recorde pessoal…” 
“…ficando quase um segundo aquém do seu próprio 
máximo.” 

   Expectativas/Objectivos 

“Mas a minha aposta é os 50 costas, pois devo também 
ficar em quatro nos 50 livres…” 
“…mas estou pronta a dar o melhor nos 100 metros 
bruços, a minha especialidade. Tentarei ficar nos cinco 
primeiros…” 
“”Fui algo lenta na partida mas espero cumprir os 
objectivos nos 200 metros livres,…” 
“…nos Jogos faz pensar que não tarda nada que o ouro 
reluza no painel da nossa glória paralímpica.” 

  Atleta com deficiência História 
“…desferiu o superatleta de Mangualde, que ficou cego na 
sequência de um acidente de viação, aos 21 anos.” 
“…rematou a atleta, a competir desde 1991.” 

 Terminologia Terminologia Incorrecta Deficiência Visual 

“Português põe em causa a cegueira do queniano…” 
“…disse o invisual português, que voltou a levantar a 
polémica a vida em Sydney relativamente à cegueira do 
bicampeão olímpico da…” 
“…desferiu o superatleta de Mangualde, que ficou cego na 
sequência de um acidente de viação, aos 21 anos.” 

   Olímpico 
“…disse o invisual português, que voltou a levantar a 
polémica a vida em Sydney relativamente à cegueira do 
bicampeão olímpico da…” 

  Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“A atleta Susana Barroso ficou a um lugar do Bronze…” 
“…rematou a atleta, a competir desde 1991.” 

   Paralímpicos “…nos Jogos faz pensar que não tarda nada que o ouro 
reluza no painel da nossa glória paralímpica.” 
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 Tipos de deficiência Homem Deficiência Visual 

“Português põe em causa a cegueira do queniano…” 
“…disse o invisual português, que voltou a levantar a 
polémica a vida em Sydney relativamente à cegueira do 
bicampeão olímpico da…” 
“…desferiu o superatleta de Mangualde, que ficou cego na 
sequência de um acidente de viação, aos 21 anos.” 
“Antes o amblíope José Alves…” 

  Mulher Amputação “…enquanto Leila Marques (amputada ao nível do 
cotovelo…” 

   Paralisia Cerebral “…e Perpétua Vaza (paralisia cerebral – S3)…” 
“…Maria João Morgado (classe S5-paralisia cerebral)…” 

 Estereótipos   Heróis / Super-atleta “…desferiu o superatleta de Mangualde, que ficou cego na 
sequência de viação, aos 21 anos.” 

04/JN/51– JP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “…passar-se para os paralímpicos , mas…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “Nadadora Natalie é Estrela” 

 Assuntos mais tratados Atleta com deficiência História “Um desastre de mota, há um ano, provocou a 
amputação de perna…” 

  Prestação Desportiva Resultados 

“…vencedora dos 100 metros mariposa com um tempo 
canhão, novo recorde mundial e paralímpico, batido duas 
vezes no espaço de algumas horas.” 
“…parece estar à vista um interessante duelo…nos 100 
metros bruços, pois apenas alguns centésimos separam 
os recordes pessoais (1.30.68 e 1.30.97)…” 

   Performance 
“…vencedora dos 100 metros mariposa com um tempo 
canhão, novo recorde mundial e paralímpico, batido 
duas vezes no espaço de algumas horas.” 

   Expectativas/Objectivos 

“…com hipóteses de vir a ser uma espécie de versão 
feminina…” 
“…parece estar à vista um interessante duelo…nos 100 
metros bruços, pois apenas alguns centésimos separam os 
recordes pessoais (1.30.68 e 1.30.97)…” 
“…mas espera-se que, desta vez, a sul-africana…não 
suba ao pódio…que Leila Marques ganha a primeira 
medalha paralímpica…” 
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04/JN/52– JP Terminologia Terminologia Correcta Atleta com/sem Deficiência “…Jogos Paralímpicos estarão em competição atletas com 
deficiência em representação…” 

04/JN/53– JP Nada a registar    
04/JN/54– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Doping “Não há casos de doping.” 

04/JN/55– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Performances 

“O mexicano Juan Ignacio Reyes bateu o recorde mundial 
dos 50 metros costas.” 
“Nelson Lopes nadou para o recorde nacional nos 50 
metros costas.” 
“…vai ser recordado para sempre pelo nadador Nélson 
Lopes, que bateu recorde nacional nos 50 metros 
costas…” 
“…para o velocista José Alves, que desistiu nos 200 
metros…” 
“…depois de no dia anterior ter baixado pela primeira vez 
da casa dos 23 segundos.” 
“Bati o recorde nacional – tirei mais um segundo – e 
passei à final. Tinha o 12º tempo e fui o sexto melhor.” 
“…em que gastou 53.68 segundos para fazer os 50 
metros costas…” 

   Expectativas/Objectivos 

“…mas valeu a pena, pois estão cumpridos os objectivos 
da minha participação.” 
“…prevê-se um animado despique na luta pela medalha 
de bronze com a sul-africana Natalie…” 
“…tudo leva a crer que ganharão o direito a estar também 
nas meias-finais nocturnas.” 

  Atleta com Deficiência Perfil 

“O amblíope madeirense, medalha de ouro na estafeta 
4x400, em Sydney, onde também ganhou o bronze nos 
400 metros…” 
“A segunda participação paralímpica deste 
finalista…,nascido na parede à 26 anos…” 
“…a sul-africana Natalie…pulverizou o recorde mundial 
100 metros mariposa.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…vai ser recordado para sempre pelo nadador Nélson 
Lopes, que bateu recorde nacional nos 50 metros costas…” 
“…que trouxe até Atenas o nadador que trabalha…” 

 Tipos de deficiência Homem Deficiência Visual 
“O amblíope madeirense, medalha de ouro na estafeta 
4x400, em Sydney, onde também ganhou o bronze nos 
400 metros…” 
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04/JN/56– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos 

“Quero fazer o meu melhor.” 
“…há quatro anos e que esta tarde vai procurar o quase 
impossível: ficar entre os primeiros dez” 
“Mas o sonho de Pedro…passa pela apresentação nos 
próximos Jogos Paralímpicos, em Pequim…” 
“Carlos Pereira ambiciona classificar-se entre os dez 
primeiros.” 

  Atleta com deficiência História “Um acidente de mota há 13 anos…provocou uma 
deficiência motora…” 

 Tipos de deficiência Homem Deficiência Motora “Um acidente de mota há 13 anos…provocou uma 
deficiência motora…” 

 Terminologia Terminologia Incorrecta Atleta Portador de Deficiência “…para ser distribuídos por atletas portadores de 
deficiência para representação nacional.” 

  Terminologia Correcta Deficiência Motora “Um acidente de mota há 13 anos…provocou uma 
deficiência motora…” 

04/JN/57– JP Nada a registar    
04/JN/58– JP Tipos de deficiência Homem Deficiência Visual “O ambíope José Alves sofreu uma pequena…” 

04/JN/59– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“Paulo Coelho defende hoje o título nos 1500 metros 
depois de Carlos Lopes e Firmino Baptista falharem o 
pódio” 
“Leila Marques bate recorde nacional” 
“…depois dos velocistas Carlos Lopes e Firmino Baptista 
terem falhado, ontem a presença na final nos 100 
metros…” 
“…quando o duplo campeão paralímpico em 
Sydney…Carlos Lopes falhou o apuramento para a final 
do hectómetro…” 
“Firmino Baptista também não chegou à final depois de ter 
feito o quarto tempo (12.09s) nas meias-finais…” 
“…Leila Marques…terminou os 100 metros ruços na 
quinta posição, ficando a menos de um segundo…” 
“Maria João Morgado (S5-paralisia cerebral) também 
atingiu a final da prova favorita…” 
“…acusou a pressão da estreia, terminando na última 
posição…” 
“…mas o certo é que terminou na antepenúltima 
posição…” 

   Expectativas/Objectivos 

“Será desta que Portugal vai ouvir o hino nos jogos?” 
“Não será nestes jogos que vou chegar às medalhas, 
mas espero poder vir a conseguir-lo” 
“…factor principal de descontrolo inicial, mas salientou a 
vontade de rectificação nas provas de 50 costas.” 
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   Performance 

“… medalha, depois de ter feito o melhor tempo da 
época…” 
“Firmino Baptista também não chegou à final depois de ter 
feito o quarto tempo (12.09s) nas meias-finais…” 
“…da medalha de bronze e batendo o recorde nacional que 
já era seu (1.30.63m).” 

  Atleta com deficiência Perfil 

“Paulo Coelho defende hoje o título nos 1500 metros 
depois de Carlos Lopes e Firmino Baptista falharem o 
pódio” 
“…quando o duplo campeão paralímpico em Sydney…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos 
“O campeão paralímpico Paulo Coelho defende hoje o  
título nos 1500 metros…” 
“…quando o duplo campeão paralímpico em Sydney…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…na final dos 100 metros e da nadadora Leila 
Marques…” 
“Tem a palavra o mais medalhado dos nossos atletas.” 
“O atleta do Sporting ficou com a com a consolação de 
disputar hoje a final B…” 
“Com Rosa Mota nas bancadas, a nadadora Leila 
Marques…” 
“…o treinador do atleta multimedalhado, apontou o 
nervosismo…” 

 Tipos de deficiência Mulher  Amputação “Com Rosa Mota nas bancadas, a nadadora Leila Marques 
(S9-amputada)…” 

   Paralisia Cerebral “Maria João Morgado (S5-paralisia cerebral) também 
atingiu a final da prova favorita…” 

  Homem Paralisia Cerebral “…João Martins (paralisia cerebral – grau mais 
profundo)…” 

   Afins “Nuno Vitorino também foi último nos 200 metros livres (S3-
tetraplégico) …” 

04/JN/60– JP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Embaixadora paralímpica portuguesa na primeira fila de 
aplausos aos atletas” 
“…ontem corre todos os recintos onde estejam atletas 
portugueses…” 
“…embora tenha contacto com os atletas à vários anos.” 
“…”exemplo de vida dado por atletas que conseguem 
suportar tudo e todos”.” 
“…”verem como estes atletas conseguem superar as 
dificuldades”.” 

 Assuntos mais tratados Questões Financeiras APP (apoio, patrocínios e 
prémios) 

“…ontem corre todos os recintos onde estejam atletas 
portugueses a competir para lhes dar uma forcinha 
especial.” 
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04/JN/61– JP Tipos de deficiência Mulher  Amputação “Karim criticou ainda o facto de competir com atletas 
amputadas de braços…” 

04/JN/62– JP Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “Ao segundo dia…os nossos atletas paralímpicos já 
obtiveram melhores resultados do que à quatro anos.” 

 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Ao segundo dia…os nossos atletas paralímpicos já 
obtiveram melhores resultados do que à quatro anos.” 

04/JN/63– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Doping Notícia em capa principal de Jornal: 
“Doping no halterofilismo” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

Notícia em capa principal de Jornal: 
“Dois atletas do Azerbaijão acusaram positivo…” 

04/JN/64– JP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“O boccia português apresenta-se com nove elementos 
em Atenas…” 

04/JN/65– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Ouro em todas as edições” 

04/JN/66– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos 

“Estreantes com grande expectativas” 
“Chegar ao ouro na capital Grega é um objectivo que não 
lhes sai da cabeça.” 
“Estreantes paralímpicos em Atenas acreditam que podem 
ouvir o hino nacional…”  

  Atletas com deficiência História 
“…campeões do mundo em 2002, na Póvoa de Varzim, 
e vencedores da taça do mundo, em 2003, na Nova 
Zelândia…” 

   Perfil 

“…que viu uma distrufia muscular, hereditária agravar-
se na adolescência.” 
“Fernando Pereira…na cadeira de rodas, depois de ter 
fracturado o fémur…” 
“O paralímpico do desporto adaptado portista também 
apresenta uma distrufia muscular, lenta e progressiva, 
surgida aos vinte anos…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos 

“Estreantes paralímpicos em Atenas acreditam que podem 
ouvir o hino nacional…” 
“Não abrem carreiras para investigador na universidade do 
Porto, diz-nos o paralímpico.” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Acabei metido na competição”, diz-nos o atleta 
axadrezado …” 

  Terminologia Incorrecta Deficiente “Bruno Valentim já teve outra vida em que não era 
deficiente, como o próprio diz…” 

 Tipos de deficiência Homem Atleta em cadeira de rodas “Fernando Pereira…na cadeira de rodas, depois de ter 
fracturado o fémur…” 
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   Afins 

“…que viu uma distrufia muscular, hereditária agravar-se 
na adolescência.” 
“O paralímpico do desporto adaptado portista também 
apresenta uma distrufia muscular, lenta e progressiva, 
surgida aos vinte anos…” 

  Estereótipos  Herói/Super-Atleta “…mas o sonho deste superatleta de uma geração…” 

04/JN/67– JP Nada a registar    

04/JN/68– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Doping “…foram os primeiros atletas apanhados nas malhas do 
doping, …” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…foram os primeiros atletas apanhados nas malhas do 
doping, …” 
“Os dois halterofilistas do…” 
“Os atletas do Azerbeijão foram…” 

04/JN/69– JP Assuntos mais tratados Questões Financeiras APP (apoio, patrocínios e 
prémios) 

“Rosa Mota esteve, ontem, na Aldeia Olímpica de Atenas, 
almoçou com os atetas portugueses…” 

04/JN/70– JP Nada a registar    

04/JN/71– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“Tricampeão Paulo Coelho perdeu título dos 1500 
metros e Nuno Alves…bateu recorde pessoal.” 
“…esteve longe de corresponder às expectativas, depois 
de Carlos Lopes ter sido terceiro na final B dos 100 
metros e …” 
“…de o trio lusitano…ter ficado fora do pódio dos 1500 
metros.” 
“Carlos Lopes foi terceiro (11,92s)…” 
“…estabeleceu o novo recorde do Mundo (11.37) e deu o 
primeiro ouro paralímpico ao seu país… 

   Performance 

“Tricampeão Paulo Coelho perdeu título dos 1500 metros e 
Nuno Alves…bateu recorde pessoal.” 
“…comentou o quarto lugar (4:17.59)… 
“…(sete-quatro de ouro, duas de prata e uma de bronze), 
que ontem terminou na sétima posição (4:26.60).” 
“Ricardo Vale, que abandonou a pista 50 metros antes 
de entrar na última volta…” 
“…numa prova em que cinco atletas baixaram dos 4.20, o 
que nunca tinha acontecido”.” 
“Carlos Lopes foi terceiro (11,92s)…” 
“…estabeleceu o novo recorde do Mundo (11.37) e deu o 
primeiro ouro paralímpico ao seu país… 

   Expectativas/Objectivos 

“…esteve longe de corresponder às expectativas, 
depois de Carlos Lopes ter sido terceiro na final B dos 100 
metros e …” 
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  Atleta com deficiência Perfil 

“…(sete-quatro de ouro, duas de prata e uma de 
bronze), que ontem terminou na sétima posição 
(4:26.60).” 
“Gabriel Potra, campeão paralímpico dos 200 metros em 
Sydney…” 

 Terminologia Terminologia Incorrecta Invisual “Foi assim que o invisual Nuno Alves comentou…” 
   Cego “…e que aqui ganhou a prata como cego total,no final…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…o mais medalhado de sempre dos atletas 
portugueses…” 
“”O lote dos atletas africanos está muito forte.” 
“…numa prova em que cinco atletas baixaram dos 4.20, o 
que nunca tinha acontecido”.” 
“…referiu o aumento do nível dos atletas e as alterações 
verfificadas” 

   Paralímpicos 

“…estabeleceu o novo recorde do Mundo (11.37) e deu o 
primeiro ouro paralímpico ao seu país…” 
“Gabriel Potra, campeão paralímpico dos 200 metros em 
Sydney…” 

04/JN/72– JP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…a parte mais rica do imenso tesouro desportivo da 
nadadora norte-americana…” 

 Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil 

“Nove medalhas de prata paralímpicas e outras quatro de 
bronze completam o pódio global da californiana amblíope 
de nascença…” 
“…onde arrebatou dez medalhas de ouro e bateu seis 
recordes mundiais…” 
“…ganhou todas as provas onde participou em Seul. Na 
capital grega, participará em quatro, depois de não ter 
ganho nenhum ouro nos jogos de Sydney…” 
“…acabou por não chegar ao pódio na estreia 
ateniense,…” 

  Prestação Desportiva Performance 

“A máxima performance da superatleta americana 
aconteceu em Barcelona…” 
“…a distância no sexto lugar, a mais de 16 segundos da 
chinesa…que bateu novo recorde mundial e paralímpico. 

   Expectativas/Objectivos “…está em Atenas com vontade de testar as suas 
capacidades, “para ver até onde pode ir”… 

 Tipos de deficiência Mulher Deficiência Visual 
“Nove medalhas de prata paralímpicas e outras quatro de 
bronze completam o pódio global da californiana amblíope 
de nascença…” 

 Estereótipos   Herói / Super-Atleta 
“A máxima performance da superatleta americana 
aconteceu em Barcelona…” 
“A supercampeã até pode nem ganhar mais medalhas…” 

04/JN/73– JP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“O atleta português Carlos Ferreira…” 
“…alguns atletas enveredam pelo caminho da falsidade… 

  Terminologia Incorrecta Cego “…dez mil metros parar cegos totais, disse, 
imediatamente… 
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04/JN/74– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Doping “Doping Paralímpicos” 
 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Doping Paralímpicos” 

04/JN/75– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “O recordista mundial falhou nos 400 metros, devido ao 
barulho do público.” 

     
04/JN/76– JP Terminologia Terminologia Incorrecta Olímpico “Olimpíadas” 

04/JN/77– JP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “…imagens dos nossos paralímpicos colocadas todos os 
dias online…” 

04/JN/78– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas / Objectivos 

“Carlos Lopes fora do pódio” 
“Carlos Lopes discute esta tarde a final de consolação dos 
200 metros, depois de ter ficado fora da corrida ao 
pódio por 2 centésimos…”  
“…o atletismo português viu ficar pelo caminho outro 
velocista campeão, Gabriel Potra, prematuramente 
afastado…” 
“”Cumpri o meu objectivo de passar às meias-finais”” 

   Resultados 

“Carlos Lopes fora do pódio” 
“…o atletismo português viu ficar pelo caminho outro 
velocista campeão, Gabriel Potra, prematuramente 
afastado…” 
“Onze vitórias, muitas delas por números arrasadores, e 
três derrotas…” 
“Leila, terceira na eliminatória e oitava na final.” 
“…com um 13º lugar na competição…” 

   Performances 

“Carlos Lopes discute esta tarde a final de consolação dos 
200 metros, depois de ter ficado fora da corrida ao pódio 
por 2 centésimos…”  
“”Esta foi a rpova em que corri melhor, mas não 
chegou.”…” 
“…declarou o velocista, que realizou o quinto melhor 
tempo da prova (23,91s) e o seu melhor registo da 
temporada.” 
“Firmino Baptista…fez o sétimo registo das meias-finaise 
bateu por duas vezes o recorde pessoal (24,06).” 
“José Armando…bateu o recorde mundial de manhã 
(23.04s) e fez  o melhor tempo das meias-finais.” 
“…Leila Marques, que ontem retirou três centésimos 
(2:54.59) ao seu melhor registo…” 
“…retirando-lhe quase 14 segundos (2:29.98).” 

  Atleta com deficiência  Perfil 
“…o atletismo português viu ficar pelo caminho outro 
velocista campeão, Gabriel Potra, prematuramente 
afastado…” 

  Questões financeiras APP (apoio, patrocínios e 
prémios) 

“…Rosa Mota continua a correr por fora a sua maratona 
especial de apoio aos nossos atletas.” 
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 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…declarou o velocista, que realizou o quinto melhor 
tempo da prova ( 23,91s) e o seu melhor registo da 
temporada.” 
“…Rosa Mota continua a correr por fora a sua maratona 
especial de apoio aos nossos atletas.” 
“A controvérsia em torno dos critérios de elegibilidade dos 
atletas permanece.” 
“…torneios internacionais à parte para os atletas desta 
área…” 

  Terminologia incorrecta Cego “O duplo hectómetro para cegos totais foi dominado…” 

   Deficiência Mental “O basquetebol português, da área da deficiência 
mental…” 

 Tipos de deficiência  Não indicado\ Deficiência visual “O duplo hectómetro para cegos totais foi dominado…” 

   Deficiência Intelectual “O basquetebol português, da área da deficiência 
mental…” 

04/JN/79– JP Tipos de deficiência Homem Deficiência visual “Foi com estas palavras de desalento que o amblíope 
Gabriel Potra exlicou…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “O atleta lisboeta hoje volta à pista…” 

 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “…eliminação nos 400 metros (último da série de 3)…” 

   Performance “…afectou-lhe o arranque …Potra, que gastou quase um 
minuto e 10 segundos na volta à pista…” 

  Atleta com deficiência Perfil 

“…o recordista mundial -48,62 segundos, em Lille, em 
2002 – fazia intenção de desistir…” 
“Um balde de água fria para o duplo campeão 
paralímpico…” 
“…distância em que defende o titulo e o recorde do 
mundo.” 

04/JN/80– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Duas medalhas de bronze para Portugal nos 
paralímpicos.” 

04/JN/81– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Duplo bronze português.” 

04/JN/82– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Medalhas lusas paralímpicos.” 
“…já começaram a conquistar medalhas…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “Os atletas portugueses…” 

   Paralímpicos “Medalhas lusas paralímpicos.” 
 

04/JN/83– JP Assuntos mais tratados Questões Financeiras APP (apoio, patrocínios e 
prémios) 

“O treinador do AEK Atenas, Fernando Santos, esteve no 
estado paralímpico a dar uma forcinha aos 
portugueses.” 

04/JN/84– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Doping “Judoca cubano dopado.” 
“…primeiro atleta apanhado nas malhas do doping…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“O judoca cubano Sérgio Perez…foi o primeiro atleta…” 
“…para recuperar o atleta muito descontrolado…” 
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04/JN/85– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“…ganhou a medalha de bronze nos 50 metros costas, 
com recorde pessoal.” 
“…arrebatando o bronze que também foi seu em 
Sydney…” 
“…que ontem repetiu o pódio de Sidney com um registo 
de 50.86 segundos.” 
“A volta à pista foi ganha pelo americano…com 49.78.” 
“…Firmino Baptista venceu a final de consolação dos 200 
metros para cegos totais, com nova melhor marca 
pessoal.” 
“…José Armando fez a dobradinha na velocidade pura, 
com novo recorde mundial e paralímpico no duplo 
hectómetro (22.73s), depois de ter ganho o ouro nos 100 
metros.” 
“Nuno Alves, que bateu o recorde pessoal, foi o melhor 
português (quinto lugar)…” 
“O multimedalhado Paulo Coelho terminou na sétima 
posição…” 
“…Ricardo Vale concluiu no oitavo posto…” 

   Preparação 
“”Tentamos fazer um retorno à calma, um apelo muito 
grande à parte psicológica, para nos fortalecermos, pois a 
parte física e o treino técnico estava lá”” 

   Performance 

“…ganhou a medalha de bronze nos 50 metros costas, 
com recorde pessoal.” 
“”Corri ao meu melhor nível…teria chegado ainda mais 
longe.” 
“fiz o meu melhor tempo da época…” 
“…que ontem repetiu o pódio de Sidney com um registo 
de 50.86 segundos.” 
“A volta à pista foi ganha pelo americano…com 49.78.” 
“…Firmino Baptista venceu a final de consolação dos 200 
metros para cegos totais, com nova melhor marca 
pessoal.” 
“…José Armando fez a dobradinha na velocidade pura, 
com novo recorde mundial e paralímpico no duplo 
hectómetro (22.73s), depois de ter ganho o ouro nos 100 
metros.” 
“Nuno Alves, que bateu o recorde pessoal, foi o melhor 
português (quinto lugar)…” 
“”Estive melhor, mas o vento prejudicou-me a 
respiração”…” 

   Expectativas/objectivos “”Bati o recorde pessoal e atingi os meus objectivos, os 
do treinador e os dos atletas-guia”” 

  Atleta com deficiência Perfil 
“…que ontem repetiu o pódio de Sidney…” 
“O multimedalhado Paulo Coelho terminou na sétima 
posição…” 

 Terminologia Terminologia incorrecta Cego 

“O duplo hectómetro para cegos totais foi dominado…” 
“…Firmino Baptista venceu a final de consolação dos 200 
metros para cegos totais, com nova melhor marca 
pessoal.” 
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   Deficiência Mental “O basquetebol português, da área da deficiência 
mental…” 

   Deficiente “…tivera com os deficientes, na hora da celebração.” 

  Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…afirmou o atleta.” 
“…o nadador da classe mais baixa da modalidade…” 
“…disse que o atleta de 34 anos, com paralisia cerebral 
congénita…” 

   Atleta com/sem deficiência “…disse que o atleta de 34 anos, com paralisia cerebral 
congénita…” 

   Paralisia Cerebral “…disse que o atleta de 34 anos, com paralisia cerebral 
congénita…” 

 Tipos de deficiência  Não indicado Deficiência visual “O duplo hectómetro para cegos totais foi dominado…” 

  Homem Paralisia Cerebral “…disse que o atleta de 34 anos, com paralisia cerebral 
congénita…” 

   Deficiência visual “…sintetizou o amblíope José Alves…” 

04/JN/86– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“…José Monteiro foi o primeiro finalista do dia.” 
“…obteve o terceiro melhor tempo…série mais rápida…” 
“Gabriel Potra regressou às vitórias e qualificou-se nas 
calmas para as meias finais…” 

   Performance 
“…obteve o terceiro melhor tempo…série mais rápida…” 
“…a perda dos recordes mundial e paralímpico…(21.77 
segundos,…) deixou-o triste.” 

   Expectativas/objectivos “”O apuramento directo era o meu grande objectivo, agora, 
tentarei chegar à medalha”…” 

  Atleta com deficiência Perfil “…medalha de bronze nos últimos mundiais.” 
 Tipos de deficiência Homem Afins  “…(classe T46-braço mal formado)…” 

04/JN/87– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“O segundo dia de Boccia já permitiu o apuramento de 
alguns portugueses…” 
“…Augusto Pereira foi o último classificado…” 
“…obtiveram 21 vitórias e sofreram oito derrotas.” 
“…nos 400 metros livres, que concluiu na sexta 
posição…” 
“…a equipa nacional de basquetebol…perdeu o primeiro 
de três jogos…” 

   Expectativas/objectivos 
“…Javier Otxoa que está em boa posição para se sagrar 
campeão, ao ganhar com 35 segundos de vantagem sobre 
o inglês…” 

   Performance 

“…com mais de sete minutos do que o vencedor…” 
“Leila Marques continua a somar recordes nos 
Jogos…Ontem bateu o quarto recorde em Atenas” 
“…depois de retirar quase três segundos (5:17.50) ao 
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anterior máximo…” 
“A futura médica contribuiu depois para novo recorde da 
estafeta portuguesa…” 
“…ao intervalo Portugal vencia por 30-27…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…atribuído aos nossos atletas…” 

  Terminologia incorrecta  Deficiência Mental “…área da deficiência mental…” 
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04/JN/88– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“Gabriel Potra afastado da final dos 200 metros.” 
“…oitavo dia marcado pelo afastamento de Gabriel Potra, 
nas meias-finais…” 
“Fora da luta pelo pódio ficaram António Marques (BC1), 
Cristina Gonçalves (BC2, eliminada nos quartos de final 
por Pedro Silva)…” 
“…depois de ter sido oitavo nos 800 metros (2:00.39m), 
que rendeu ouro ao britânico…” 
“O amblíope lisboeta fez o décimo tempo (23.34s) e ficou 
fora da final de consolação, depois de ter sido terceiro na 
sua série…” 
“Susana Barroso e Perpétua Vaza disputaram a final dos 
50 metros livres, tendo a primeira terminado na quarta 
posição e a segunda na sétima.” 
“A mexicana…ganhou o ouro, com novo recorde mundial.” 
“…desforrou-se da derrota do primeiro dia, e bateu 
claramente a Grécia, por 90-64…” 

   Performance 

“…depois de ter sido oitavo nos 800 metros (2:00.39m), 
que rendeu ouro ao britânico…” 
“Gabriel Potra esteve longe dos melhores…” 
“O amblíope lisboeta fez o décimo tempo (23.34s)…” 
“…foi desapossado do recorde mundial obtido na véspera 
(21.77), pelo alemão…que gastou menos três 
centésimos.” 
“A mexicana…ganhou o ouro, com novo recorde 
mundial.” 
“… bateu claramente a Grécia, por 90-64…” 

   Expectativas/objectivos 

“Muitas expectativas no nono dia.” 
“…entrada de cinco portugueses na luta pelas medalhas no 
boccia, o que aumenta as hipóteses de ouvir o hino.” 
“”…vou lutar pelas medalhas”…” 
“…”O objectivo era entrar nas medalhas, mas os outros 
foram mais fortes…”…” 
“Potra desiludido.” 
“Grande final em perspectiva para hoje.” 
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  Atleta com deficiência Perfil 

“Maratona de Carlos em defesa do ouro” 
“O campeão paralímpico da maratona, Carlos Ferreira, 
defende hoje o título…” 
“…afirmou o também recordista paralímpico em Sidney.” 
“…José Carlos Macedo (BC3), que foi medalha de ouro 
em Sidney…” 
“Gabriel Potra esteve longe dos melhores…prova em que 
defendia o ceptro conquistado há quatro anos…” 
“…disse o ex-campeão mundial e paralímpico do duplo 
hectómetro, a pensar…em que o quarteto luso defende o 
título conquistado em Sidney.” 

 Tipos de deficiência  Homem Deficiência visual “O amblíope lisboeta…” 

  Não Indicado Deficiência Intelectual “…o basquetebol português (área da deficiência mental) 
desforrou-se da derrota…" 

 Terminologia Terminologia Incorrecta Deficiência Mental “…o basquetebol português (área da deficiência mental) 
desforrou-se da derrota…" 

04/JN/89– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Doping “Quatro atletas dopados.” 
“…acusaram doping.” 

04/JN/90– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“Mão cheia de medalhas nos Jogos Paralímpicos” 
“…foi o primeiro português a ouvir o hino…” 
“Carlos Ferreira não repetiu o triunfo de Sidney…” 
“Portugal conquistou ontem a primeira medalha de ouro 
nos Jogos Paralímpicos de Atenas. A proeza coube ao 
estreante João Paulo Fernandes…” 
“…o boccia conquistou quatro medalhas…e em que 
Carlos Ferreira repetiu na maratona a prata que havia 
ganho nos 10000 metros…” 
“…venceu na final o norueguês…por 4-2…” 
“…Bruno Valentim, campeão mundial, foi surpreendido 
por Yw Leung, vencedor, por 5-1…” 
“…Pedro Silva não resistiu ao espanhol…que ganhou por 
7-3.” 
“…Fernando Ferreira…assegurou a medalha de bronze, 
ao vencer…por 8-1.” 
“Carlos Ferreira não repetiu o ouro de Sidney, mas a 
prata teve um sabor muito especial para o português…” 
“…terminando a maratona na segunda posição (2:45.07), 
a 43 segundos do vencedor…” 
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   Performance 

“…terminando a maratona na segunda posição (2:45.07), a 
43 segundos do vencedor…” 
“”Entre os 39/40 quilómetros chegámo-nos ao japonês, mas 
ele manteve a distância, embora estivesse sempre à 
vista, entre os 100 e os 50 metros”, recordou Paulo 
Ramos.” 

   Expectativas/objectivos 

“Quem sabe se, amanhã não repetirá a dose na prova por 
equipas…” 
“Susana Barroso espera chegar à medalha dos nos 50 
metros costas…” 
“O dia completa-se com o boccia, apostado em lutar pelas 
medalhas, amanhã, dia do fecho da competição…” 

  Atleta com deficiência Perfil 

“Atleta revelação do ano 2003…” 
“…Bruno Valentim, campeão mundial…” 
“…referiu o atleta de 33 anos, habituado a subir ao pódio 
desde Seul-88.” 
“O recordista paralímpico, nascido em Mangualde, há 35 
anos…” 
“…disse o campeão paralímpico em Sidney, que perdeu 
a visão aos 21 anos, num acidente de viação.” 

   História 

“O recordista paralímpico, nascido em Mangualde, há 35 
anos…” 
“…disse o campeão paralímpico em Sidney, que perdeu a 
visão aos 21 anos, num acidente de viação.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Atleta revelação do ano 2003…” 
“…referiu o atleta de 33 anos…” 

   Paralimpicos “…João Paulo Fernandes, paralímpicos da área da 
Paralisia Cerebral…” 

   Paralisia cerebral “…João Paulo Fernandes, paralímpicos da área da 
Paralisia Cerebral…” 

 Tipos de deficiência  Homem Paralisia Cerebral “…João Paulo Fernandes, paralímpicos da área da 
Paralisia Cerebral…” 

04/JN/91– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 
“Mais bronze para Portugal” 
“Susana Barroso e João Martins conquistaram medalhas 
na natação.” 

04/JN/92– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados ““…ex-membro do grupo terrorista…ganhou a medalha de 
ouro…” 

 Estereótipos  Herói/Super-atleta 
“Um herói que já foi vilão” 
“…ex-membro do grupo terrorista…ganhou a medalha 
de ouro…” 

04/JN/93– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Um valecambrense de ouro.” 
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04/JN/94– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“Dez medalhas em dez dias nos Jogos Paralímpicos.” 
“Natação portuguesa subiu ao pódio duas vezes e João 
Martins repetiu o terceiro lugar.” 
“Susana Barroso conquistou o galardão paralímpico.” 
“João Martins e Susana Barroso, celebraram ontem o 
bronze na ultima jornada da natação e fizeram subir para 
dez o número de medalhas conquistadas…” 
“…depois de ter feito uma ponta final sensacional, que o 
levou a repetir o terceiro lugar dos 50 metros livres.” 
“…imitou, em versão bronze, a dobradinha de prata de 
Carlos Ferreira no atletismo.” 
“Perpétua Vaza também nadou…O oitavo lugar não a 
desiludiu.” 
“…Nuno Vitorino foi também ultimo da sua série nos 50 
metros costas.” 
“Medalha de bronze em Sidney, a operária fabril do Porto 
terminou na sexta posição os 400 metros (1:10.89).” 
“…que terminou no nono e últimolugar a prova de 
ciclismo…” 
“…o ouro foi para o espanhol…” 

   Performance 

“…não fora a má partida de João Martins nos 50 metros 
costas…” 
“…depois de ter feito uma ponta final sensacional, que o 
levou a repetir o terceiro lugar dos 50 metros livres.” 
“…percalço que acabou por ditar a nossa eliminação, 
apesar da boa corrida…” 
“…fizemos melhor tempo (44.83s) que o país irmão 
(44.89), o apurado directo da nossa série.” 
“Medalha de bronze em Sidney, a operária fabril do Porto 
terminou na sexta posição os 400 metros (1:10.89).” 
“A fechar Odete Fiúza bateu o recorde pessoal por 10 
segundos nos 1500 metros (4:58.63).” 
“Houve um desgaste muito grande e desnecessário do 
Augusto na primeira prova, que se reflectiu no contra-
relógio.” 

   Expectativas/objectivos “Perpétua Vaza também nadou…O oitavo lugar não a 
desiludiu.” 

  Atleta com Deficiência Perfil 
“…(quinta medalha paralímpica)…” 
“Medalha de bronze em Sidney, a operária fabril do Porto 
terminou na sexta posição os 400 metros (1:10.89).” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…encerrram hoje com a cerimónia-festa dos atletas no 
estádio.” 
“…afirmou António Pitta, o treinador do nadador 
lisboeta…” 
“…concluiu a atleta do Gesloures…” 
“Graça Fernandes foi a penúltima atleta portuguesa a 
competir…” 
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  Tipos de deficiência  Homem Paralisia Cerebral “…João Martins nos 50 metros costas (S1 – paralisia 
cerebral)…” 

04/JN/96-DJP Assuntos mais tratados  Prestação Desportiva Resultados “Portugal sai de Atenas com 12 medalhas 

04/JN/97-DJP Assuntos mais tratados  Prestação Desportiva Resultados “Portugal terminou a meio da tabela de medalhas (41º no 
ouro, 34º na soma de medalhas)…” 

04/JN/98-DJP Assuntos mais tratados  Prestação Desportiva Performance 

“Melhor tempo europeu é de Carlos Ferreira.” 
“Balanço paralímpico português: um recorde de europeu 
(Carlos Ferreira nos 10000 metros com 33,17,30 minutos), 
11 recordes nacionais e oito nove máximos pessoais.” 

04/JN/99-DJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“Doze medalhas em onze dias.” 
“… mas as doze medalhas conquistadas nos jogos 
paralímpicos de Atenas souberam que nem me.” 
“…mais uma vez o contributo de Susana Barroso (quinta 
medalha em quatro Jogos)” 
“…João Martins, que subiu duas vezes ao pódio.” 
“…Leila Marques não chegou à medalha, mas fez 
bastante por ter uma ao peito.” 

   APP(Apoio, Patrocínio e 
Prémios 

“… ao reclamar mais apoios na preparação de maneira a 
que não seja pior na capital chinesa” 

   Preparação “A criação de condições que permitam proteger o emprego 
do atleta e a sua preparação competitiva adequada.” 

   Expectativas/objectivos 
“…Leila Marques não chegou à medalha, mas fez bastante 
por ter uma ao peito. Talvez a vejamos no pódio em 
Pequim.” 

  Atleta com deficiência Perfil “…mais uma vez o contributo de Susana Barroso (quinta 
medalha em quatro Jogos)” 

 Estereótipos  Heróis/Super Atleta “… como há dias fez notar o nosso super campeão Carlos 
Lopes…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“… proteger o emprego do atleta e a sua preparação 
competitiva adequada.” 

04/JN/100-
DJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“A China dominou no quadro das medalhas…quase mais 
meia centena do que as ganhas pela Grã-Bretanha…que 
por sua vez deixou o Canadá no terceiro lugar…à frente 
dos EUA, com menos ouro mas mais medalhas que o seu 
vizinho…” 
“A Austrália…ficou na quinta posição…” 
“…ou o cego angolano José Armando rei da velocidade em 
Atenas (ganhou ouro…)” 
“… ou ainda a nadadora japonesa Narita Mayumi, a mais 
medalhada…sete títulos e um terceiro lugar.” 
“…Erin Popovich…imitou as seis medalhas de ouro do 
compatriota olímpico Michael Phelps…” 

   Performance 
“Marcas prodigiosas, como os 11.08 segundos nos 100 
metros…” 
“…ou os 11.16 do sul-africano Óscar Pisturius…” 
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 Tipos de Deficiência Homem Amputação “…Marlon Shirley (amputado de uma perna)…” 
“…Óscar Pisturius (amputado das duas pernas)… 

 Estereotipos  Herói/Super-atleta 

“…servem como exemplos do que podem valer outros 
superatletas como a canadiana Chantal Petitclerc…” 
“A competição esteve ao rubro ao longo de 11 dias, com os 
atletas a superarem-se de minuto a minuto e os recordes a 
caírem a todo o momento.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…ou ainda a nadadora japonesa Narita Mayumi…” 
“A competição esteve ao rubro ao longo de 11 dias, com os 
atletas a superarem-se de minuto a minuto e os recordes a 
caírem a todo o momento.” 

  Terminologia Incorrecta Cego  “…ou o cego angolano José Armando rei da velocidade em 
Atenas…” 

04/JN/101-
DJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“…cantaram vitória na prova por equipas…” 
“Bruno Valentim e Fernando Ferreira formaram um par de 
prata.” 
“o hino tocou duas vezes num prova inesquecível.” 
“O boccia português voltou a fazer miséria no último dia 
dos Jogos Paralímpicos…” 
“…uma medalha de ouro colectiva…e uma de prata em 
pares…remataram uma prestação inesquecível da 
modalidade…que foi seis vezes ao pódio e ouviu tocar por 
duas vezes o hino nacional.” 
“…que Cristina Gonçalves saboreou o ouro 
conquistado…” 
“os atletas portugueses que conquistaram ontem a 
medalha de ouro em boccia.” 
“Fernando Ferreira e Bruno Valentim, par campeão do 
mundo, chegaram à prata depois de terem obtido três 
vitórias e sofrido duas derrotas…” 
“O balanço final foi simplesmente arrasador: dois 
primeiros lugares, quatro segundos e um terceiro…” 
“…o boccia…somou metade das medalhas conquistadas 
por Portugal…” 

   Performance 

“…uma medalha de ouro colectiva…e uma de prata em 
pares…remataram uma prestação inesquecível da 
modalidade…” 
“…na emocionante final com a equipa da Nova Zelândia, 
batida por 5-4.” 
“…”houve uma evolução muito grande no nível da 
competição…”” 
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   Atleta com deficiência Perfil “Fernando Ferreira e Bruno Valentim, par campeão do 
mundo…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Num ambiente de grande intensidade emocional, com 
jogadores, treinadores e dirigentes a viverem momentos 
de grande felicidade…” 
“os atletas portugueses que conquistaram ontem a 
medalha de ouro em boccia.” 
“…refiru o primeiro atleta…” 

    Paralisia Cerebral “…o boccia (jogo da área da paralisia cerebral e das 
doenças neuromusculares…) 

 Tipos de Deficiência Não indicado Paralisia Cerebral “…o boccia (jogo da área da paralisia cerebral e das 
doenças neuromusculares…) 

   Afins  “…o boccia (jogo da área da paralisia cerebral e das 
doenças neuromusculares…) 

04/JN/102-
DJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“Os atletas portugueses presentes nos Jogos 
Paralímpicos…conquistaram 12 medalhas, das quais duas 
são de ouro, cinco de prata e outras tantas de bronze.”” 

   Expectativas/objectivos “Embora longe das expectativas, não deixa de ser digno 
de registo.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Paralímpicos lusos.” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Os atletas portugueses presentes nos Jogos 
Paralímpicos…” 

04/JN/103-
DJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos “”Eles foram fantásticos. Conseguiram sempre superar as 

nossas melhores expectativas”…” 

  Questões financeiras Acções de promoção 
“O agradecimento foi para a comunicação social, que 
aponta como responsável por esta mudança.” 
“As imagens da televisão foram muito marcantes…” 

  Atleta com deficiência Homenagens 
“a aguardá-los estavam cerca de 300 pessoas, sobretudo 
familiares e amigos, com bandeiras e cachecóis de 
Portugal…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Paralímpicos emocionados.” 

   Atletas Paralímpicos 

“Foi aos gritos de “São os nossos campeões”, que os 
atletas paralímpicos portugueses foram, ao final da tarde 
de ontem, recebidos no aeroporto…” 
“…”Pela primeira vez, Portugal recebe em grande os 
atletas paralímpicos”” 
“De Fátima chegou um grupo de atletas da modalidade…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…muitos ramos de flores e t-shirts com os nomes e 
fotografias dos atletas.” 

04/JN/104-
DJP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 

etc 

“Atletas com vida facilitada.” 
“…prometeu uma melhoria de acessos para pessoas 
deficientes e declarou que quando os atletas voltassem 
teriam …” 
“…Santana Lopes vai receber os atletas…para os 
cumprimentar…” 
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   Atletas Paralímpicos 

“Quando os atletas paralímpicos portugueses foram 
recebidos pelo primeiro-ministro…” 
“Os atletas paralímpicos são os primeiros a admitir que 
nunca foram tão bem recebidos á chegada aos Jogos.” 

  Terminologia Incorrecta Deficiente 
“…prometeu uma melhoria de acessos para pessoas 
deficientes e declarou que quando os atletas voltassem 
teriam …” 

04/JN/105-
DJP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Paralímpicos” 

   Atletas Paralímpicos “Os atletas Paralímpicos que conquistaram 12 medalhas 
para Portugal…foram ontem homenageados…” 

 Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Homenagens 
“Homenagem em Lisboa” 
“Os atletas Paralímpicos que conquistaram 12 medalhas 
para Portugal…foram ontem homenageados…” 

  Prestação desportiva Resultados “Os atletas Paralímpicos que conquistaram 12 medalhas 
para Portugal…” 

04/JN/106-
DJP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Homenagens 

“Homenagem.” 
“…que permitiram facilitar o acesso dos atletas 
paralímpicos, homenageados no local.” 
“Ontem, numa cerimónia para homenagear a brilhante 
participação portuguesa – 12 medalhas – os atletas, 
dirigentes e acompanhantes…” 
“…acompanharam o líder do executivo na homenagem ao 
staff paralímpico…” 

  Prestação Desportiva Resultados 
“Ontem, numa cerimónia para homenagear a brilhante 
participação portuguesa – 12 medalhas – os atletas, 
dirigentes e acompanhantes…” 

  Questões Financeiras APP (apoio, patrocínios e 
prémios) 

"…admitindo que o próximo Orçamento de estado 
contemplará uma verba para esse fim.” 
“…o objectivo passa por estabelecer um processo 
subsidiário que se aproxime gradualmente e, por fim, se 
equipare ao destinado à alta competição.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“residência oficial sofre remodelação para receber atletas.” 
“Ontem, numa cerimónia para homenagear a brilhante 
participação portuguesa – 12 medalhas – os atletas, 
dirigentes e acompanhantes…” 

   Atletas Paralímpicos 

“…que permitiram facilitar o acesso dos atletas 
paralímpicos, homenageados no local.” 
“Santana Lopes promete mais apoio aos atletas 
paralímpicos.” 
“…intensificar os apoios aos atletas paralímpicos.” 

   Paralímpico “…acompanharam o líder do executivo na homenagem ao 
staff paralímpico…” 

04/JN/107-
DJP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Homenagens 

“…homenageando desta forma os atletas que 
arrecadaram 12 medalhas nos Jogos Paralímpicos de 
Atenas.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…homenageando desta forma os atletas que arrecadaram 
12 medalhas nos Jogos Paralímpicos de Atenas.” 

 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “…homenageando desta forma os atletas que arrecadaram 
12 medalhas nos Jogos Paralímpicos de Atenas.” 
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LXV 

Código Categoria Sub-categoria U.R. Citação 
AA 

Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “O atleta sul-africano…” 

08/JN/1 – AA 
Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Performances 

“”…um estudo científico independente, realizado em 
Novembro passado, que apontava para o facto das 
próteses serem consideradas uma “ajuda técnica”.” 

Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “…Tribunal Arbitral de desporto deu razão a atleta 
Paralímpico.” 

  Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…o corredor sul-africano fazia batota por correr com pés 
artificiais.” 
“…o velocista paralímpico…” 
“…o recurso do atleta.” 
“…vantagem irregular ao atleta.” 
“…e nenhum sprinter amputado conseguiu fazer os meus 
tempo.” “O melhor registo do sul-africano na volta à pista é 
de 46.46 segundos, marca extraordinária para um atleta 
amputado…” 

  Paralímpicos 
“…o velocista paralímpico…” 
“Campeão paralímpico tem dois meses para conseguir os 
“mínimos.” 

Tipo de Deficiência Homem Amputação 

“Amputado das pernas pode correr…” 
“…Óscar Pistorious, amputado das pernas…” 
“…foi amputado ainda bebé…” 
“…e nenhum sprinter amputado conseguiu fazer os meus 
tempo.” 
“O melhor registo do sul-africano na volta à pista é de 
46.46 segundos, marca extraordinária para um atleta 
amputado…” 

Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Performances 

“…o corredor sul-africano fazia batota por correr com pés 
artificiais.” 
“…alegando que sul-africano fazia batota por correr com 
pés artificiais (lâminas de carbono).” 
“…desde que melhore o recorde pessoal dos 400 
metros…e consiga os mínimos…” 
“Campeão paralímpico tem dois meses para conseguir os 
“mínimos.” 
“O melhor registo do sul-africano na volta à pista é de 
46.46 segundos, marca extraordinária para um atleta 
amputado…” 

08/JN/2 – AA 

  Resultados “…o recordista e campeão paralímpico dos100, 200 e 
400 metros…” 
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AJP 

Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas /Objectivos 

“Portugal está nos Jogos Paralímpicos Pequim 2008 com o 
objectivo de, no mínimo igualar as 12 medalhas de 
Atenas 2004 e com a satisfação de participar em novas 
modalidades…” 
“Estamos em Pequim com dois objectivos: o primeiro…é 
representar condignamente o país, o segundo é 
conquistar um número de medalhas…igual ao 
conseguido em Atenas…” 
“Jorge Carvalho acredita na conquista de medalhas nas 
três modalidades em que Portugal já subiu ao pódio…mas 
espera “surpresas agradáveis em outros desportos.” 

Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…uma equipa de 35 atletas…” 
“…numa equipa com 41 atletas…” 
“Os dois atletas lusos, cegos…” 

  Atletas Paralímpicos “Os atletas paralímpicos portugueses…” 
  Atleta com/sem deficiência “…a inclusão dos praticantes com deficiência…” 

08/JN/3– AJP 

 Terminologia Incorrecta Cego “Os dois atletas lusos, cegos…” 
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JP 

08/JN/4 - JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados  

“João Paulo Fernandes nos quartos–de-final” 
“…começou pela modalidade de boccia, e já com bons 
resultados…” 
“…garantiu a presença nos quartos-de-final do torneio 
depois de vencer os três jogos…” 
“…António Marques venceu dois encontros e perdeu 
um.” 
“…Cristina Gonçalves perdeu o primeiro jogo e ganhou o 
segundo e Fernando Ferreira triunfou nos dois.” 
“…Fernando Ferreira venceu Bruno Valentim…mas 
ambos poderão ainda garantir presença nos quartos-
de-final…” 
“…averbaram uma vitória e uma derrota e Armando 
costa venceu os dois jogos…” 
“…Portugal conquistou seis medalhas…” 

  Atleta com Deficiência Homenagens “…foram ontem recebidos na Embaixada de Portugal 
em Pequim…”  

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…destina-se a atletas com paralisia cerebral, em cadeiras 
de rodas.” 
“Os atletas portugueses…” 
“as boas-vindas aos 35 atletas.” 
“com vários atletas portugueses…” 
“…competem 35 atletas portugueses…” 

   Atleta com/sem deficiência “…destina-se a atletas com paralisia cerebral, em 
cadeiras de rodas.” 

   Paralisia Cerebral “…destina-se a atletas com paralisia cerebral, em 
cadeiras de rodas.” 

 Tipos de Deficiência Não indicado Paralisia Cerebral “…destina-se a atletas com paralisia cerebral, em 
cadeiras de rodas.” 

08/JN/5– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos “Portugal chega hoje à primeira medalha” 
“Portugal vai conquistar hoje a primeira medalha…” 
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   Resultados 

“Paralímpicos lusos nas meias-finais de boccia e novo 
recorde na natação” 
“…conquistou o sexto lugar nos 100 metros…” 
“…garantiram a presença nas meias-finais…” 
“…terminou na sexta posição…na qual voltou a 
melhorar o recorde nacional…” 
“…Nelson Lopes (S4) foi oitavo, com o tempo de 53.38, 
abaixo dos 52.74…” 
“…garantiu a presença nas meias finais…” 
“…falhou a qualificação…” 
“Firmino Batista venceu a sua série…” 
“…conseguiu a sua melhor marca do ano (2:31.67 
minutos), mas falhou o apuramento.” 

   Performance 

“Paralímpicos lusos nas meias-finais de boccia e novo 
recorde na natação” 
“…voltou a melhorar o recorde nacional…” 
“…conseguiu o tempo de 57.55, melhorando os 57.93 
da eliminatória…” 
“…Nelson Lopes (S4) foi oitavo, com o tempo de 53.38, 
abaixo dos 52.74…” 
“…conseguiu a sua melhor marca do ano (2:31.67 
minutos), mas falhou o apuramento.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Paralímpicos lusos nas meias-finais de boccia e novo 
recorde na natação” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Tem dois atletas…” 
“…lembra que os atletas que já foram afastados…” 

08/JN/6– JP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Homenagens “João e António os primeiros medalhados em Pequim.” 
08/JN/7– JP Assuntos mais tratados Questões financeiras Acções de Promoção “É nisto que somos bons” 

08/JN/8– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Ouro e prata para Portugal” 
“…arrecadou o ouro e António Marques a prata.” 

  Atleta com deficiência História  
“…Paulo Fernandes, 24 anos, mora em Vale de Cambra, 
com a mãe, e desloca-se todos os dias ao Porto, para 
treinos bi-diários… 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…um verdadeiro atleta…” 
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08/JN/9– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“Ouro e prata no boccia” 
“…a comitiva lusa arrecadou o ouro e prata…” 
“…Mário Peixoto terminou na quarta posição…ao perder 
com o coreano…” 
“…Ricardo Vale foi quinto…enquanto Nuno Alves desistiu. 
José Monteiro falhou a qualificação…” 
“…Firmino Batista também falhou a final dos 100 
metros…ao terminar a meia-final na 11ª posição…” 
“…Graça Fernandes ficou fora da final dos 100 metros. 
Apesar da melhor marca pessoa (15.26 segundos) a atleta 
lusa não foi além do nono posto …” 
“…Joana Calado terminou em quinto, enquanto Leila 
Marques foi sétima…” 
“…sagrou-se campeão nos 100 metros. O tempo de 
11.17 segundos deu-lhe a primeira das três medalhas 
que o atleta…” 

   Performances 

“…após o nono posto na primeira série de apuramento, na 
qual conseguiu a melhor marca pessoal…” 
“Graça Fernandes ficou fora da final dos 100 metros. 
Apesar da melhor marca pessoal (15.26 segundos) a 
atleta lusa não foi além do nono posto.” 
“…a russa Vladykina Olesya nadou para o ouro e recorde 
do mundo(1.20.58 minutos), Joana Calado conclui a 
distância em 1.28.53, enquanto Leila Marques fez 
1.30.11…” 

   Expectativas /Objectivos 

“Para além do título individual, Portugal pode repetir o 
ouro em pares e na prova colectiva” 
“…sagrou-se campeão nos 100 metros. O tempo de 11.17 
segundos deu-lhe a primeira das três medalhas que o 
atleta…” 

   Doping “…surgiu o primeiro caso de doping…” 

  Atleta com deficiência Homenagens “…Aníbal Cavaco Silva, felicitou João Paulo Fernandes 
e António Marques pelas medalhas…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“O atleta luso…” 
“…preparação física dos nossos atletas…” 
Apesar da melhor marca pessoa (15.26 segundos) a atleta 
lusa não foi além do nono posto.” 
“…considerou que os atletas…” 
“…sagrou-se campeão nos 100 metros. O tempo de 11.17 
segundos deu-lhe a primeira das três medalhas que o 
atleta quer conquistar…” 
“…o halterofilista paquistanês…” 

 Estereótipos  Herói/Super-atleta “…os heróis do dia foram…” 
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08/JN/10– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “…aos dois portugueses que, na capital chinesa, 
conquistaram as medalhas de ouro e de prata…” 

08/JN/11– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“Sara Duarte quinta na prova de equitação” 
“A cavaleira Sara Duarte terminou na quinta posição…” 
“Filomena franco terminou a qualificação no quinto lugar 
e vai disputar quinta-feira a final B…” 
“No boccia, os atletas portugueses venceram todos os 
jogos…” 

   Performance “O cavalo esteve muito bem, fizemos uma boa dupla.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“A cavaleira Sara Duarte terminou na quinta posição…” 
“No boccia, os atletas portugueses venceram todos os 
jogos…” 

08/JN/12– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas /Objectivos 

“A garantia da conquista de duas medalhas, de ouro ou 
prata, e a possibilidade de ganhar outra de bronze no 
torneio de boccia, para além de três recordes na 
natação, marcaram o dia dos atletas…” 
“…mas deverá subir alguns lugares na tabela com a 
conquista garantida de, pelo menos mais duas 
medalhas.” 

   Performance 

“A garantia da conquista de duas medalhas, de ouro ou 
prata, e a possibilidade de ganhar outra de bronze no 
torneio de boccia, para além de três recordes na 
natação, marcaram o dia dos atletas…” 
“…David Grachat a bater o seu anterior máximo 
nacional dos 200 metros…” 
“Grachat nadou de manhã em 2m28.75s, e à tarde em 
2m26.13s, retirando no total quase cinco segundos ao 
seu anterior recorde nacional…” 
“Joana Calado terminou a qualificação…na 12ªposição, 
com o tempo de 2m52.52s, batendo o recorde nacional 
de Leila Marques…” 
“…Luís Gonçalves garantiu presença na meia-final dos 400 
metros T12, com o melhor tempo da série…” 

   Resultados 

“…Portugal falhou o acesso à discussão da medalha de 
ouro e vai lutar pelo bronze frente à Tailândia.” 
“…que terminou no sétimo lugar.” 
“Joana Calado terminou a qualificação…na 12ªposição, 
com o tempo de 2m52.52s, batendo o recorde nacional de 
Leila Marques…” 
“…Luís Gonçalves garantiu presença na meia-final dos 
400 metros T12, com o melhor tempo da série…” 
“…com um quinto lugar na final B…” 
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 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“A garantia da conquista de duas medalhas, de ouro ou 
prata, e a possibilidade de ganhar outra de bronze no 
torneio de boccia, para além de três recordes na natação, 
marcaram o dia dos atletas…” 

08/JN/13– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“Portugal conquista duas pratas e um bronze.” 
“…Portugal assegurou duas pratas e um bronze nas 
provas colectivas…” 
“…Luís Gonçalves garantiu presença na final…ao 
terminar a sua série em segundo lugar (50.48 
segundos), enquanto Firmino Batista assegurou um lugar 
na finalB…”  
“…Graça Fernandes foi oitava, com 31.38 
segundos,…Dyachenko Inna correu para o ouro e o 
recorde do Mundo (27.81 segundos).” 
“…Augusto Pereira foi sétimo na prova de contra-relógio, 
percorrendo os 24.6 quilómetros…” 

   Performance 

“…Luís Gonçalves garantiu presença na final…ao terminar 
a sua série em segundo lugar (50.48 segundos), enquanto 
Firmino Batista assegurou um lugar na finalB…” 
“…Graça Fernandes foi oitava, com 31.38 
segundos,…Dyachenko Inna correu para o ouro e o 
recorde do Mundo (27.81 segundos).” 
“…Augusto Pereira foi sétimo na prova de contra-relógio, 
percorrendo os 24.6 quilómetros…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas paralímpicos “…marcaram o dia dos atletas paralímpicos…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…destina-se a atletas com paralisia cerebral e doenças 
neuromusculares e é praticado em Portugal por cerca de 
300 atletas…” 

   Atleta com/sem deficiência “…destina-se a atletas com paralisia cerebral…” 
   Paralisia Cerebral “…destina-se a atletas com paralisia cerebral…” 
 Tipos de deficiência Não Indicado Paralisia Cerebral “…destina-se a atletas com paralisia cerebral…” 

   Afins “…destina-se a atletas com paralisia cerebral e doenças 
neuromusculares…” 

08/JN/14– JP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“O atleta português Luís Gonçalves passou ontem de 
medalha de bronze a medalha de prata…” 
“O atleta chinês, que venceu a prova em 49.36 segundos, 
pisou a linha interior da sua pista durante a prova, 
infringindo a regra 163.3…” 
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 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “O atleta português Luís Gonçalves passou ontem de 
medalha de bronze a medalha de prata…” 

   Performance 
“O atleta chinês, que  venceu a prova em 49.36 
segundos, pisou a linha interior da sua pista durante a 
prova, infringindo a regra 163.3…” 

   Expectativas / Objectivos “Luís afirmou que a conquista desta medalha foi parte da 
realização de um sonho que tinha desde pequeno.” 

08/JN/15– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Performance 

“Novo máximo nacional na natação…” 
“David Grachat bate recorde” 
“David Grachat falhou ontem a final…por quatro 
centésimos de segundo, mas voltou a bater um recorde 
nacional, que já lhe pertencia.” 
“…Nelson Lopes fez o 10º tempo das eliminatórias 
(3.15,06 minutos)…” 
“…Gabriel Macchi ter desistido dos 10000 metros T12 
devido a problemas gástricos.” 
“Grachat ficou a quatro centésimos da final.” 
“Na final dos 1500 metros…ganha pela 
tunisina…(4.14,00)…” 

   Resultados 

“…não conseguiu apurar-se para a final dos 800 metros…” 
“…José Monteiro foi sexto na série e falhou a qualificação 
para as meias-finais.” 
“Luís Gonçalves e Gabriel Potra, por outro lado, 
qualificaram-se para as meias-finais…” 
“Na final dos 1500 metros…ganha pela 
tunisina…(4.14,00)…” 
“…Odete Fiúza foi última classificada.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “Após a desistência, o atleta luso-argentino…” 
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08/JN/16– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Performance 

“…repetiu o bronze de Atenas…completando a prova em 
1,47,76 minutos, atrás dos gregos…(1.23,15)…(1.44,53).”” 
“Ambas fizeram o décimo tempo das eliminatórias.” 
“…Carlos Lopes despediu-se em lágrimas da alta 
competição, após desqualificação da estafeta 4x100 
metros…devido a uma irregularidade…” 
“…Luís Gonçalves bateu o recorde pessoal nos 200 
metros (22,83)…” 

   Resultados 

“…sétima medalha portuguesa em Pequim.” 
“…O nadador português João Martins conquistou, ontem, 
a medalha de bronze na prova dos 50 metros costas…” 
“Braçadas de Bronze.” 
“…repetiu o bronze de Atenas…” 
“…Perpétua Vaza também não conseguiu lugar entre as 
oito melhores dos 50 metros costas S3.” 
“Aos muitos títulos nacionais juntou quatro medalhas 
paralímpicas de ouro, oito títulos mundiais e outros tantos 
europeus.” 
“…Luís Gonçalves e Gabriel Potra falharam a 
qualificação para a final dos 200 metros…” 
“Foram respectivamente, nono e décimo das meias-finais.” 
“Depois da prata nos 400 metros… marca que, no entanto, 
não chegou para garantir presença na final.” 
“…qual já conquistara a medalha de bronze em Atenas 
2004, voltou a subir ao pódio…” 

  Atleta com deficiência Perfil 

“…repetiu o bronze de Atenas…” 
“…o atleta português mais medalhado…” 
“…qual já conquistara a medalha de bronze em Atenas 
2004, voltou a subir ao pódio…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…O nadador português João Martins conquistou, ontem, 
a medalha de bronze na prova dos 50 metros costas…” 
“O nadador, de 28 anos (sofre de paralisia cerebral, que 
lhe dificulta a comunicação)…” 
“…o atleta português mais medalhado…” 

   Paralisia cerebral “O nadador, de 28 anos (sofre de paralisia cerebral, que 
lhe dificulta a comunicação)…” 

 Tipos de Deficiência Homem Paralisia cerebral “O nadador, de 28 anos (sofre de paralisia cerebral, que 
lhe dificulta a comunicação)…” 

  Não Indicado Deficiência Visual “T12 (cegos e amblíopes).” 

 Estereótipos  Sofrimento “O nadador, de 28 anos (sofre de paralisia cerebral, que 
lhe dificulta a comunicação)…” 
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08/JN/17– JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“…já conquistou sete medalhas:uma de ouro, quatro de 
prata e duas de bronze.” 
“…a China domina a competição, com 207 medalhas…A 
Grã Bretanha ocupa o segundo lugar com 102 
medalhas…Estados Unidos…terceiro posto, com 98 
medalhas…” 
“…vencedor de três medalhas de ouro…” 

   Performance “…Pisturius bateu o próprio recorde mundial dos 400 
metros, com 47,49 segundos…” 

  Atleta com deficiência História “…que nasceu sem os perónios…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Quatro atletas portugueses participam…” 
“…junta os atletas com deficiências visuais…” 
“”Blade Runner”…como é conhecido o atleta sul-
africano…” 
“…disse o atleta que esteve envolvido numa polémica…” 

   Atleta com/sem deficiência “…junta os atletas com deficiências visuais…” 
   Deficiência Visual “…junta os atletas com deficiências visuais…” 
  Terminologia Incorrecta Deficientes “Na categoria T54, para deficientes motores…” 
 Tipos de Deficiência Não Indicado Deficiência Motora “Na categoria T54, para deficientes motores…” 
   Deficiência Visual “…junta os atletas com deficiências visuais…” 
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Código Categoria Sub-categoria U.R. Citação 
AA 

04/J/1 – AA Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 
“…Carlos Lopes vence os 400 m…” 
“A nadadora Susana Barroso conquista a medalha de 
ouro…Perpétua Vaza arrecada o bronze…” 

 Tipos de Deficiência Homem  Deficiência Visual “…Carlos Lopes vence os 400 m para cegos totais…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “A nadadora Susana Barroso…” 

   Paralímpicos “O campeão paralímpico Carlos Lopes…” 
  Terminologia Incorrecta Cegos “…Carlos Lopes vence os 400 m para cegos totais…” 

04/J/2 – AA Assuntos mais tratados Questões Financeiras  APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“…falta de bolsas de treino…” 
“…” não aceitamos que quando um atleta necessita de uma 
cadeira de rodas…tal não seja visto como uma ajuda 
técnica desportiva.”  

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “…aos atletas paralímpicos…” 
   Atleta com/sem deficiência “…não protegem os atletas com deficiência…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…um atleta precisa de uma cadeira…” 

  Terminologia Incorrecta Atleta deficiente “…passar a mensagem de que os atletas deficientes…” 
   Deficiente “Desporto para deficientes” 

Outros FPDD 
“…terminologia utilizada a nível internacional é “comité paralímpico” e não “comité paraolímpico” 

04/J/3 – AA Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos “ ”Esperamos menos espectadores do que em Sydney 
2000 porque os recintos são mais pequenos”…”  

  Questões Financeiras APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“O governo grego aprovou um orçamento… para 
construir rampas…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “Melhores condições para os atletas” 

  Terminologia Incorrecta Deficiente “…acessibilidades para os deficientes.” 
Outros “…movimentação de pessoas com deficiência.” 

04/J/4 – AA Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“…iniciativa desportiva “Milhas Super Atleta 
Mundicenter destinada a recolher fundos…”. 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…participação dos atletas portugueses…” 

   Paralímpicos “…apoiar Paralímpicos” 
  Terminologia Incorrecta Deficiente “…Deficientes em cadeira de rodas…” 
Outros FPDD 

04/J/5 – AA Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“…contrato entre os responsáveis do desporto 
paralímpico português e um operador de televisão…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “…Tanni…campeão paralímpico”… 

Outros “…categoria Personalidade do ano 2003 com deficiência…” 
“…presenteados com uma medalha especial designada “Super-Athlete”… 

04/J/6 – AA Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “Atletas paralímpicos visitaram estádio…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…sensibilizou os atletas…” 
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Outros FPDD 
04/J/7 – AA Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “…os atletas paralímpicos…” 
Outros “Uma delegação do CPP visita a Suiça”    Não existe este comité!!! 
04/J/8 – AA Tipos de Deficiência Não indicado  Deficiência Intelectual “…atletas deficientes mentais…” 
 Terminologia Terminologia Incorrecta Deficiência Mental “…atletas deficientes mentais…” 

04/J/9 – AA Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“Os atletas paralímpicos portugueses converteram-se em 
autênticos “deuses gregos”, pelo menos na campanha 
publicitária…” 
“…para o spot televisivo…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “Os atletas paralímpicos portugueses…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“A nadadora Leila Marques, os corredores…e o 
basquetebolista…” 
“…os atletas…” 

   Paralímpicos “Paralímpicos portugueses…” 

04/J/10 – AA Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Prestação Desportiva 

APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“Comparticipação do IDP aumentou 33 por cento” 
“…apoio directo através de bolsas…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “Atletas paralímpicos portugueses…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…atletas e técnicos…” 

Outros FPDD 
“…Secretário Nacional de Reabilitação e Integração da Pessoa com Deficiência.” 

04/J/11 – AA Outros “…competição que visa colmatar a diminuição da quota da participação deste tipo de atletas nos Jogos 
Paralímpicos.”  

AJP 

04/J/12 – AJP Assuntos mais tratados Questões Financeiras  APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“Os atletas paralímpicos portugueses vão receber pela 
primeira vez bolsas de preparação desportiva…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “Os atletas paralímpicos portugueses…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…44 atletas e respectivos treinadores…” 

Outros FPDD 
“…Secretário Nacional de Reabilitação e Integração da Pessoa com Deficiência.” 

04/J/13 – AJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Preparação “…o estágio também ajuda a enfrentar os “nervos”…”  

   Expectativas/objectivos 
“…os objectivos da sua equipa: “fazer o melhor”.” 
“…desejo ver o “bom trabalho realizado até aqui ter 
bons resultados”…” 

  Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“…semana preenchida por treinos e contactos com a 
imprensa e entidades públicas e privadas…” 

  Atleta com deficiência Perfil “…título mundial conquistado em 2002, a medalha de prata 
nos Europeus em 2003…”  

 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “…campeão paralímpico…” 

04/J/14 – AJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos 
“ ” O pódio, se possível” 
“…o atleta quer…dar o melhor e, se possível, subir 
novamente ao pódio…” 

  Atleta com deficiência Perfil “Depois de uma medalha de bronze nos 10 000 em Atlanta 
96…” 

   História “…Carlos Ferreira, começou a correr aos 6 anos…Aos 21 
anos, um acidente de viação deixou-o invisual” 



 

LXXIX 

 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Visual “…um acidente de viação deixou-o invisual …“ 
 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “Carlos Ferreira atleta paralímpico” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…o atleta quer…” 

   Paralímpicos “O campeão paralímpico… o português…” 
  Terminologia Incorrecta Deficiente “…provas específicas para deficientes.” 
   Invisual “…um acidente de viação deixou-o invisual …“ 
Outros “…enquanto pessoa normal.” 

04/J/15 – AJP Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“…desfilando com os novos equipamentos oficiais da 
Missão Portuguesa aos Jogos Paralímpicos… 

   APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“Os trajes foram fornecidos pela Sport Zone…uma 
parceria de colaboração, graças a um protocolo…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “Os atletas paralímpicos portugueses…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…os atletas portugueses…” 

Outros FPDD 
“Os atletas paralímpicos portugueses começaram os seus Jogos Olímpicos.” 

04/J/16 – AJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos “Selecção de boccia candidata a medalhas” 

  Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“” A divulgação é neste momento apenas possível através 
de resultados de qualidade e pela comunicação social”…” 

   APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“” Os atletas são apoiados pelas associações, que criam 
condições para a prática desportiva”…” 

  Atleta com deficiência Perfil “…conquistamos cinco medalhas de ouro em sete 
possíveis”.” 

 Tipos de Deficiência Não indicada  Paralisia Cerebral “…é praticada por atletas com paralisia cerebral…” 
 Terminologia Terminologia Correcta Atleta com/sem deficiência “…desportistas com deficiência…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…é praticada por atletas…” 

   Paralisia Cerebral “…é praticada por atletas com paralisia cerebral…” 
Outros FPDD 

04/J/17 – AJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Preparação “…a preparação tem sido feita com “muito sacrifício”, 
porque os treinos são conciliados com o trabalho…”  

   Expectativas/objectivos 
“Atletas lusos querem melhor do que Sydney.” 
“ ”Vou fazer tudo para chegar aos objectivos…para 
obter medalhas…” “ 

  Atleta com deficiência Perfil “…o ciclista do Cassilhavo classificou-se no sexto lugar na 
prova…”…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Atletas lusos querem…” 
“…o ciclista do Cassilhavo…” 

04/J/18 – AJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos “”Os atletas vão fazer o seu melhor…e eu espero 
sempre o melhor”.”  

  Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“Jorge Sampaio… apresentação de cumprimentos da 
missão paralímpica…” 

   APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  “…”crescente apoio e visibilidade do movimento…”  
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 Estereótipos  Corajoso “…elogiar a coragem dos atletas…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…o percurso de alguns atletas…” 

   Paralímpicos “…paralímpicos portugueses…” 
Outros FPDD 

04/J/19 – AJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos 

“” …só se algo muito transcendente acontecer é que a 
bandeira portuguesa não subirá ao mastro mais alto…” 
“ ”…os atletas terão…resultados tão bons quanto 
possível” …” 

 Tipos de Deficiência Não indicada  Atleta em Cadeira de rodas “… alguns atletas em cadeira de rodas…” 
 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “…recebeu os atletas paralímpicos…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…os atletas terão…” 

Outros FPDD 

04/J/20 – AJP Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“…a campanha da Galp Energia consegue a participação 
do seu “garoto propaganda” …Figo, que vai assinar 
postais de apoio aos superatletas portugueses…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “…apoio aos atletas paralímpicos…” 
   Paralímpicos “Figo vai à bomba pelos paralímpicos” 

04/J/21 – AJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos “”Vamos sentir ainda mais força para lutar por bons 
lugares.” ” 

  Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“Inserida na campanha “Vencer é Vencer” promovida pela 
Galp…” 

   APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“…prestar o seu apoio aos atletas paralímpicos 
portugueses … aderindo à campanha “Vencer é 
Vencer”.”” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “…apoio aos atletas paralímpicos portugueses…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“ ” Estes atletas são…” “ 
“…Leila Marques, nadadora…” 

   Paralímpicos “…a mascote dos paralímpicos portugueses.” 
Outros “…os postais serão entregues durante as Olimpíadas…” 
04/J/22 – AJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos “ “ Vamos com expectativas grandes e boas…” 

  Questões Financeiras APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  “ “ Mas sinto também o muito apoio de Portugal…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…atletas lusos…” 
“…referiu a nadadora…” 

Outros FPDD 
“O acompanhamento da prestação da filha será seguido pela televisão…” 

04/J/23 – AJP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…o nadador Kostas… paralímpico…” 

   Paralímpicos “…a chama dos paralímpicos…” 

04/J/24 – AJP Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“Tenho o objectivo de tornar o desporto adaptado mais 
popular, passando a mensagem de “desporto para 
todos”. ” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “Número de atletas portugueses…” 
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04/J/25 – AJP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…os atletas portugueses…” 

   Paralímpicos “Quanto aos paralímpicos…” 
  Terminologia Incorrecta Atleta normal “…ao contrário dos atletas ditos normais…” 
Outros “Quanto aos paralímpicos… na generalidade dos casos tratam-se de pessoas com deficiência” 

04/J/26 – AJP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…atletas lusos…” 
“…Susana Barroso, nadadora…” 
“São 41 os desportistas portugueses…” 

04/J/27 – AJP Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“Para Sydney 2000 foi lançado o primeiro programa de 
marketing, denominado “Super Atleta”…” 

   APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“…a atribuição de prémios pecuniários pelas medalhas 
conquistadas…” 
“…2004 fica ainda marcado pela inédita atribuição de 
bolsas de treino…” 

  Atleta com deficiência Perfil “64 medalhas em 20 anos” 
 Tipos de Deficiência Não indicado Amputação “…estreias de atletas cegos, amputados…” 
  Não indicado Deficiência Intelectual “…(para deficientes mentais) …” 

  Não indicado Deficiência Visual “…estreias de atletas cegos…” 
“…(para deficientes visuais…” 

  Não indicado  Paralisia Cerebral “…desporto para paralisia cerebral…” 
  Não indicado “Les Autres”  “…estreias de atletas cegos, amputados e “Les Autres”…” 
 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “…41 atletas paralímpicos…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“A estreia dos atletas lusos…” 
“…equipa masculina de basquetebol…” 
“…delegação de 13 desportistas…” 
“…estreias de…nadadores…” 

   Deficiência Visual “…(para deficientes visuais…” 
   Paralisia Cerebral “…desporto para paralisia cerebral…” 
  Terminologia Incorrecta Atleta deficiente “…os atletas deficientes…” 
   Deficiência Mental “…(para deficientes mentais) …” 
   Cego “…estreias de atletas cegos…” 

Outros FPDD 
“…os atletas deficientes mentais/intelectuais…” 

04/J/28 – AJP Tipos de Deficiência Não indicado  Paralisia Cerebral “…a atletas com paralisia cerebral…” 
 Terminologia Terminologia Correcta Atleta com/sem deficiência “…atletas com uma deficiência…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “Alguns dos jogadores…” 

   Paralisia Cerebral “…a atletas com paralisia cerebral…” 
JP 

04/J/29 – JP Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“A comitiva portuguesa recebida pelo Presidente da 
República…”  

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…a participação de atletas holandeses…” 

   Paralímpicos “…a génese dos Paralímpicos…” 
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  Terminologia Incorrecta Atleta portador de deficiência “…o movimento desportivo de atletas portadores de 
deficiência…” 

04/J/30 – JP Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“…Atenas 2004: três mil jornalistas…” 

 Tipos de Deficiência Não indicado Amputação “… o alargamento da competição a atletas deficientes 
visuais e amputados…” 

  Não indicado Deficiência Visual “… o alargamento da competição a atletas deficientes 
visuais…” 

  Não indicado Paralisia Cerebral “…desportistas com paralisia cerebral…” 
 Terminologia Terminologia Correcta Atleta com/sem deficiência “…desportistas com paralisia cerebral…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “… o número de atletas…” 

   Paralisia Cerebral “…desportistas com paralisia cerebral…” 

  Terminologia Incorrecta Atleta deficiente “… o alargamento da competição a atletas deficientes 
visuais e amputados…” 

04/J/31 – JP Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“…oportunidade de conhecer a exposição fotográfica 
“Portadores da Luz”…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…o movimento paralímpico e os atletas…” 

Outros FPDD 
04/J/32 – JP Outros “…pessoas portadoras de deficiência…” 
04/J/33 – JP Tipos de Deficiência Não indicado Deficiência Intelectual “…para atletas com deficiência mental…” 

  Não indicado  Deficiência Motora “…atletas femininos e masculinos…deficientes 
motores…” 

  Não indicado Deficiência Visual “…atletas femininos e masculinos com deficiência 
visuais…” 

  Não indicado Paralisia Cerebral “…atletas femininos e masculinos…deficientes motores e 
paralisia cerebral…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atleta com/sem deficiência 
“…atletas femininos e masculinos com deficiência 
visuais…” 
“…para atletas com deficiência mental…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…nadadores com deficiências…” 
“…atletas com movimentos…” 

   Deficiência Visual “…atletas femininos e masculinos com deficiência 
visuais…” 

   Paralisia Cerebral “…atletas femininos e masculinos…deficientes motores e 
paralisia cerebral…” 

  Terminologia Incorrecta Atleta deficiente “…atletas femininos e masculinos…deficientes 
motores…” 

   Deficiente “…classificação de deficientes visuais…” 
   Deficiência Mental “…para atletas com deficiência mental…” 

Outros 
“…atletas femininos e masculinos com deficiência visuais e locomotoras…” 
“…nadadores com deficiências locomotoras…” 
“…classes para deficientes locomotores…” 

04/J/34 – JP Tipos de Deficiência Não indicado Amputação “Os atletas amputados…” 
  Não indicado  Deficiência Intelectual “…outro para deficientes …mentais” 
  Não indicado Deficiência Visual “…1 grupo para a deficiência visual…” 
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 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…praticada por nadadores…” 
“7 atletas nacionais…” 

   Deficiência Visual “…1 grupo para a deficiência visual…” 
  Terminologia Incorrecta Deficiente “…outro para deficientes …mentais” 
   Deficiência Mental “…outro para deficientes …mentais” 

04/J/35 – JP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil “Idade; Profissão; Naturalidade; Deficiência; Classe; 
Clube; Provas em que vai competir”  

 Tipos de Deficiência Mulher Amputação “Deficiência: Amputada” 
  Homem/ Mulher Paralisia Cerebral “Deficiência: Paralisia cerebral” 
  Mulher “Les Autres”  “Deficiência: (Les Autres)”  

Outros “Deficiência: Poliomielite” 
“Deficiência: Tetraplégico” 

04/J/36 – JP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“O protagonismo dos atletas…” 
“…41 desportistas …” 

   Paralímpicos “Atenas saudou paralímpicos” 

04/J/37 – JP Tipos de Deficiência Não indicado  Atleta em Cadeira de rodas “…atletas em cadeira de rodas divididos entre as 
classes…” 

  Não indicado Deficiência Motora “…atletas, com deficiências motoras…” 

  Não indicado Deficiência Visual “…atletas, com deficiências motoras, visuais…” 
“Os cegos e alguns amblíopes…” 

  Não indicado  Paralisia Cerebral “…atletas com paralisia cerebral) …” 
  Não indicado  “Les Autres”  “…outras deficiências físicas (les autres) …” 
 Terminologia Terminologia Correcta Atleta com/sem deficiência “…atletas com paralisia cerebral) …” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…(…destinadas a atletas masculinos…) 

   Paralímpicos “…do programa paralímpico…” 
  Terminologia Incorrecta Cegos  “Os cegos e alguns amblíopes…” 
04/J/38 – JP --------- 

04/J/39 – JP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil “Idade; Profissão; Naturalidade; Deficiência; Classe 
Desportiva; Provas”  

 Tipos de Deficiência Homem/ Mulher  Deficiência Visual “Deficiência: Visual…” 
“Deficiência: Visual – Amblíope ” 

  Mulher Paralisia Cerebral “Deficiência: Paralisia Cerebral ” 
  Homem  “Les Autres”  “Deficiência: (Les Autres)” 

 Terminologia Terminologia Correcta Deficiência Visual “Deficiência: Visual…” 
“Deficiência: Visual – Amblíope ” 

   Paralisia Cerebral “Deficiência: Paralisia Cerebral ” 

04/J/40 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Preparação 

“…apesar das limitações do treino devido às ocupações 
dos seus “pupilos”…”  
“O plano de preparação tem sido agora assente na 
“descompressão…” 

   Expectativas/objectivos “…irá fazer o seu melhor, tentar chegar ao fim e ao 
pódio.” 

  Atleta com deficiência Perfil “…(medalha de ouro de Carlos Ferreira na maratona e 
prata nos 10 000 metros) …” 

 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Visual “.prova de 10 000 metros para cegos totais…” 
 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, “…avançou o atleta…”  
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etc 
  Terminologia Incorrecta Cego  “ …prova de 10 000 metros para cegos totais…” 
04/J/41 – JP Tipos de Deficiência Não indicado  Deficiência Visual “…praticado por atletas com deficiência visual…” 
 Terminologia Terminologia Correcta Atleta com/sem deficiência “…praticado por atletas com deficiência visual…” 
   Deficiência Visual “…praticado por atletas com deficiência visual…” 

04/J/42 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 
“Primeiro ouro para a Alemanha” 
“A prata foi atribuída à sul-coreana… o primeiro bronze foi 
conquistado com a alemã…” 

04/J/43 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 
“O primeiro dia de provas ficou marcado por três 
recordes mundiais e um paralímpico…” 
“A britânica… e a sua guia… conquistaram o ouro…” 

04/J/44 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“Medalha de prata para Carlos Ferreira”  
“O estreante em andanças paralímpicas classificou o seu 
sexto lugar como “perfeito… cumpriu o objectivo” 
“…José Alves carimbou o seu passaporte para a final…” 

 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Visual “… vice-campeão … (cegos totais) …” 
“…José Alves … (amblíope) …”  

 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “…primeira medalha nos Paralímpicos…” 

04/J/45 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“Susana Barroso no quarto lugar” 
“Perpétua Vaza classificou-se no sétimo posto geral…” 
“…Leila Marques bateu o recorde nacional…” 
“Menos feliz foi a exibição de Maria José Morgado…” 

   Expectativas/objectivos “Na final, a nadadora ficou no sétimo posto, uma 
classificação “dentro das expectativas”…” 

 Tipos de Deficiência Mulher Amputação “… Leila Marques… (amputados) …” 
  Mulher  Paralisia Cerebral “…Maria José Morgado… (paralisia cerebral) …” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…a nadadora ficou…” 

Outros “Susana Barroso… (deficiência locomotora) …”  
04/J/46 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Performances “ “ Senti uma dor repentina e desacelerei…” 

   Resultados 

“O nadador português… melhorou o seu recorde pessoal 
nos 50 metros…” 
“O nadador da América do Norte…quebrou de manhã o 
recorde paralímpico…” 

   Expectativas/objectivos 

“…chegou a Atenas com o objectivo de melhorar a sua 
marca pessoal, tentar uma final e posicionar-se entre o 
sétimo e o oitavo lugar.” 
“ Superei as minhas expectativas e até de outras 
pessoas…” 

 Tipos de Deficiência Homem Amputação “O nadador da América do Norte, amputado…” 
  Homem Deficiência Motora “…Nelson Lopes… (deficiências motoras) …” 

  Homem  Deficiência Visual “José Alves… (amblíopes) …” 
“… o atleta…(cegos totais)…”  

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“O nadador português…” 
“…o atleta quer recuperar.” 

  Terminologia Incorrecta Deficiência Visual “… o atleta…(cegos totais)…” 

04/J/47 – JP Assuntos mais tratados Questões Financeiras Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ “…iniciativa … que a Galp Energia está a promover…” 



 

LXXXV 

Projecto Super-Atleta/  

   APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“…fazer chegar aos atletas portugueses mensagens de 
apoio e incentivo.” 

     “Carlos Ferreira…recebeu…um cartaz alusivo à 
iniciativa “Homenagem aos Super Atletas”… 

Outros FPDD 
04/J/48 – JP --------- 
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04/J/49 – JP Tipos de Deficiência Não indicado  Amputação “…permite aos atletas amputados…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…permite aos atletas amputados…” 

04/J/50 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Leila Marques no quinto lugar” 
“A medalha de ouro foi conquistada… dinamarquesa…” 

   Expectativas/objectivos 
“Contem comigo para Pequim…” 
“…a nadadora não projecta chegar às medalhas já em 
Atenas…” 

 Tipos de Deficiência Mulher Amputação “…Leila Marques… (amputados) …” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“A nadadora portuguesa…” 
“…avançou a atleta, quase médica… 

04/J/51 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“O 13º lugar foi a factura de ter nadado como se fossem 50 
metros…” 
“O vencedor das suas séries foi o britânico… que alcançou 
um novo recorde paralímpico…” 

   Expectativas/objectivos “…tem por objectivo melhorar o recorde nacional…” 
 Tipos de Deficiência Homem  Deficiência Motora “Nuno Vitorino… (deficiências motoras).” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…comentou o nadador.” 
“…comentou o atleta…” 

04/J/52 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “O português classificou-se no sexto e último lugar da 
final com o tempo de…” 

   Expectativas/objectivos 

“O nadador João Martins “desiludiu” na sua prestação 
final dos 100 metros.”  
“João Martins tinha como expectativa cumprir um tempo 
próximo…” 

 Tipos de Deficiência Homem Paralisia Cerebral “O nadador João Martins… (paralisia cerebral) …” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“O nadador João Martins…” 
“…adiantou o treinador do atleta, António Pitta.” 

04/J/53 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “A nadadora Maria João foi sexta na final…” 
“A vencedora foi…a dinamarquesa…” 

 Tipos de Deficiência Mulher Paralisia Cerebral “… Maria João… (paralisia cerebral).” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “A nadadora Maria João…” 

04/J/54 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Quadro de medalhas” 

04/J/55 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Carlos Pereira no 14º lugar” 
“A vencedora foi a britânica…com um total de…” 

   Expectativas/objectivos “ “ …Portugal não está na competição para ganhar 
medalhas.” 
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04/J/56 – JP Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“…trazer alunos para os Paralímpicos e dar-lhes 
oportunidade de observar o esforço dos atletas.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “…trazer alunos para os Paralímpicos…” 
04/J/57 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Doping “Sem doping até ontem” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…aos atletas participantes…” 

04/J/58 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “O sueco…bateu ontem os recordes mundial e 
paralímpico…” 

  Atleta com deficiência Perfil “O atirador de 39 anos…conta já com 19 medalhas…” 
 Tipos de Deficiência Homem  Deficiência Motora “O sueco… (deficiência motora) …” 

04/J/59 – JP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…não faltaram muitos dos nossos atletas…” 

   Paralímpicos “…muitos dos nossos atletas a competir nos 
Paralímpicos…” 

04/J/60 – JP Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Prestação Desportiva 

APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“Uma grande ajuda veio do Ministério Grego da 
Educação e de muitas escolas helénicas, que em 
conjunto adquiriram bilhetes…” 

04/J/61 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Performances 

“… uma prova equilibrada e até mais rápida na segunda 
parte…” 
“…tentou fazer uma prova de “trás para a frente”, mas o 
cansaço…não o deixaram “mudar de velocidade”…” 

   Resultados 

“5º lugar foi o melhor de um dia menos bom” 
“… Paulo Coelho não foi além do sétimo lugar.” 
“…Ricardo Vale desistiu…” 
“Paulo Coelho…terminou a sua prova aquém das 
expectativas, num último lugar…” 
“Carlos Lopes sétimo…” 

   Expectativas/objectivos “Paulo Coelho…terminou a sua prova aquém das 
expectativas, num último lugar…” 

 Tipos de Deficiência Homem  Deficiência Visual 
“Nuno Alves… (cegos totais).” 
“… (cegos totais) … Carlos Lopes…” 
“José Alves… (amblíopes).” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…o melhor atleta português… 

04/J/62 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Doping “…dois primeiros casos de “doping”…halterofilistas do 
Azerbeijão.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “Os dois atletas já tinham estado…” 
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04/J/63 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos “… a expectativa portuguesa é a de repetir as 

excelentes presenças…” 

  Atleta com deficiência Perfil  “Idade; Profissão; Naturalidade; Deficiência, Classe 
desportiva; Clube” 

 Tipos de Deficiência Não indicado  
Homem/ Mulher  Paralisia Cerebral 

“Modalidade … destinada a atletas com paralisia 
cerebral…” 
“Deficiência: Paralisia Cerebral” 

  Homem  “Les Autres”  “Deficiência: … (Les Autres)” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atleta com/sem deficiência 
“Modalidade … destinada a atletas com paralisia 
cerebral…” 
“ …atletas com uma deficiência…” 

   Paralímpicos “…as excelentes presenças paralímpicas…” 

   Paralisia Cerebral 
“Modalidade … destinada a atletas com paralisia 
cerebral…” 
“Deficiência: Paralisia Cerebral” 

  Terminologia Incorrecta Olímpicos  
“Modalidade olímpica por excelência destinada a atletas 
com paralisia cerebral…” 
“…são o pecúlio olímpico luso no boccia.” 

04/J/64 – JP Estereótipos  Sofrimento “Por isso sentem as derrotas, as desistências, os 
objectivos não alcançados, os sonhos desfeitos.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “…os atletas paralímpicos não são profissionais…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…atletas que neles competem…” 

  Terminologia Incorrecta Atleta portador de deficiência “…atletas portadores de deficiência, sentem…” 

04/J/65 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Performances 
“O mais rápido voltou a ser o Angolano José Armando…” 
“…Gabriel Potra… atrasado na partida da sua 
eliminatória…” 

   Resultados 
“Dois portugueses eliminados” 
“O mais rápido voltou a ser o Angolano José Armando que 
de manhã tinha batido o recorde…” 

 Tipos de Deficiência Homem  Deficiência Visual “Os velocistas portugueses… (cegos totais)” 
“…Gabriel Potra… (amblíopes) …” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Os velocistas portugueses…” 
“O atleta português…” 

04/J/66 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“Os nove portugueses … somaram ontem 2 vitórias 
contra apenas três derrotas…” 
“…António Marques… não evitou ser derrotado por duas 
vezes.” 

 Tipos de Deficiência Não indicado  Paralisia Cerebral “…atletas com paralisia cerebral…” 
 Terminologia Terminologia Correcta Atleta com/sem deficiência “…atletas com paralisia cerebral…” 
   Paralisia Cerebral “…atletas com paralisia cerebral…” 

04/J/67 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“A nadadora portuguesa …voltou a bater um recorde 
nacional…” 
“…série ganha pela sul-africana…” 
“Na final, a nadadora portuguesa terminou no oitavo e 
último lugar com o tempo de…” 

 Tipos de Deficiência Mulher Amputação “A nadadora portuguesa… (amputados) …” 
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 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “A nadadora portuguesa…” 

04/J/68 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Carlos Pereira no 13º lugar” 
“…numa competição ganha…pela inglesa…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…único cavaleiro português…” 

04/J/69 – JP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil “Profissão; Naturalidade; Deficiência; Posição; Clube” 
 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Intelectual “Deficiência: Intelectual” 
 Terminologia Terminologia Correcta Deficiência Intelectual “Deficiência: Intelectual” 
04/J/70 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Performances “…numa prova em que Carlos Lopes abandonou.” 

   Resultados 

“Portugal de bronze” 
“…a nadadora Leila Marques… quinto recorde nacional” 
“O ouro foi para o norte-americano…” 
“Firmino …venceu a final…” 
“O angolano José Armando conquistou o ouro…” 
“José Monteiro qualificou-se para a final com o tempo…” 
“Gabriel Potra conseguiu a qualificação…” 
“… João Martins esteve em grande plano … onde foi 
terceiro… “ 
“ O ouro foi conquistado pelo israelita…” 
“ … o ouro a ir para o Japão.” 

 Tipos de Deficiência Homem Amputação “… angolano José Armando … (amputados) …” 
“… Leila … (amputados) …” 

  Homem Deficiência Visual 
“José Alves… (amblíopes) …” 
“Firmino… (cegos totais) …” 
“Gabriel Potra… (amblíopes) …” 

  Homem Paralisia Cerebral “… João Martins … (paralisia cerebral) …” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…a nadadora Leila Marques…” 
“… o atleta do Marítimo…” 

04/J/71 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Performances “…Portugal começou o último período na frente… Mas 
nem quatro lançamentos livres… foram suficientes…” 

   Resultados “A selecção portuguesa… perdeu ontem com a Grécia…” 

 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Intelectual “A selecção portuguesa de basquetebol (deficiência 
intelectual) …” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “A selecção portuguesa…” 

   Deficiência Intelectual “A selecção portuguesa de basquetebol (deficiência 
intelectual) …” 

04/J/72 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Três portugueses nos oitavos-de-final”   

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…três atletas que disputaram…” 

04/J/73 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“Cinco portugueses nas meias-finais” 
“… não tiveram tanta sorte como os seus companheiros e 
juntaram-se a Cristina Gonçalves no lote dos eliminados 
do dia.”  

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “… dois atletas encontram-se nos quartos de final.” 

04/J/74 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Susana Barroso e Perpétua Vaza classificaram-se 
ontem nos quarto e sétimos lugares…” 



 

XC 

“A medalha de ouro foi conquistada pela mexicana…” 

   Expectativas/objectivos “Susana Barroso prometeu conquistar amanhã uma 
medalha…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “Prestação positiva das nadadoras lusas”  

Outros “Susana Barroso e Perpétua Vaza … (deficiência locomotora).” 

04/J/75 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 
“O atletismo português voltou ontem a ficar longe dos 
melhores resultados.” 
“A medalha de ouro foi ganha pelo britânico…” 

   Expectativas/objectivos “… o atleta português garantiu ter cumprido o objectivo 
da época…” 

 Tipos de Deficiência Homem Amputação “ … José Monteiro (amputados) …” 
  Homem Deficiência Visual “Gabriel Potra… (amblíopes) …” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “… o atleta português garantiu…” 

04/J/76 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “A selecção portuguesa de basquetebol… venceu 
ontem…” 

 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Intelectual “A selecção portuguesa… (deficiência intelectual) …” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “A selecção portuguesa…” 

   Deficiência Intelectual “A selecção portuguesa… (deficiência intelectual) …” 
04/J/77 – JP Tipos de Deficiência  Mulher Deficiência Visual “… campeã paralímpica … (amblíopes) …” 
 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “… campeã paralímpica…” 
04/J/78 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “João Paulo Fernandes de ouro” 

04/J/79 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“João Paulo Fernandes conquistou ontem a sua primeira 
medalha de ouro…” 
“… Pedro Silva a conquistar a medalha de prata…” 
“… medalha de bronze. Fernando ferreira…” 
“… Bruno Valentim perdeu a final…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…o atleta português…” 

04/J/80 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Carlos Ferreira conquista prata na maratona” 
“… italiano … arrecadou o bronze.” 

 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Visual “Carlos Ferreira… (cegos totais) …” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “O atleta português…” 

04/J/81 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Performances 

“. O cansaço e as dores praticamente deitaram por terra 
o sonho de Carlos Ferreira…” 
“Foi por isso com alguma preocupação que o sentiu a 
“quebrar” quando estavam perto da marca dos 25 
quilómetros.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “… comentou o atleta…” 

04/J/82 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Portugal fora da final…” 
 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Visual “…estafeta… (cegos totais e amblíopes) …” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “… o atleta José Alves…” 
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04/J/83 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Odete Fiúza quinta nos 1500” 
“O ouro foi ganho pela Russa…” 

 Tipos de Deficiência Mulher Deficiência Visual “Odete Fiúza… (amblíopes) …” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “… referiu a atleta…” 

04/J/84 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Maria da Graça foi sexta nos 400 metros” 
“O “ouro” coube à australiana…”  

  Atleta com deficiência Perfil “A atleta portuguesa foi medalha de bronze na mesma 
distância em Sydney 2000…”…” 

 Tipos de Deficiência Mulher Paralisia Cerebral “Maria da Graça… (paralisia cerebral) …” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “A atleta portuguesa…” 

04/J/85 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Performances “… o mais rápido foi o russo…” 

   Resultados 

“Os nadadores portugueses conquistaram ontem 
medalhas de bronze…”  
“… numa prova ganha pela alemã…” 
“… Perpétua Vaza, que se classificou no oitavo posto 
com… minutos.” 
“Nuno Vitorino falhou a passagem à final…” 

   Expectativas/objectivos “… Susana Barroso avançou com a hipótese de terminar 
a carreira paralímpica…” 

 Tipos de Deficiência Homem Paralisia Cerebral “Os nadadores portugueses …(paralisia cerebral) …”  

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “Os nadadores portugueses…”  

Outros “Os nadadores portugueses… (deficientes locomotores) …”  

04/J/86 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Augusto Pereira ficou em último” 
“O vencedor foi o britânico … seguido do espanhol…” 

 Tipos de Deficiência Homem Paralisia Cerebral “… Augusto Pereira … (paralisia cerebral) …” 
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04/J/87 – JP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 

etc 
““ As únicas partes da cerimónia que se manterão são as 
entradas dos atletas…” 

DJP 

04/J/88 – DJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Boccia dá mais uma medalha de ouro e outra de prata a 
Portugal” 

 Tipos de Deficiência Não indicado  Paralisia Cerebral “… atletas com paralisia cerebral…” 
 Terminologia Terminologia Correcta Atleta com/sem deficiência “… atletas com paralisia cerebral…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “Os atletas portugueses…” 

   Paralisia Cerebral “… atletas com paralisia cerebral…” 

04/J/89 – DJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “As doze medalhas conquistadas e os inúmeros 
recordes nacionais…” 

   Expectativas/objectivos 

““ No atletismo esperávamos mais resultados…” 
“… é preciso investir mais em termos de preparação…” 
“… poderá ser desenvolvido um trabalho de formação 
de mobilização…” 

 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Visual “… angolano … (cegos totais). “ 
  Terminologia Incorrecta Deficiente “… integrar deficientes em competições.” 

Outros 
FPDD 
“… as pessoas deficientes…” 
“…universo de pessoas com deficiência …”   

04/J/90 – DJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “ A nadadora alcançou o bronze… “ 

   Expectativas/objectivos 
“… será importante “melhorar as condições de prática 
desportiva…”  
“ … espera que “melhorem as condições e os apoios…“ 

  Atleta com deficiência Homenagens  “Durante vários minutos o aeroporto uniu-se num só 
aplauso e num grito comum: “Campeões…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “… os atletas paralímpicos portugueses…”  

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“… era visível no rosto dos atletas…”  
“ A nadadora alcançou… “ 

   Paralímpicos “Missão paralímpica”  
  Terminologia Incorrecta Atleta deficiente “ … prática desportiva para atletas deficientes…” 
   Deficiente “… desporto para deficientes”. “  
Outros FPDD 
04/J/91 – DJP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência  Homenagens  “Atletas paralímpicos saudados na AR” 
 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “Atletas paralímpicos saudados na AR” 
04/J/92 – DJP --------- 
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04/J/93 – DJP Assuntos mais tratados Questões Financeiras  APP (apoio, patrocínios, 

prémios)  
“ Organizada pela Galp – principal patrocinadora da 
equipa – a cerimónia contou…”  

  Atleta com deficiência Homenagens  “Os atletas portugueses … foram ontem 
homenageados…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “Os atletas portugueses…”  

04/J/94 – DJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Os atletas paralímpicos que conquistaram 12 
medalhas…” 

  Atleta com deficiência Homenagens  “Atletas homenageados…” 
 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “Os atletas paralímpicos…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “Atletas homenageados…” 

   Paralímpicos “Paralímpicos” 
  Terminologia Incorrecta Deficiente “…dedicou o êxito aos deficientes.” 

04/J/95 – DJP Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“… perante o testemunho … além de convidados e 
imprensa em geral.”  

 Tipos de Deficiência Não indicado  Deficiência Motora “… cidadãos com deficiências motoras…”   
 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “… conduziu um dos atletas paralímpicos…” 
   Paralímpicos “Paralímpicos” 
   Deficiência Motora “… cidadãos com deficiências motoras…”   

04/J/96 – DJP Assuntos mais tratados Questões Financeiras  APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“… o presidente da Assembleia da Republica, que 
manifestou “total apoio” a uma iniciativa nesse 
sentido.”  

 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Desporto paralímpico”  
  Terminologia Incorrecta Atleta deficiente “… destinados aos atletas deficientes.”  

DD 

04/J/97 – DD Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Doping 
“Um halterofilista iraniano… e um lançador de peso 
austríaco foram desposados das medalhas … na 
sequência de controlos positivos de doping.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Um halterofilista iraniano… e um lançador de peso 
austríaco…”  
“O atleta austríaco…” 

04/J/98 – DD Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“… em exposição as fotografias da recente participação 
dos atletas paralímpicos portugueses…”  

  Atleta com deficiência Homenagens  “Homenagem aos paralímpicos em Odivelas” 

 Estereótipos  Herói/Super-atleta 
“… autênticos heróis que, com esforços muitas vezes 
titânicos, conseguem superar-se e atingir marcas 
inimagináveis.”  

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “… recente participação dos atletas paralímpicos…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “… inferiorizado ao pé de atletas que…” 

   Paralímpicos “Inaugurada exposição de heróis paralímpicos” 
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Código Categoria Sub-categoria U.R. Citação 
AA 

08/J/1 – AA Assuntos mais tratados Prestação desportiva Performance 
“De acordo com o comunicado, as próteses dariam uma 
vantagem significativa em relação aos demais 
competidores…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“A Federação Internacional concluiu que o atleta não pode 
competir…” 

 Tipos de deficiência Homem Amputação “…devido às suas amputações 

08/J/2 – AA Assuntos mais tratados Prestação desportiva Performance 
“…o estudo encomendadoi pela IAAF…revelou que 
Pisturius benefeciava biomecânicamente das suas 
próteses em forma de “j”.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“O velocista sul-africano Óscar Pisturius, que corre com 
duas próteses nas pernas…” 
“Apesar dos apelos do atleta a IAAF…” 

08/J/3 – AA Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “Todos unidos no apoio aos atletas paralímpicos” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…em nome dos atletas que vão estar em Pequim…” 

 Assuntos mais tratados Questões Financeiras AP  

“…a Live it Well Events decidiu organizar um desafio para 
as empresas portuguesas, no apoio ao desporto 
adaptado.” 
“O objectivo é angariar cerca de 200 mil euros de 
donativo…” 

08/J/4 – AA Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Paralímpicos partem motivados” 

   Atletas Paralímpicos 

“Depois das 12 medalhas obtidas em Atenas, os 33 atletas 
paralímpicos portugueses…” 
“A comitiva nacional é composta por 33 atletas…” 
“…o empenho e o esforço desenvolvido pelo governo no 
sentido de apoiar os atletas paralímpicos.” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…dirigindo-se directamente aos atletas presentes.” 

 Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil “Depois das 12 medalhas obtidas em Atenas…” 

  Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos 

“A comitiva paralímpica portuguesa está confiante e 
esperançada na obtenção de bons resultados em 
Pequim.” 
“…”o objectivo é representar condignamente o nosso 
país”… “ 
“…”apesar de ser complicado, o pódio seria muito 
bom”.” 

08/J/5 – AA Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos 

“O projecto foi apresentado por Humberto Santos e 
Laurentino Dias, que colocou ao mesmo nível olímpicos e 
paralímpicos.” 
“ “ O país tem orgulho nos seus atletas olímpicos de Agosto 
e Paralímpicos de Setembro…” “ 
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   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“ “ O país tem orgulho nos seus atletas olímpicos de 
Agosto e Paralímpicos de Setembro…” “ 

JP 
08/J/6 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Joana Calado foi 5ª” 

   Performances “…depois de ambas terem batido o recorde nacional na 
eliminatória, onde Joana fez o tempo de 1m28,46s…”l 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “As nadadoras Joana Calado…e Leila Marques…” 

 



XCIX 

 

08/J/7 – JP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Homenagens “Cavaco Silva felicita” 
08/J/8 – JP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Paralímpicos” 

 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“João Paulo Fernandes e António Marques foram primeiro 
e segundo no torneio de boccia…” 
“João Paulo Fernandes (ouro) e António Marques (prata), 
conquistaram ontem as primeiras medalhas para 
Portugal…” 
“…Mário Peixoto perdeu o bronze e acabou em quarto” 
“Na categoria BC3 de boccia, Mário Peixoto terminou em 
quarto ao perder com o coreano…” 

   Expectativas/Objectivos “Fernandes…”hoje alcancei o meu objectivo.” “ 
 Tipos de Deficiência  Não indicado Afins “…tetraplégicos com pouca amplitude…” 

08/J/9 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“…Firmino Baptista (11º) e Graça Fernandes (9º) falharam 
as respectivas finais dos 100 metros…o mesmo sucedendo 
a José Monteiro (9º) …” 
“…conquistou ontem o ouro na final dos 100 metros…” 

   Performance “…averbando o tempo de 11,17 segundos.” 
 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpico  “…referiu o paralímpico…” 
  Terminologia Incorrecta Atleta deficiente “…primeiro atleta deficente…” 

 Tipos de deficiência Homem Amputação  “…na categoria T44 (amputação dos membros 
inferiores)…” 

08/J/10 – JP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Paralímpicos” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“No tocante aos atletas portugueses…” 
“…cavaleira Sara Duarte…”  
“a nadadora sul-africana…foi a única deficiente…” 

  Incorrecta Deficiente “a nadadora sul-africana…foi a única deficiente…” 

 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“…de realçar o quinto lugar em Hong Kong conquistado 
pela cavaleira Sara Duarte…” 
“…conquistou, logicamente, a medalha de ouro na sua 
categoria.” 

   Expectativas/Objectivos 
“…de realçar o quinto lugar em Hong Kong conquistado 
pela cavaleira Sara Duarte…resultado que superou as 
expectativas.” 

   Doping 

“…agora foi a vez de um basquetebolista de cadeira de 
rodas alemão acusar um produto mascarante.” 
“Há dois casos de doping ao fim da quarta jornada.” 
“…a descoberta do segundo caso de doping…” 
“…o jogador alemão…registou um controlo positivo…” 

08/J/11 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos 

“Mais medalhas para Portugal” 
“Estão garantidas mais duas medalhas, de ouro ou 
prata, e eventualmente uma de bronze, nas provas por 
equipas de boccia.” 



C 

   Performances 

“…três recordes nacionais de natação marcaram ontem a 
prestação dos atletas lusos…”  
“…David Grachat foi sétimo na final…melhorando um 
recorde nacional que já batera nas eliminatórias.” 
“Joana Calado foi 12ª…batendo o recorde nacional…” 

   Resultados “…David Grachat foi sétimo na final…” 
“Joana Calado foi 12ª…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…três recordes nacionais de natação marcaram ontem a 
prestação dos atletas lusos…” 

 



CI 

 

 

08/J/12 – JP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil “…por se considerar que o seu handicap estava errado.” 
 Terminologia Terminologia Incorrecta Deficiente “Excuído por ser menos deficiente.” 
 Estereótipos  Sofrimento  “…sofrendo de uma enfermidade motriz-cerebral…” 

08/J/13 – JP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Homenagens “A aldeia alentejana de Alagoa, festejou com 
entusiasmo a conquista da medalha…” 

  Prestação Desportiva Resultados “…a conquista da medalha de prata por Luís Gonçalves.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“O atleta que é considerado o herói da terra…” 
“…finalidade de concluir o curso de massagista e 
desenvolve a sua actividade de atleta…” 

 Estereótipos   Herói/Super-Atleta “O atleta que é considerado o herói da terra…” 
08/J/14 – JP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Paralimpicos.” 
08/J/15 – JP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Paralímpicos” 
 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “João Martins de bronze” 
   Performances “João Costa…depois de uma má partida…” 

  Atleta com deficiência Perfil “João Costa…depois de uma má partida, repetindo a 
medalha obtida à quatro anos em Atenas.” 

 Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Homenagens 

“Vanessa homenageou heróis do boccia.” 
“Vanessa Fernandes, medalha de prata em Pequim, pediu 
mais apoios para os “colegas” paraolímpicos durante a 
homenagem a Bruno Valentim e Fernando Pereira…” 

  Questões Financeiras APP “Vanessa Fernandes, medalha de prata em Pequim, pediu 
mais apoios para os “colegas” paraolímpicos…” 

  Prestação Desportiva Resultados “…durante a homenagem a Bruno Valentim e Fernando 
Pereira, dupla que conquistou a prata paraolímpica…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Paralímpicos” 

  Terminologia Incorrecta Paraolímpicos 

“Vanessa Fernandes, medalha de prata em Pequim, pediu 
mais apoios para os “colegas” paraolímpicos…” 
“…durante a homenagem a Bruno Valentim e Fernando 
Pereira, dupla que conquistou a prata paraolímpica…” 

 Estereotipos  Herói/Super Atleta “Vanessa homenageou heróis do boccia.” 
 

DJP 

08/J/16 – JP Assuntos mais tratados Questões Financeiras APP “Vanessa Fernandes…pediu mais apoios para os 
“colegas” paraolímpicos…” 

  Atleta com deficiência Homenagens 
“Vanessa Fernandes…pediu mais apoios para os “colegas” 
paraolímpicos durante a homenagem a Bruno Valentim e 
Fernando Pereira…” 

   Resultados “Bruno Valentim e Fernando Pereira, dupla que 
conquistou a prata paraolímpica em boccia.” 



CII 

 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Paralímpicos” 

  Terminologia Incorrecta Paraolímpicos 
“pediu mais apoios para os “colegas” paraolímpicos…” 
“Bruno Valentim e Fernando Pereira, dupla que conquistou 
a prata paraolímpica em boccia.” 

 Estereotipos  Herói/Super-atleta “Vanessa homenageou heróis do Boccia” 
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CV 

Código Categoria Sub-categoria U.R. Citação 
AJP 

04/P/1 – AJP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Alunos vão encher estádios nos Paralímpicos” 
   Atletas “Este ano são esperados quatro mil atletas…” 

04/P/2 – AJP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos 
“Susana Barroso porta-estandarte dos paralímpicos” 
“A participar nos Paralímpicos de Atenas vão estar 41 
atletas…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Nadadora Susana barroso abrirá o desfile…” 
“A escolha da atleta fica a dever-se à…” 
“A nadadora, que já possui uma vasta carreira olímpica…” 
“A participar nos Paralímpicos de Atenas vão estar 41 
atletas…” 

  Terminologia Incorrecta Olímpico “A nadadora, que já possui uma vasta carreira olímpica…” 
 Assuntos mais tratados Atleta com Deficiência Perfil “…foi medalha de bronze em Barcelona 1992…” 

04/P/3 – AJP Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos 

“Atletas Paralímpicos iniciam estágio em Linda-a-Velha “ 
“A estagiar no hotel Solplay em Linda-a-Velha, os atletas 
paralímpicos portugueses aguardam com ansiedade o 
momento de entrar em competição." 
“Mas não é só no atletismo que os atletas paralímpicos 
prometem dar o seu melhor…” 
“…por a prestação dos atletas paralímpicos e a atitude 
institucional…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Com 15 medalhas conquistadas em Sidney 2000, a 
comitiva de 41 atletas…” 
“…garante que todos os atletas estarão nestes Jogos…” 
“…sempre vai avisando que os sucessos anteriores destes 
atletas podem ser uma faca de dois gumes…” 
“Em Atenas a delegação de atletismo inclui 11 atletas, oito 
guias e três treinadores.” 
“…dez dos atletas participantes exibiram ontem…” 
“…muitas alegrias que os atletas irão dar a todos os 
portugueses…” 
“…determinação destes atletas demonstra como o 
desporto…” 

   Atleta com/sem deficiência “…os melhores resultados destes atletas com 
deficiências quer seja…” 

 Assuntos mais tratados Atleta com Deficiência Perfil 

“Com 15 medalhas conquistadas em Sidney 2000” 
“…já só pensa em voltar a repetir os bons resultados 
obtidos há quatro anos, em Sidney onde Portugal 
conquistou 15 medalhas, seis delas de ouro.” 
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  Prestação Desportiva Expectativas/objectivos 

“…já só pensa em voltar a repetir os bons resultados 
obtidos há quatro anos, em Sidney…” 
“…preferiu ontem não fazer promessas em termos de 
medalhas.” 
“Espero que o bom trabalho realizado até aqui dê bons 
resultados em Atenas 

   Resultados “…citando Rui Silva, medalha de bronze nos 1500 
metros dos Jogos de Atenas…” 

04/P/4 – AJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos 

“Expectativas elevadas no boccia para Atenas.” 
“…as expectativas para os Jogos Paralímpicos de 
Atenas…são muito elevadas.” 
“Vou fazer tudo para chegar aos objectivos e quero 
manter-me o mais calmo possível para conseguir obter 
medalhas.” 
“…expectativas no que respeita a medalhas são 
elevadas.” 
“…os objectivos passam principalmente por melhorar o 
sexto e 10º lugares obtidos em Sidney…” 
“…o nosso objectivo é melhorar os resultados de Sidney.” 

   Resultados 
“Cinco medalhas de ouro…” 
“…cinco medalhas de ouro conquistadas na última Taça 
do Mundo…” 

   Doping “Ao contrário do que se poderia pensar, os controlos 
antidoping realizados durante os Jogos…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “…aumentam confiança dos atletas paralímpicos 
portugueses…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…melhores resultados os atletas têm obtido 
internacionalmente…” 
“…na qual os jogadores podem ser auxiliados…” 
“…frisou o atleta, que competirá…” 
“…um atleta, o repetente Augusto Pereira…” 
…relembrou o ciclista…” 
“…pena que o seu atleta vá sozinho…” 
“…para o ciclista português…” 
“ Há atletas que tomam…” 
“…composta por 41 atletas…” 

   Atleta com/sem deficiência “…praticado por atletas com paralisia cerebral…” 
   Paralisia Cerebral “…praticado por atletas com paralisia cerebral…” 
 Tipo de Deficiência  Não indicado Paralisia Cerebral “…praticado por atletas com paralisia cerebral…” 
04/P/5 – AJP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “…desejou boa sorte aos paralímpicos.” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…os atletas portugueses que vão participar nos Jogos 
Paralímpicos…” 
“…prometeu aos atletas que, quando voltarem…” 
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 Terminologia Terminologia Incorrecta Deficiente “…chamou a atenção para as dificuldades que os 
deficientes enfrentam no acesso aos locais públicos.” 

 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos “Os atletas vão fazer o seu melhor, como é costume, e eu 
espero sempre o melhor” 

04/P/6 – AJP Terminologia Terminologia Correcta Atletas paralímpicos 

“Atletas Paralímpicos.” 
“…para apoio aos atletas paralímpicos…” 
“…vão, assim se espera, os atletas paralímpicos 
receber…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…se coloca aos atletas que compõem a missão 
paralímpica…” 

  Terminologia Incorrecta Atleta Portador de Deficiência 

“…ao cidadão portador de deficiência o direito à prática 
desportiva…” 
“…levada a cabo por cidadãos portadores de 
deficiência…” 
“…por parte dos cidadãos portadores de deficiência…” 
“…por parte da pessoa portadora de deficiência…” 

 Assuntos mais tratados Questões Financeiras APP (Apoio, Patrocínios e 
Prémios) 

“…nos prémios a atribuir pela obtenção de resultados de 
excelência e também, o que ocorreu recentemente, com a 
celebração do contrato-programa que tem por objectivo a 
comparticipação financeira a ser prestada à Federação 
Portuguesa de Desporto para Deficientes, para 
comparticipar as despesas com o programa de preparação 
para participação nos Jogos Paralímpicos de Atenas 
2004…” 
“…bolsas financeiras destinadas aos praticantes que 
apresentam condições de participar nos Jogos 
Paralímpicos de Atenas.” 
“…receber as suas bolsas de alta competição 
respeitantes a dois anos de preparação desportiva com 
vista a um evento…” 

04/P/7 – AJP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Postais para os paralímpicos em Atenas” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “Os atletas nacionais presentes nos Jogos Paralímpicos…” 

 Assuntos mais tratados Questões Financeiras Acções de promoção 
“…durante a prova irão receber milhares de postais de 
incentivo dos portugueses que aderirem à campanha 
Vencer é Vencer.” 

   APP (Apoio, Patrocínios e 
Prémios) 

“…da Galp Energia empresa que não só patrocina a 
iniciativa, mas também contribuiu com uma verba de 225 
mil euros para o apoio…” 

04/P/8 – AJP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Figo escreveu com carinho aos Paralímpicos” 

   Atletas Paralímpicos “ Os atletas paralímpicos devem sentir-se apoiados…” 
“…dos atletas paralímpicos que são exemplos de vida.” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…entregue pela nadadora Leila Marques…” 

 Assuntos mais tratados Questões Financeiras Acções de promoção 
“…afirmou o jogador do Real Madrid, que escreveu um 
postal para ser entregue em Atenas à delegação de 41 
atletas portugueses…” 
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04/P/9 – AJP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “ Paralímpicos portugueses já estão em Atenas” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…despediram-se ontem dos atletas…” 
“…das quais 41 são atletas, partiram rumo a Atenas…” 
“ Na hora da despedida, os atletas partiram com um 
sorriso…” 
“…brilhante prestação dos atletas portugueses…”  
“…participação de 4 mil atletas de 146 países…” 
“…consta a estreia de um cavaleiro na prova de 
equitação…” 
“…participantes na prova de atletismo, doze 
basquetebolistas, nove praticantes de boccia…” 
“…um ciclista e sete nadadores.” 
“ O atleta esteve três meses parado…” 
“…acabou por confessar o atleta.” 
“A nadadora Susana Barroso irá abrir o desfile…” 
“ Para a mãe da nadadora Maria Morgado…” 
“ Para o atleta a parte mais difícil está conseguida…” 

   Atleta com/sem deficiência “…por atletas com paralisia cerebral…” 

   Paralisia Cerebral “…por atletas com paralisia cerebral…” 

   Deficiência Visual “…amblíope, deficiência visual…” 

   afins “…amblíope, deficiência visual…” 

 Tipos de Deficiência Não Indicado Paralisia Cerebral “…por atletas com paralisia cerebral…” 
  Homem Deficiência Visual “…amblíope, deficiência visual…” 

 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos 

“…garantindo que irão dar o seu melhor…” 
“…as expectativas que envolvem esta missão 
aumentaram significativamente.” 
“Quanto a expectativas: que ela faça o melhor, com 
orgulho, e tudo o que puder trazer, para nós é gratificante.” 
“Esta participação era um grande objectivo, agora resta 
chegar lá e fazer o nosso melhor.” 

  Atleta com Deficiência Perfil 

“…onde conquistaram 15 medalhas, seis delas de ouro, 
posicionando Portugal no 26º lugar entre 125 nações…” 
“ Gabriel Potra que foi o 1º ouro português em Sidney 
2000…” 

JP 

04/P/10 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Perfil “As medalhas” Resultados obtidos em Seul 1988, 
Barvelona 1992, Atlanta 1996 e Sidney 2000. 
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04/P/11 – JP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…4000 atletas em representação de 142 países…” 
“ Quatro mil atletas representam um número recorde de 
142 países participantes…” 
“…Portugal…marca presença com 41 atletas…” 
“…referiu a atleta de 23 anos, também estudante de 
Medicina…” 
“…reunir-se-ão 4000 atletas…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…foi num ambiente de ansiedade e confiança que os 
atletas portugueses viveram a semana de treinos…” 
“Os atletas estão ansiosos para ir para o terreno.” 
“…a ansiedade que envolve os atletas 

   Atletas Paralímpicos 

“…preparação desportiva aos atletas paralímpicos…” 
“… custo de preparação de um atleta olímpico ser 
incomensuravelmente maior do que a despesa inerente à 
preparação de um paralímpico 

   Paralímpico “…maior do que a despesa inerente à preparação de um 
paralímpico 

  Terminologia Incorrecta Olímpico “…em Atlanta, vê assim reconhecida a sua carreira 
olímpica…” 

 Assuntos mais Tratados Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos 

“…pensando em repetir os bons resultados obtidos há 
quatro anos em Sidney” 
“O atletismo é a modalidade rainha no que toca a medalhas 
e as expectativas são grandes.” 
“A chegada às finais são um objectivo, depois tudo pode 
acontecer…” 
“Consciente da expectativa criada sobre os atletas devido 
aos excelentes resultados de há 4 anos, António Neves 
acredita na reedição de boas prestações.” 

   Perfil 

“…em Sidney, onde conquistaram um número recorde de 
15 medalhas ( 6 de ouro, 5 de prata e 4 de bronze).” 
“…Susana Barroso vice-campeã dos 50 metros costas de 
natação em Sidney…medalha de bronze em Barcelona 
1992, 2 de prata em Atlanta, vê assim reconhecida a sua 
carreira olímpica…” 
“Carlos Lopes, o atleta mais reconhecido, actual campeão 
paralímpico da categoria dos 400 metros e estafeta 
4x400m, medalha de bronze em Atlanta 96 e duas de 
ouro em Barcelona 92.” 

  Questões Financeiras Acções de Promoção 
“A participação portuguesa fica igualmente marcada pelo 
lançamento de selos comemorativos por parte dos CTT 
e pela cobertura televisiva total…”  

   APP (Apoio, Patrocínios e 
Prémios) 

“…e ainda pela atribuição de bolsas de preparação 
desportiva aos atletas paralímpicos” 
“…de equiparar os prémios entre os medalhados 
olímpicos e paralímpicos.” 
“ E promete ainda manter os apoios para Pequim aos 
atletas que cumprirem osobjectivos de Atenas 2004.” 

04/P/12 – JP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…Os desportistas individuais…” 
“…nos atletas femininos e masculinos…” 
“…os nadadores com deficiências…” 
“ Os nadadores não podem…” 
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    Atleta com/sem deficiência 

“Os atletas com deficiência motora e paralisia cerebral…” 
“…específico para atletas com paralisia cerebral…” 
“…atletas…com paralisia cerebral…” 
 “…são dispositivos para atletas com uma deficiência…” 
“…os atletas com deficiência específica.” 
“…atletas com deficiência mental.” 
“…atletas…com deficiências visuais, motoras e paralisia 
cerebral…” 
“Assim, atletas com diferentes deficiências…” 

    Paralisia Cerebral 

“Os atletas com deficiência motora e paralisia cerebral…” 
“…específico para atletas com paralisia cerebral…” 
“…atletas…com paralisia cerebral…” 
“…atletas…com deficiências visuais, motoras e paralisia 
cerebral…” 

    Deficiência Visual “…atletas…com deficiências visuais, motoras e paralisia 
cerebral…” 

    Deficiência Motora 
“Os atletas com deficiência motora e paralisia cerebral…” 
“…atletas…com deficiências visuais, motoras e paralisia 
cerebral…” 

   Terminologia Incorrecta Atleta Deficiente “…atletas deficientes motores…” 
   Deficiência Mental “…atletas com deficiência mental.” 

 Tipos de Deficiência Não indicado Paralisia Cerebral 

“…atletas com deficiência motora, visual e paralisia 
cerebral…” 
“Os atletas com deficiência motora e paralisia cerebral...” 
“…específico para atletas com paralisia cerebral…” 
“…atletas com paralisia cerebral…” 
“…as provas do programa envolvem atletas amputados, 
com paralisia cerebral e com deficiência visual…” 
“…atletas…com deficiências visuais, motoras e paralisia 
cerebral…” 
 

  Homem e Mulher Deficiência Motora 

“…atletas com deficiência motora, visual e paralisia 
cerebral…” 
“Os atletas com deficiência motora e paralisia cerebral...” 
“…atletas…com deficiências visuais, motoras e paralisia 
cerebral…” 
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  Não indicado Deficiência Visual 

“…atletas com deficiência motora, visual e paralisia 
cerebral…” 
“…alguns amblíopes…” 
“…as provas do programa envolvem atletas amputados, 
com paralisia cerebral e com deficiência visual…” 
“…atletas…com deficiências visuais, motoras e paralisia 
cerebral…” 

  Não indicado Amputação “…as provas do programa envolvem atletas amputados, 
com paralisia cerebral e com deficiência visual…” 

04/P/13 – JP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…a nadadora Susana Barroso…” 
“…3500 atletas reuniram-se ontem…” 
“…os atletas em representação de 136 nações…” 

   Atletas Paralímpicos “…por sete atletas paralímpicos gregos…” 

  Terminologia Incorrecta Atleta Portador de Deficiência 
“…para atletas portadores de deficiência.” 
“…do desporto de alta competição, para atletas 
portadores de deficiência.” 

04/P/14 – JP  Assuntos mais Tratados Prestação Desportiva Doping “Controlo antidoping” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…faz parte do processo do atleta…” 

   Atletas Paralímpicos “…os milhares de atletas paralímpicos…” 
   Atleta com/sem deficiência “…acessível a pessoas com deficiência…” 

04/P/15 – JP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…asseguram a protecção aos atletas nos Jogos 
Paralímpicos.” 
“…uma média de quatro por atleta…” 
“…Os atletas do desporto adaptado recebem…” 
“…nos atletas do desporto adaptado.” 
“…após um almoço com os atletas…” 
“…os quatro mil atletas presentes nos Jogos 
Paralímpicos…” 
“A atleta norte-americana Cheri Blauwer…” 
“…disse a atleta de 24 anos…” 

   Atleta com/sem deficiência 

“…lembrando que a preparação dos atletas sem 
deficiência é sempre mais custosa…” 
“…contra 1250 euros dos atletas sem deficiência…” 
“…das pessoas do mundo com deficiência…” 
“…promover os direitos das pessoas com deficiência…” 

   Atletas Paralímpicos das bolsas de preparação entre atletas olímpicos e 
paralímpicos.” 



CXII 

 

 

  Assuntos mais tratados Questões Financeiras APP (Apoio, Patrocínios e 
Prémios) 

“…reforçou a ideia do Estado em seguir um caminho para 
uma aproximação dos valores dos prémios das medalhas 
e das bolsas de preparação entre atletas olímpicos e 
paralímpicos.” 
“Os atletas do desporto adaptado recebem por mês uma 
bolsa de 350 euros, contra 1250 euros dos atletas sem 
deficiência. Em termos de medalhas, o ouro olímpico vale 
30 mil euros, enquanto o paralímpico dez mil.” 
“No segundo e terceiro lugares no pódio, a diferença ainda 
é maior: a prata olímpica vale 22.500 euros, para cinco 
mil nos paralímpicos e o bronze tem um prémio de 
17.500 euros contra 3.750 nos atletas de desporto 
adaptado.” 

  Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Perfil 

“A atleta norte-americana Cheri Blauwet, quatro vezes 
medalhada nos Paralímpicos de Sidney…” 
“…ou do actual vice-campeão paralímpico da distância, 
Carlos Ferreira…” 

04/P/16 – JP  Assuntos mais Tratados Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos “…Portugal poderá ter aspirações a uma subida ao 
pódio por intermédio do estreante Ricardo Vale…” 

 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Visual “…na classe T11 – cego total…” 
“…na classe T13 – amblíope…” 

  Mulher Deficiência Motora “…classe S3- deficiência locomotora…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…será feita pela nadadora Susana Barroso…” 
“…facto esse que é desvalorizado pela nadadora.” 

04/P/17 – JP  Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 
“Carlos Ferreira conquista prata nos Jogos Paralímpicos e 
Vanessa Fernandes vence Taça do Mundo de triatlo.” – 
Capa do Público. 

04/P/18 – JP  Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“Primeira medalha para Portugal nos Jogos Paralímpicos.” 
“Carlos Ferreira revalida titulo dos 10 mil metros…” 
“O atleta português, Carlos Ferreira conquistou ontem a 
medalha de prata na final dos 10 mil metros…” 
“A medalha de ouro ficou para o recordista do mundo o 
queniano Henry Wanoyke…” 
“…Ricardo Vale terminou em sexto lugar…” 
“…Susana Barroso foi quarta classificada na final dos 
100m livres…” 
“…Perpétua Vaza, que pela primeira vez conseguiu 
chegar à final terminando na sétima posição.” 
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    Resultados (continuação) 

“A medalha de ouro foi conquistada pela mexicana 
Patrícia Valle…” 
“Leila Marques foi sétima classificada na final dos 
100m…” 
“José Alves, que terminou na 4ª posição a sua série de 
apuramento…” 

    Performances 

“…ao terminar a prova em segundo lugar com o tempo 
de 33m 17,30 s, novo recorde europeu.” 
“…Ricardo Vale terminou em sexto lugar, conseguindo 
retirar 11 segundos ao seu recorde pessoal…” 
“…que manteve o ritmo constante até aos 6.000 metros, 
mas foi obrigado a acelerar devido à pressão de um dos 
japoneses…” 
“Com a marca ontem alcançada de 35m 02.93 s…” 
“…Patrícia Valle…que concluiu a prova em 2m 08,09s.” 
“…e recordes de Toit.” 
“Nas eliminatórias conseguiu novo recorde pessoal 
(1m17,64s) e nadou a final em 1m18,40s” 
“…somou mínimos para as duas competições.” 
“…já conseguiu bater pela terceira vez este ano o 
recorde mundial dos 100 metros mariposa.” 
“…Natalie du Toit fixou o recorde em 1m07,69s.” 
“José Alves, que terminou na 4ª posição a sua série de 
apuramento, melhorou o seu recorde pessoal, que 
estava fixado em 23,07 segundos.” 

    Expectativas/Objectivos 
“Bati o meu recorde pessoal e cumpri os objectivos…” 
“Agora entre os seus objectivos está a tentativa de 
vitória sobre o compatriota Carlos Ferreira…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“O atleta português, Carlos Ferreira…” 
“…o atleta luso…” 
“Esta nadadora sul-africana tem sido uma atleta…” 
“A nadadora participará ainda em mais seis provas…” 
“O atleta qualificou-se ontem para a final dos 200 
metros…” 

 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Visual “…categoria T11-cegos totais” 
“…categoria T13 – amblíopes…” 

   Deficiência Motora “…categoria S3, deficiências locomotoras.” 

   Mulher Amputação “categoria S9, amputados” 
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04/P/19 – JP  Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos 

“natação portuguesa supera as expectativas.” 
“objectivo cumprido para Nélson Lopes e desilusão para 
José Alves no terceiro dia dos jogos paralímpicos.” 
“superei as minhas expectativas e até as de outras 
pessoas…” 
“… chegou a Atenas com o objectivo de melhorar a sua 
marca pessoal, tentar uma final e posicionar-se entre o 
sétimo e o oitavo lugar.” 
“… o objectivo é fazer o melhor e se possível chegar a 
uma final.” 
“… tem como objectivo qualificar-se para todas as finais.” 
“… se estiver ao seu melhor nível poderá re-editar esses 
feitos, como é seu objectivo.” 

    Performances 

“com o novo tempo de 53,68s bate o seu próprio recorde 
nacional na natação e fica entre os dez melhores do 
mundo.” 
“… batendo vários recordes, o paralímpico e o mundial, 
com o tempo de 45,73 segundos.” 
“na jornada de atletismo, o dia correu mal a José Alves, ao 
desistir a 50 metros da meta…” 
“… que pela primeira vez na sua carreira marcou 
presença na final…” 

    Resultados 
“… jornada que ficou marcada pelo sexto lugar do 
nadador Nélson Lopes na final de 50 metros costas…” 
“atleta este que conquistou a medalha de ouro” 

   Atleta com deficiência Perfil 

“… Carlos Lopes um dos atletas mais medalhados tendo 
já participado em três jogos paralímpicos.” 
“actual detentor dos títulos paralímpicos nas provas de 
200 metros e estafeta 4x400m, e ainda medalha de bronze 
nos 400m…” 

  Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“… jornada que ficou marcada pelo sexto lugar do nadador 
Nélson Lopes na final de 50 metros costas…” 
“… garantiu o atleta que chegou a Atenas...” 
“o nadador com deficiência motora…” 
“atleta este que conquistou a medalha de ouro” 
“… adiantou o atleta visivelmente desiludido” 
“agora, o atleta quer recuperar o mais depressa possível..” 
“… entram em competição sete atletas lusos…” 
“para estes atletas, que  pela primeira vez…” 
“… um dos atletas mais medalhados… 
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    Paralímpicos “actual vice-campeão paralímpico” 

    Atleta com/sem deficiência “o nadador com deficiência motora…” 

    Deficiência Motora “o nadador com deficiência motora…” 

  Tipos de Deficiência Homem Deficiência Visual 
“… categoria T13, amblíopes.” 
“… cegos totais e amblíopes.” 
“… amblíopes.” 

   Homem Deficiência Motora 
“o nadador com deficiência motora…” 
“Nuno Vitorino (classe S3,tetraplégico) e João Martins 
(classe S1,paralisia cerebral)” 

   Não Definido Deficiência Motora “… categoria S4, deficiência motora” 

    Paralisia Cerebral “Nuno Vitorino (classe S3,tetraplégico) e João Martins 
(classe S1,paralisia cerebral)” 

04/P/20 – JP  Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“atletas portugueses com dificuldades…” 
“Carlos Lopes e Firmino Batista, os atletas mais rápidos…” 
“… adiantou o atleta, o actual campeão.” 
“… há vários atletas que estão…” 
“… referiu a nadadora…” 
“é esta a opinião da nadadora Maria João Morgado.” 
“para o nadador João Martins…” 
“… pois o nadador costuma realizar tempos bastante 
melhores.” 

 Tipo de Deficiência Homem Deficiência Visual “… categoria T11, cegos totais…” 
  Mulher Amputação “… classe SB8, amputados…” 
   Paralisia Cerebral “… S5, paralisia cerebral…” 

 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“Lopes garantiu a sétima melhor marca… enquanto 
Firmino Batista… foi eliminado, ao concluir a sua série na 
quarta posição com o tempo 12,09s.” 
“Carlos Pereira… ficou ontem em 14º lugar… terminando a 
sua prestação com um total de 60,320 pontos.” 
“… Leila Marques alcançou ontem um quinto lugar na final 
dos 100 metros bruços…” 
“já Maria Morgado terminou em sexto lugar a final…” 
“… terminou em sexto e último lugar com o tempo de 
4m13,61s.” 
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   Performances 

“Lopes garantiu a sétima melhor marca… enquanto Firmino 
Batista… foi eliminado, ao concluir a sua série na quarta 
posição com o tempo 12,09s.”” 
“… o psicólogo correu em 11,87 segundos e durante a 
tarde melhorou para 11,85s, apenas 5 centésimos de 
segundo aquém da sua melhor marca.” 
“… com o novo recorde nacional estabelecido.” 
“… referiu a nadadora, que retirou 2 segundos ao tempo 
realizado da manhã para estabelecer um novo recorde 
nacional de 1m,63s.” 
“… creditada com a marca de 3m41,21s.” 
“… terminou em sexto e último lugar com o tempo de 
4m13,61s.” 

    Expectativas/Objectivos 

“… temos o objectivo de fazer o melhor possível e chegar 
o mais longe que se conseguir.” 
“… a sua satisfação e aproveitou para sublinhar que 
Portugal não está na competição para ganhar 
medalhas…” 
“… a prestação não correu a seu gosto…” 

04/P/21-JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Doping “testes anti-doping todos negativos.” 

  Terminologia Terminologia Correcta Atletas paralímpicos “… realizados até ao momento aos atletas paralímpicos 
em provas…” 

04/P/22-JP  Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“o marroquino Mustapha El Aouzari (ao centro) foi o 
vencedor dos 1500m, na categoria de T11 (cegos totais).” 
“Paulo Coelho não revalida o título.” 
“… prestação menos feliz dos atletas portugueses 
favoritos em atletismo na prova de 1500 metros (categoria 
T11, cegos totais).” 
“Nuno Alves esteve bem ao conseguir uma quinta posição 
na prova, com 4m17,59s, melhorando assim o seu tempo 
pessoal.” 
“… não foi além de um sétimo lugar e último na final.” 
“… Ricardo Vale, (que se estreou nos 10 mil metros com 
um excelente sexto lugar)…” 
“… que não foi além do sétimo lugar nos 100 metros…” 
“… ao ser apenas terceiro na final…” 
“o angolano José Armando, que tinha feito o recorde do 
mundo na meia final (11,37 segundos), confirmou o seu 
favoritismo vencendo a final à, com 11,42 segundos.” 
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   Performances 

“Nuno Alves esteve bem ao conseguir uma quinta posição 
na prova, com 4m17,59s, melhorando assim o seu tempo 
pessoal. 
“… concluiu a prova com 4m26,60s, mais 18,02 segundos 
que o novo campeão paralímpico dos 1500 metros…”” 
“… Ricardo Vale … teve ontem uma prova infeliz… 
desistindo na última volta da competição.” 
“… com 11,92 segundos.” 
“o angolano José Armando, que tinha feito o recorde do 
mundo na meia final (11,37 segundos), confirmou o seu 
favoritismo vencendo a final à, com 11,42 segundos.” 
“o atleta português José Alves, que foi obrigado a desistir 
na final…” 

   Doping 
“os dois primeiros casos de doping marcaram o quinto 
dia...” 
“Primeiros casos de doping…” 

   Expectativas/Objectivos 

“quem também esteve aquém das expectativas foi Carlos 
Lopes…” 
“O objectivo é manter o bom desempenho de Sidney e 
chegar ao ouro…” 

   Terminologia Correcta Nadadores/Jogadores/Atletas, 
etc. 

“… prestação menos feliz dos atletas portugueses favoritos 
em atletismo na prova de 1500 metros (categoria T11, 
cegos totais).” 
“o atleta portugûes concluiu…” 
“… afirmou o atleta…” 
“o atleta português José Alves…” 
“o atleta pode assim participar…” 
“…mais atletas portugueses em quatro modalidades…” 
“Para o cavaleiro português…” 
“Dois halterofilistas…” 

  Tipos de Deficiência Homem Deficiência Visual “… classe T13, amblíopes…” 
“…cegos totais e amblíopes…” 



CXVIII 

 

 

04/P/23-JP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/Jogadores/Atletas, 
etc. 

“Atirador Sueco…” 
“…atirador de 39 anos…” 
“Este atleta, que começou com a idade de sete anos…” 
“…este atleta que admira…” 

 Assuntos mais tratados Prestação desportiva Expectativas/Objectivos “…chegou a Atenas com o objectivo de conquistar mais 
uma medalha denouro.” 

   Performance “…já bateu um recorde mundial e um recorde 
paralímpico…” 

  Atleta com deficiência Perfil 

“Com um currículo desportivo invejável…o atirador…está 
pela sétima vez em Jogos Paralímpicos e conta já com 19 
medalhas (11 de ouro, uma de prata, oito de bronze) e 
ainda 13 recordes mundiais e paralímpicos.” 
“…completa 20 anos de carreira internacional…” 

   História 
“Este atleta, que começou com a idade de sete anos e 
aos nove já entrava em competições…e a sua 
deficiência que o levou a uma cadeira de rodas…” 

  Tipos de Deficiência Homem Deficiência Motora “…categoria SH1, deficiência motora…” 

04/P/24-JP  Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/Jogadores/Atletas, 
etc. 

“Atletas portugueses destacam-se…” 
“No dia de estreia para os nove atletas portugueses…” 
“Pedro Silva…foi o atleta em destaque…” 
“…atletas com paralisia cerebral…” 
“O cavaleiro português…” 
“…excelente resultado para o cavaleiro…” 
“A nadadora portuguesa Leila Marques…” 
“…pela desistência do atleta Gabriel Potra…” 
“…o atleta que era candidato a uma medalha…” 
“…acrescentou o atleta adiantando…” 
“…o ciclista português…” 
“Outros cinco atletas…” 

   Atleta com/sem deficiência “Para os atletas com maior grau de deficiência…” 
“…atletas com paralisia cerebral…” 

   Paralisia Cerebral “…atletas com paralisia cerebral…” 
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 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“Pedro Silva registou duas vitórias expressivas…” 
“As 11 vitórias conseguidas ontem…” 
“…José Macedo, actual campeão paralímpico…” 
“…com um honroso 13º lugar.” 
“…não foi além do oitavo e último lugar…” 
“…conquistando a medalha de ouro da distância…” 
“…que se tinham apurado…para as meias-finais…não 
conseguiram apurar-se para as finais…” 

   Performance 

“…tudo correu pelo melhor…” 
“…José Macedo, actual campeão paralímpico…esteve 
bem.” 
“…estabeleceu ontem um novo recorde nacional…” 
“…com o tempo de 2m54, 59s.” 
“…num só dia bateu o recorde do Mundo por duas 
vezes…” 
“…conquistando a medalha de ouro da distância em 
2m29,98s.” 
“…Leila Marques estava satisfeita por ter conseguido três 
finais e três recordes nacionais…” 
“…acrescentou o atleta adiantando ter corrido mais 
solto…” 

    Expectativas/Objectivos 
“…apuramento para os oitavos-de-final perspectivam 
bons resultados para os próximos dias.” 
“…vão correr para as medalhas.” 

   Atleta com deficiência Perfil 
“…em 2003 estava em 18º no ranking mundial…” 
“…campeão paralímpico das distâncias de 200m e 
estafeta 4x400m em Sidney…” 

  Tipos de Deficiência Não indicado Paralisia Cerebral “…atletas com paralisia cerebral…” 

    Deficiência Visual “…categoria T11, cegos totais…” 

   Mulher Amputação “…categoria SM9, amputados…” 

04/P/25-JP  Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/Jogadores/Atletas, 
etc. 

“…o atleta húngaro…” 
“…primeiro atleta…” 
“…o atleta que também é… 

   Atletas Paralímpicos “…transformando-se então num atleta paralímpico…” 

  Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “…conquistara a medalha de bronze no sabre…” 
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  Atleta com deficiência História 

“…um acidente de viação…acabou por ter 
consequências irreversíveis, deixando-o impossibilitado 
de voltar a andar. Depois de seis meses de reabilitação, a 
opção pela esgrima em cadeira de rodas foi tomada” 

   Perfil “…três medalhas de ouro e duas de bronze.” 

04/P/26-JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“Dia de Bronze para Portugal nos Jogos Paralímpicos” 
“Portugal juntou ontem à medalha de prata já conquistada 
por Carlos Ferreira nos 10.000 m nos Jogos Paralímpicos, 
mais duas medalhas de bronze…” 

04/P/27-JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“Mais duas medalhas para Portugal” 
“João Martins e José Alves alcançaram ontem o pódio 
nos Jogos Paralímpicos de Atenas.” 
“…as medalhas voltaram a sorrir a Portugal…no total 
foram duas de bronze…” 
“…a uma outra de prata alcançada no arranque da 
competição…” 
“…uma medalha de bronze para o atleta…” 
“…numa prova ganha pelo israelita Izhak Mamistvalov…” 
“…teve também um dia feliz, pois alcançou o terceiro 
posto no pódio…” 
“…o dia de ontem correu bem…garantir um lugar para a 
final…” 
“Depois de não terem conseguido a qualificação…” 
“Firmino Baptista foi o vencedor desta final, classificando-
se na quinta posição geral…” 
“…terminando em nono e último lugar…” 
“…terminando em sexto lugar.” 
“…o ouro foi novamente para a sul-africana…” 
“…classificou-se no sexto lugar…” 
“…além de um quinto, sétimo e oitavo lugar, 
respectivamente.” 
“O campeão da prova foi o Queniano Henry Wanyoke…” 
“…depois de ontem ter sido o primeiro n asua série…” 
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   Performance 

“…nadou a distância em 1m37,83s…” 
“…numa prova ganha pelo israelita Izhak Mamistvalov com 
o tempo de 1m10,88s.” 
“…terminando a prova em 50,86 segundos.” 
“O atleta realizou a prova em 50,86 segundos…” 
“Royal Mitchel foi cronometrado em 49,78s.” 
“…com um tempo de 1m58,88s…” 
“…com um tempo de 24,04 segundos…” 
“…pelo seu segundo recorde nacional consecutivo…” 
“…que desistiu da prova…” 
“…com o tempo de 1h08m03s.” 
“…o mais rápido foi…com 1h01m01s, mais sete minutos 
que o português.” 
“…que bateu o recorde nacional por seis segundos com 
uma nova marca de 3m48,84s.” 
“…que terminou em 15 m11,07s.” 
“…com o tempo de 23,30 segundos.” 
“ 

   Expectativas/Objectivos 

“…as expectativas eram grandes mas alguns objectivos 
foram alcançados.” 
“…pois realizou um objectivo que há muito tempo 
ansiava:subir ao pódio.” 
“…manifestou-se muito satisfeito pela conquista de um 
objectivo…” 
“era um dos objectivos que queríamos ao longo de muitos 
anos…” 
“…assumiu que o seu objectivo agora é chegar ao 
pódio…” 
“…mas esse é o meu objectivo…” 

   Preparação 
“…estar chocado com as condições de preparação dos 
seus adversários, que são muito superiores à dos 
portugueses.” 

  Atleta com deficiência Perfil 
“…estatuto de vice-campeão paralímpico da distância e 
campeão europeu em 2001…” 
“…campeão paralímpico da distância em Atlanta 1996…” 
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 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/Jogadores/Atletas, 
etc. 

“…provas para os atletas…” 
“Para o nadador João Martins…” 
“…uma medalha de bronze para o atleta…” 
“O treinador do nadador…” 
“…até porque há mais atletas…” 
“…o atleta…” 
“…o atleta estava muito satisfeito…” 
“…afirmou o atleta do Marítimo…” 
“O atleta realizou a prova…” 
“O atleta que corre com o estatuto…” 
“…os atletas Firmino Baptista e Carlos Lopes…” 
“…o atleta português…” 
“…o único ciclista da comitiva…” 
“Três atletas nacionais estão presentes…” 
“…os três atletas a não irem além…” 
“…porque muitos dos atletas estão em centros de alto 
rendimento…” 
“Para o atleta, Portugal tem que aposta rmais no apoio aos 
atletas paralímpicos…” 

   Atleta com/sem deficiência “…atletas com maior grau de deficiência…” 

   Atleta Paralímpico 
“…quinto melhor atleta paralímpico…” 
“Para o atleta, Portugal tem que aposta rmais no apoio aos 
atletas paralímpicos…” 

  Terminologia Incorrecta Deficiente “feita…aos deficientes…” 

 Tipos de Deficiência Homem Paralisia Cerebral “…categoria S1, paralisia cerebral…” 
…CP divisão 3, paralisia cerebral…” 

    Deficiência Visual 
“…classe T13, amblíopes…” 
“…classe T11, cegos totais…” 
“…categoria T12, amblíopes.” 

    Amputação “…categoria T46, amputados…” 

   Mulher Amputação “…classe S9, amputados…” 
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04/P/28-JP  Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos 

“Susana Barroso…promete medalha para a final…” 
“…atletismo português ficou longe dos resultados 
pretendidos…” 
“…Susana Barroso…prometeu uma medalha para 
amnhã…” 
“Atletismo distante dos resultados pretendidos.” 
“…foi para Atenas com objectivo de subir ao pódio.” 

    Resultados 

“Quarto lugar para Susana Barroso…” 
“…Susana Barroso alcançou um quarto lugar…” 
“…Perpétua Vaza…terminando em sétimo lugar da geral.” 
“A vencedora da final foi…a mexicana Patrícia Valle…” 
“…ao terminar em oitavo e último lugar…” 
“O ouro foi para o britânico, Danny Crates…” 

   Performance 

“…com o tempo de 1m09,00s…” 
“…Perpétua Vaza nadou a distância em 1m20,36s…” 
“…Patrícia Valle, com o tempo de 58,16s.” 
“…Gabriel Potra que ficou ontem afastado da final…ao não 
conseguir ir mais longe que o décimo tempo…” 
“Monteiro terminou a prova em 2m00,39s, mais 2s que o 
seu anterior tempo…” 
“…Danny Crates, concluiu a prova com o tempo de 
2m00,39s.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/Jogadores/Atletas, 
etc. 

“…contou com duas atletas lusas…” 
“…garantiu a atleta…” 
“O dia de ontem foi positivo para os atletas portugueses…” 
“…elevada concentração dos atletas que poderá levar a 
bons resultados.” 
“…afirmou o atleta que foi para Atenas…” 

 Tipos de Deficiência Não indicado Deficiência Motora “…classe S3, deficiências locomotoras.” 
   Amputação “…categoria T46, amputados…” 
  Homem Deficiência Visual “…categoria T12, amblíopes…” 

04/P/29-JP Assuntos mais tratados Prestação desportiva Doping 

“Mais quatro casos positivos nos Jogos Paralímpicos.” 
“…acusaram positivo à substância 
glicocorticosteroide…” 
“…primeiro caso de violação da regras antidopagem…” 
“…suspenso por dois anos por uso de anabolisantes…” 

   Resultados 
“…perdesse a medalha de prata conquistada na prova de 
sprint.” 
“…perdeu a sua medalha de bronze…” 
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 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/Jogadores/Atletas, 
etc. 

“Quatro atletas concorrentes…” 
“…três halterofilistas e…um ciclista…” 
“…o ciclista eslovaco…” 
“No que se refere aos halterofilistas...” 

   Atleta com/sem deficiência “…que faz dupla com um atleta com deficiência…” 
“…fez também que o atleta com deficiência…” 

04/P/30-JP Assuntos mais tratados Prestação desportiva Resultados 

“João Paulo Fernandes…conquistou a medalha de ouro 
no concurso…de boccia.” 
“A medalha de ouro surgiu ao nono dia dos Jogos.” 
“A delegação portuguesa celebrou ontem a conquista de 
cinco medalhas…” 
“…amealharem…cinco: uma de ouro, duas de prata e 
ainda duas de bronze…” 
“…correu os 42 quilómetros terminando em segundo lugar 
com o tempo de 2h45m07s.” 
“O atleta de Mangualde…tinha revalidado o seu título de 
vice-campeão…” 
“…voltou assim a subir ao segundo lugar do pódio para 
receber mais uma medalha de prata…” 
“…conquistando quatro medalhas.” 
“…garantiu a primeira medalha de ouro para 
Portugal…ao vencer o norueguês…” 
“…perdeu…com o espanhol…por 3-7…” 
“…o bronze de Ferreira foi resultado de uma vitória 
inequívoca…por 8-1.” 
“…surgiu a quarta e última medalha da modalidade, a de 
prata…” 
“…Bruno Valentim, que perdeu a final por 1-5, com Yuk 
Wing Leung, de Hong Kong.” 
“…que ontem derrotaram os Estados Unidos por 9-1…” 
“Tendo derrotado ontem a Tailândia por 7-3…” 

   Performance 

“…com o tempo de 2h45m07s, a menos de um minuto do 
japonês Yuichi Takahashi, que venceu em 2h44m24s.” 
“…Carlos Ferreira sentiu algumas dificuldades…admitiu 
ter desejado desistir ao quilómetro 35.” 
“…confirmaram a excelente forma e o elevado nível de 
concentração…” 

   Expectativas/Objectivos “…novas esperanças residem também agora nas 
eliminatórias por pares…” 

  Atleta com deficiência Perfil “…Carlos Ferreira que levava o título de campeão…” 
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 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/Jogadores/Atletas, 
etc. 

“…porque os seus atletas estiveram em destaque…” 
“O atleta de Mangualde…tinha revalidado o seu título de 
vice-campeão…” 
“…segundo o atleta…” 
“…quando os jogadores portugueses de boccia…” 
“…referiu o atleta que dedicou a medalha…” 

   Paralisia cerebral “…paralisia cerebral…” 
“…paralisia cerebral …” 

 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Visual “…categoria T11, cegos totais…” 

   Paralisia cerebral “…paralisia cerebral…” 
“…paralisia cerebral …” 

   Afins “…deficiência neuromuscular…” 
04/P/31-JP Assuntos mais tratados Prestação desportiva Resultados “Natação dá mais duas medalhas de bronze a Portugal.” 

04/P/32-JP Assuntos mais tratados Prestação desportiva Resultados 

“…com duas medalhas de bronze.” 
“Susana Barroso e João Martins subiram ao pódio nas 
provas de natação.” 
“Portugal conquistou ontem mais duas medalhas de 
bronze…” 
“…voltou agora a repetir a proeza…conseguindo a sua 
segunda medalha de bronze.” 
“Graça não foi além de um sexto lugar, enquanto que 
Odete Fiúza terminou no quinto posto.” 
“…Portugal venceu o torneio ao derrotar na final a 
Grécia.” 
“A dupla Bruno Valentim/Fernando Pereira…mantém-se 
no segundo lugar…”  
“…garantiu a conquista da medalha ao ser terceira…” 
 

   Performance 

“Barroso terminou a prova em 1m09,32s, mas não foi 
suficiente para bater a alemã…com a marca de 
1m04,88s.” 
“Martins nadou em 1m47,19s, mais 24s que o campeão 
Grego…” 
“Após uma cronometragem inicial de 45,20s, os 
portugueses correram a segunda vez em 44,15s.” 

   Expectativas/Objectivos 

“…tinha prometido e garantiu a conquista da medalha…” 
“…confessou que tinha alguma esperança em chegar à 
medalha de preta, atendendo à boa forma do atleta…” 
“No atletismo, tudo correu aquém das expectativas…” 



CXXVI 

 

 

 Tipos de Deficiência Mulher Afins “…classe S3, deficiências locomotoras.” 
   Paralisia Cerebral “…Graça Fernandes…(T38, paralisia cerebral)…” 
   Deficiência Visual “…Odete Fiúza…(T12, amblíopes).” 
  Homem Paralisia Cerebral “…categoria S1 paralisia cerebral…” 
  Não indicado Deficiência Visual “…categoria T11-T13,amblíopes e cegos totais.” 

   Deficiência Intelectual “No Basquetebol, (deficiência intelectual), Portugal 
venceu…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Deficiência Intelectual “No Basquetebol, (deficiência intelectual), Portugal 
venceu…” 

   Nadadores/Jogadores/Atletas, 
etc. 

“A atleta portuguesa…” 
“…referiu a nadadora…” 
“…atendendo à boa forma do atleta…” 

DJP 

04/P/33-DJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“Despedida dourada nos Jogos Paralímpicos.” 
“Ouro e prata em Boccia fixada em 12 o número de 
medalhas conquistadas por Portugal em Atenas.” 
“… com uma final dourada no torneio colectivo…” 
“… derrotou a Nova Zelândia por 5-1, depois de na meia-
final ter batido a Grã Bretanha por 9-8.” 
“… Bruno Valentim e Fernando Pereira garantiram a prata, 
enquanto o ouro foi para a dupla de Hong Kong.” 
“Com o saldo de 6 medalhas em Atenas (duas de outro, 
três de prata e uma de bronze) …” 
“Portugal terminou a sua participação de 9 medalhas (duas 
de ouro, cinco de prata e cinco de bronze).” 

   Preparação 

“”No atletismo esperávamos mais resultados, mas a 
competição está muito alta e é preciso investir mais na 
preparação, para responder ao cada vez mais elevado 
número de concorrentes”” 

   APP(Apoio, Patrocínios e 
Prémios) 

“”No atletismo esperávamos mais resultados, mas a 
competição está muito alta e é preciso investir mais na 
preparação, para responder ao cada vez mais elevado 
número de concorrentes”” 

   Expectativas/Objectivos “Na natação, o saldo foi considerado positivo com a 
conquista de três medalhas de bronze…” 
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 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/Jogadores/Atletas, 
etc. 

“… onze das quais em atletismo, com atletas a sagrarem-
se campeões…” 
“… suspendeu os períodos de animação e apenas manteve 
a entrada dos atletas que observaram um minuto de 
silencio…” 

   Atleta com/sem deficiência 

“… após esta participação muitas pessoas com 
deficiência querem já saber como e onde podem participar 
desporto…” 
“”… poderá ser desenvolvido um trabalho de formação de 
mobilização do universo de pessoas com deficiência” … “ 

04/P/34-DJP Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “Atletas Paralímpicos portugueses recebidos por 
centenas de amigos e familiares.” 

   Nadadores/Jogadores/Atletas, 
etc. 

“… amigos e muitos desconhecidos compareceram à 
chegada dos 41 atletas e respectiva delegação…” 
“Em forma de apoio e agradecimento a todos os atletas, 
fez-se ouvir ainda o hino nacional.” 
“Outro dos atletas mais solicitados foi Carlos Ferreira…” 

   Paralímpico “… João Paulo Fernandes novo campeão paralímpico de 
Boccia em individuais e por equipa…” 

  Terminologia Incorrecta Deficiente 
“”Estou convencido que vamos ter maiores apoios da 
sociedade em geral, que começa a ver o desporto de alta 
competição para deficientes numa perspectiva diferente.”” 

 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“… provenientes dos jogos de Atenas com 12 medalhas.” 
“… João Paulo Fernandes novo campeão paralímpico de 
Boccia em individuais e por equipa…” 
“Outro dos atletas mais solicitados foi Carlos Ferreira, 
medalha de prata nos 10000 metros de maratona…” 

   Expectativas/Objectivos 
“”Estou convencido que vamos ter maiores apoios da 
sociedade em geral, que começa a ver o desporto de alta 
competição para deficientes numa perspectiva diferente.”” 

   APP(Apoio, Patrocínios e 
Prémios) 

“”O meu agradecimento a toda a comunicação social por 
terem passado a mensagem e a imagem de um 
movimentos paralímpico.”” 
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04/P/35-DJP Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “Santana orgulhoso dos atletas paralímpicos” 

   Nadadores/Jogadores/Atletas, 
etc. 

“… não escondeu o orgulho que sentiu ao ter visto as 
imagens de esforço dos atletas e treinadores no sentido de 
“chegar à meta”.”” 
“… cerimónia que ficou marcada pela falta de acessos a 
atletas em cadeira de rodas…” 

   APP(Apoio, Patrocínios e 
Prémios) 

“”Aproximação gradual e progressiva dos apoios entre 
atletas olímpicos e paralímpicos”” 

 Estereótipos  Sofrimento 
“… não escondeu o orgulho que sentiu ao ter visto as 
imagens de esforço dos atletas e treinadores no sentido 
de “chegar à meta”.”” 

 Tipos de Deficiência Não Indicado Atleta em cadeira de rodas “… cerimónia que ficou marcada pela falta de acessos a 
atletas em cadeira de rodas…” 

DD 

04/P/36-DD Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Homenagem 

“A homenagem – Carlos Ferreira dá nome a circuito de 
manutenção em Mangualde.” 
“As obras da renovação vão ser realizadas pela junta de 
freguesia de Mangualde, em colaboração com centro 
recreativo de Santo André, que assim presta uma 
homenagem o atleta invisual, o qual conquistou medalhas 
de prata nas provas dos 10000metros e da maratona…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “O atleta paralímpico Carlos Ferreira… “ 

  Terminologia Incorrecta Invisual 

“As obras da renovação vão ser realizadas pela junta de 
freguesia de Mangualde, em colaboração com centro 
recreativo de Santo André, que assim presta uma 
homenagem o atleta invisual, o qual conquistou medalhas 
de prata nas provas dos 10000metros e da maratona…” 

04/P/37-DD Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “”…prestação notável nos jogos olímpicos de Atenas e nos 
paralímpicos”” 
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Código Categoria Sub-categoria U.R. Citação 
AA 

08/P/1 – AA Terminologia Terminologia Correcta Atleta Atleta fora dos Jogos Olímpicos 

   Atleta com/sem deficiência “”Pistorius foi capaz de correr com as suas lâminas à 
mesma velocidade que os velocistas sem deficiência…” 

  Terminologia Incorreta Deficiente “…vantagem em relação aos velocistas sem deficiência.” 
foi recordista mundial, em deficientes…” 

 Assuntos mais tratados Prestação desportiva Performance 

“…num estudo segundo o qual as próteses flexíveis, feitas 
de carbono, que o sul-africano usa para substituir as duas 

pernas, podem dar-lhe uma significativa vantagem em 
relação aos velocistas sem deficiência.” 

foi recordista mundial, em deficientes, dos 100 m (10,91s), 
200m (21,58s) e 400 m (46,56s.” 

  Atleta com deficiência História O sul-africano foi amputado de ambas as pernas logo aos 
onze meses (nasceu sem perónios)…” 

   Perfil 

“…comduas próteses flexíveis em forma de lâminas 
curvas…ganhou os 200m nos Paralímpicos de Atenas 

2004 e no ano passado foi recordista mundial, em 
deficientes, dos 100 m (10,91s), 200m (21,58s) e 400 m 

(46,56s.” 
“…deu ainda nas vistas ao ser segundo nos 400m dos 

campeonatos de África do Sul…” 
AJP 

08/P/2 – AJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos 

“”…O meu objectivo é ficar entre as cinco primeiras nos 
10Km (de águas abertas) e manter as medalhas dos 

Paralímpicos.”” 
“”O meu lema de vida é não deixar que uma tragédia nos 
abata, mas ser optimista e trabalhar por um sonho.”” 

   Performance 

“Conseguiu o apuramento para Pequim em Junho, no rio 
Guadalquivir (Sevilha), com um tempo de 2h2m7,8s, 
menos 5,1segundos do que a russa Larisa Ilchenko, 

campeã mundial, e com melhor tempo do que a portuguesa 
Daniela Inácio (2h04m29,6s)…” 

  Atleta com deficiência História 

“Natalie du Toit, nadadora a quem foi amputada a perna 
esquerda após um acidente de moto em 2001…” 
“Nascida em 29 de Janeiro de 1984, na cidade do 

Cabo…” 
“…já era nadadora de elite quando, aos 17 anos, sofreu o 

fatídico acidente de moto, quando regressava de um 
treino.” 

“”O acidente foi em 2001, a 26 de Fevereiro de 2001” 
sublinha…” 

“Teve de ser amputada acima do joelho esquerdo, mas 
“seis meses depois estava de volta às piscinas”” 
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   Perfil “…ela que conquistou cinco medalhas de ouro e uma de 
prata nos Paralímpicos de 2004…” 

  Terminologia Correcta Atleta 

“…em português da boca de uma atleta sul-africana…” 
“…a primeira atleta a competir nos Jogos Paralímpicos e 

Olímpicos…” 
“Natalie…não pode deixar de ser vista como uma atleta de 

eleição.” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Natalie du Toit, nadadora a quem foi amputada…” 
“…já era nadadora de elite quando…” 

  Terminologia Incorrecta Deficiente “”Pareço especial, de facto. Mas os outros não vão nadar 
mais devagar porque uma adversária é deficiente.” 

   Perfil “…ela que conquistou cinco medalhas de ouro e uma de 
prata nos Paralímpicos de 2004…” 

 Estereótipos   

“…Natalie distingue-se de todos os outros atletas da aldeia 
olímpica, onde mandam os corpos perfeitos de 

desportistas.” 
“A sul-africana tem os ombros largos. Vê-se que é 

nadadora, só que é especial.” 
“A desvantagem de nadar apenas com uma perna é 

compensada com a força mental que demonstra, mesmo 
no meio de uma simples conversa…onde as pessoas não  

estão habituadas a ver alguém diferente.” 
“”Pareço especial, de facto. Mas os outros não vão nadar 

mais devagar porque uma adversária é deficiente.” 
08/P/3 – AJP Assuntos mais tratados Prestação desportiva Expectativas/objectivos “Natalie du Toit não estava nos Jogos para lutar pelo ouro 

   Performance 
“À partida seria uma luta desigual: a sul-africana nada 

apenas com a perna direita, todas as outras nadadoras têm 
duas pernas a impulsioná-las.” 

   Resultados 

“Du Toit não ganhou ouro, mas merecia.” 
“Foi 16ª, tendo deixado para trás outras oito atletas…” 

“…não ganhou nenhuma medalha, mas ganhou o 
reconhecimento e a vontade de competir…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atleta “…é a primeira atleta a qualificar-se…” 
 Tipos de Deficiência Mulher Amputação “…a segunda amputada a participar nos Jogos…” 

JP 
08/P/4 – JP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Paralímpicos” 

   Atleta com/sem deficiência  “ “ Temos cerca de 10 mil clubes e só 20 é que têm atletas 
com deficiência.” “ 

  Terminologia Incorrecta Atleta deficiente “…há que vencer a “falta de espírito de abertura” aos 
atletas deficientes…” 

 Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil “…Portugal, de qualquer modo, conquistou 16 em 2004.” 
Outros  “Começaram hoje os Jogos em que o valor das medalhas é a afirmação da diferença” 
08/P/5 – JP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil “Os portugueses” – modalidade, nome, idade.  
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“…têm arrecadado títulos e bons resultados ao longo 
dos anos…” 
“…onde Portugal alcançou um total de 16 medalhas…” 

  Questões Financeiras APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“Apoio estatal de 1,3 milhões” 
“O Estado comparticipou na preparação da missão 
paralímpica com 1,3 milhões de euros, ligeiramente 
menos do que os patrocínios de empresas, que 
reuniram 1,6 milhões de euros.”  

  Prestação desportiva Preparação 

“…a preparação para Pequim “correu melhor” do que a 
dos Jogos Paralímpicos de Atenas…” 
“…pela primeira vez a modalidade de natação fez dois 
estágios em altitude…” 

   Expectativas/Objectivos “A esperança, essa, é melhorar os resultados 
alcançados nos Jogos Paralímpicos de Atenas…” 

 Terminologia Terminologia Incorrecta Deficiente 

“…desporto de deficientes” 
“O desporto para deficientes vive entalado num paradoxo.” 
“O desporto para deficientes segue a tendência…” 
“ “…secção de desporto para deficientes…” “ 
“Apesar de a “falta de visibilidade” do desporto para 
deficientes…” 

   Atleta portador de deficiência 
“…os atletas portugueses que são portadores de 
deficiência…” 
“…pessoas portadoras de deficiência se deparam …” 
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  Terminologia Correcta Atleta com deficiência  

“…lidar com os atletas com deficiência” 
“…as famílias com pessoas com deficiência…” 
“ “…atletas com deficiências incluídos…” “ 
“ “…diz que não está preparado para os atletas com 
deficiência…” “ 

   Paralímpicos “O sucesso dos paralímpicos portugueses…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…os atletas portugueses…” 
“ “…dedicação dos atletas…” “ 
“…possam ser adaptados para estes atletas…” 

08/P/6 – JP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Paralímpicos.” 

 Assuntos mais tratados Prestação desportiva Expectativas/Objectivos “Pistorius quer três medalhas de ouro e já sonha com 
2012” 

08/P/7 – JP Assuntos mais tratados Prestação desportiva Expectativas/Objectivos 

“…acredita que pode bater recordes mundiais.” 
“…estabeleceu as três medalhas de ouro como objectivo 
na competição.” 
“…”Gostava de chegar às três medalhas de ouro e se 
conseguir qubrar um ou dois recordes mundiais pelo 
caminho, óptimo…”” 

  Atleta com deficiência Perfil 

“As duas medalhas (ouro e bronze) conquistadas em 
Atenas…” 
“…é o recordista mundial paralímpico com 10,91s.” 
“…a este galardão soma dois outros:os máximos mundiais 
nos 200m (21,58s) e 400 (46,23s)…”  

 Tipos de Deficiência Homem Amputação “Um duplo amputado…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atleta “…impulsionar as performances dos atletas…” 
“…defendiam que o atleta…” 

  Terminologia Incorrecta Portador de deficiência “”…para o futuro do desporto para portadores de 
deficiência.”” 

08/P/8 – JP Assuntos mais tratados Prestação desportiva Expectativas/Objectivos “Melhor só mesmo se ambos pudessem ainda garantir 
presença nos quartos-de-final.” 

   Resultados  

“…João Paulo Fernandes, depois de ter ganho os três 
jogos…” 
“…António Marques venceu dois dos encontros…” 
“…Cristina Gonçalves perdeu no primeiro jogo e 
ganhou no segundo, Fernando Ferreira triunfou nos 
dois.” 
“Já Mário Peixoto e Eunice Raimundo averbaram uma 
vitória e uma derrota cada…Armando Costa venceu os 
dois jogos…” 

08/P/9 – JP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Paralímpicos” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Sexto lugar do nadador David Grachat…” 
“O nadador estreou-se da melhor forma…” 
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“…já que na prova final o atleta voltou a superar-se…” 
“…algo que não desanima o nadador.” 
“…o nadador terminou com o tempo…” 
“…o atleta português ainda em actividade…” 
“A atleta voltará à pista de Pequim…” 
“…nove atletas da equipa portuguesa de boccia…” 

 Assuntos mais tratados Prestação desportiva Resultados  

“Sexto lugar do nadador David Grachat…” 
“…o sexto lugar com “sabor a ouro” de David 
Grachat…” 
“…Nelson Lopes começou o dia com um oitavo lugar…” 
“…Simone Fragoso e Diana Guimarães, não chegaram 
à final dos 50 metros costas.” 
“…Firmino Baptista garantiu a presença nas meias-
finais…” 
.” 
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“Já Carlos Lopes…falhou esta qualificação…” 
“…Odete Fiúza conseguia a sua melhor marca do ano, mas 
falhou o apuramento, ao concluir a sua série em sétimo.” 
“…Luísa Silvano segue em oitavo lugar…” 
“…Sara Duarte é 13ª na prova individual de 
paradressage.” 

   Performances 

“O nadador estreou-se da melhor forma ao bater o 
recorde nacional dos 100 m…” 
“David Grachat nadou a série das eliminatórias em 57,93 
s, melhorando o anterior recorde nacional…” 
“…já que na prova final o atleta voltou a superar-se fixando 
o recorde nacional em 57,55 s.”” 
“…o nadador terminou com o tempo de 53,38 s…” 

   Expectativas/Objectivos “…Portugal vai conquistar a primeira medalha.” 
08/P/10 – JP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Paralímpicos” 

 Assuntos mais tratados Prestação desportiva Resultados  

“Ouro e prata no boccia fazem hino de Portugal voltar a 
ouvir-se em Pequim” 
“Portugal conquistou ontem as primeiras medalhas nos 
Jogos Paralímpicos…com João Paulo Fernandes a 
repetir o ouro conseguido em Atenas 2004…e António 
Marques a ficar com a medalha de prata.” 
“…João Fernandes venceu o colega de equipa por 8-4.” 
“Mário Machado …foi derrotado no jogo para a 
atribuição do bronze.” 
“…José Monteiro falhou a qualificação para a final…ao 
terminar em nono a série de apuramento…” 
“…Firmino Baptista terminou a série na terceira posição e, 
tal como Graça Fernandes…não conseguiu ir à final.” 
“Vale foi 5º nos 5000 metros e Nuno Alves…desistiu.” 
“A nadadora Joana Calado terminou em quinto a final dos 
100 metros…enquanto Leila Marques foi sétima.” 

   Performances 

“…Graça Fernandes…apesar de ter feito a sua melhor 
marca…” 
“…a mais jovem atleta portuguesa bateu o máximo 
nacional que pertencia à colega…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“A nadadora Joana Calado…” 
“…a mais jovem atleta portuguesa…” 
“A remadora Filomena Franco…” 
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08/P/11 – JP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Paralímpicos” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “A remadora foi 5ª classificada…” 

 Assuntos mais tratados Prestação desportiva Resultados  

“…Sara Duarte quinta na prova equestre” 
“Quatro equipas nacionais…seguem em frente no quadro 
das qualificações sem nenhuma derrota.” 
“Na categoria BC3 de pares mistos…venceram a Nova 
Zelândia por 8-4, batendo depois a Grécia por 5-2…” 
“A vitória foi alcançada por uma margem mínima, 6-5…” 
“…Sara Duarte terminou na 5ª posição…” 
“A remadora foi 5ª classificada…” 

Outros  Atleta; doping (Internacional) 

08/P/12 – JP Assuntos mais tratados Prestação desportiva Resultados  

“…Armando Costa, Mário Peixoto e Eunice Raimundo 
falharam o acesso ao ouro…” 
“David Grachat terminou em sétimo a final…” 
“…Luís Gonçalves foi o melhor na série dos 400 
m…Firmino Baptista…conseguiu igualmente a 
classificação…” 
“Filomena Franco…em 5º lugar na final B.” 

   Performances 

“…na natação continuam a cair recordes” 
“David Grachat … fez cair o terceiro recorde nacional…” 
“A nadadora Joana Calado fixou um novo máximo 
nacional…” 

   Expectativas/Objectivos 

“Boccia garante mais medalhas para hoje…” 
“Para hoje está garantida a conquista de duas 
medalhas…e a presença na luta por uma de bronze…” 
“…Armando Costa, Mário Peixoto e Eunice 
Raimundo…ainda podem conseguir o bronze caso 
vençam a Tailândia.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “A nadadora Joana Calado…” 

  Terminologia Incorrecta Paraolímpicos  “Jogos Para-olímpicos” 
“…Portugal engordou o medalheiro para-olímpico.” 

08/P/13 – JP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Paralímpicos” 
 Assuntos mais tratados Prestação desportiva Resultados  “…Sara Duarte quinta na prova equestre” 
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AA 
04/R/1 AA Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil “…antigo praticante de ténis de mesa…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “… confessou o antigo atleta…”  

   Paralímpicos “Paralímpicos” 
  Terminologia Incorrecta Confinado “…confinado a uma cadeira de rodas…” 

   Deficiente “… tendo representado a Inglaterra no desporto para 
deficientes…” 

Outros FPDD 

04/R/2 AA Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“…está satisfeito…com a notoriedade que o Projecto 
Super Atleta…ganhou nos últimos tempos…” 

   APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“…não equiparar os prémios entre atletas com e sem 
deficiência.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atleta com/sem deficiência “…não equiparar os prémios entre atletas com e sem 
deficiência.” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…vai estar representada com 42 atletas” 

  Terminologia Incorrecta Deficiente “… desporto para deficientes …”  
Outros FPDD 

04/R/3 AA Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Prestação Desportiva 

APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“…a Visa orgulha-se de ser o seu primeiro e único 
patrocinador global.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “O legado paralímpico” 
Outros “…milhões de pessoas com deficiência…” 

04/R/4 AA Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“Paralímpicos fazem sessão fotográfica” 

   APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  “…lamentaram a falta de apoios estatais”. 

  Atleta com deficiência Perfil “…excelente prestação em Sydney, com 15 medalhas 
conquistadas…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “Quatro atletas paralímpicos…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “Nesta sessão os atletas…” 

   Paralímpicos “Paralímpicos fazem sessão fotográfica” 

04/R/5 AA Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“…visita…inserida no plano de promoção da imagem do 
Movimento Paralímpico em Portugal.” 

  Atleta com deficiência Perfil “…Carlos Lopes… actual campeão paralímpico…” 
 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Visual “… Carlos Lopes (deficiente visual) ….” 
 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Paralímpicos visitam o COI” 
Outros FPDD 

04/R/6 AA Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil “…Carlos Lopes, duplo medalhado de ouro em Sydney 
2000…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “…boa sorte aos atletas paralímpicos” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…Leila Marques (nadadora adaptada) …” 

Outros FPDD 
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04/R/7 AA Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“ ”Super-Atletas em Competição” é o nome da exposição 
itenerante de fotografia…” 
“…iniciativa tem por objectivo…recolher fundos para 
apoiar a participação lusa…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…a equipa será constituída por 60 atletas de sete 
modalidades…” 

04/R/8 AA Assuntos mais tratados Questões Financeiras  APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“A Galp Energia, que disponibilizou 225 mil euros, 
tornou-se no principal patrocinador da delegação 
portuguesa ….” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…delegação portuguesa de 80 atletas…” 

   Paralímpicos “Paralímpicos” 

04/R/9 AA Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“Paralímpicos… no anúncio “Vamos a Atenas fazer 
história” “ 
“…o resultado pode ser agora visto em fotografias.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “…palmarés de medalhas dos atletas paralímpicos.” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Atletas na pele de “estatuas” 
“A nadadora Leila Marques, os corredores Firmino Batista 
e José Gameiro e o basquetebolista Paulo Taborda…” 

   Paralímpicos “Paralímpicos” 
Outros FPDD 

04/R/10 AA Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “… nadadora paralímpica Leila Marques.” 

04/R/11 AA Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Doping  “ “ Doping” …Jogos de Atenas com mais controlos” 
04/R/12 AA Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “…competições paralímpicas” 

  Terminologia Incorrecta Deficiente “ …urgência de integrar os deficientes em todos os 
sectores da vida profissional e social…” 

Outros “…perante pessoas com algum tipo de deficiência.” 
AJP 

04/R/13 AJP Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Prestação Desportiva 

APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“Atletas vão receber bolsas para a respectiva preparação 
desportiva…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “Os atletas paralímpicos vão passar a receber…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “Atletas vão receber bolsas” 

   Paralímpicos “Paralímpicos” 

Outros FPDD 
“…Secretário Nacional de Reabilitação e Integração da Pessoa com Deficiência.” 

04/R/14 AJP Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Prestação Desportiva 

APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“ “ Como mentora do Team Visa estou… grata por poder 
contribuir…” “ 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “A motivação nos atletas paralímpicos” 
Outros “… pessoas com algum tipo de deficiência…” 
04/R/15 AJP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Paralímpicos sensibilizados”  

   Deficientes  “ …agradeceu a dedicatória…aos deficientes 
portugueses…” 

Outros  FPDD 

04/R/16 AJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Preparação “ …“O nosso objectivo é preparar a missão a nível 
psicológico, organizativo e técnico.” 

   Expectativas/objectivos ““ Não é fácil fazer esses prognósticos, mas podemos 
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garantir que faremos bons resultados…” “  

  Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“Vamos ter um grande grupo de convidados, ex-
membros do governo, patrocinadores, embaixadores, 
comunicação social…” 
“…ocasião…para apresentar o livro da missão e para 
lançar a exposição fotográfica…” 

  Atleta com deficiência Perfil “Carlos Lopes, medalha de ouro nos 400 m…” 

   Homenagens  “…um grupo de atletas será recebido na Assembleia da 
República.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “Os 41 atletas lusos…” 

04/R/17 AJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos “ “ Quero chegar às finais.” “ 

  Atleta com deficiência Perfil “…afirmou a medalha de prata nos 50m costas em 
Sydney…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Susana Barroso…foi a atleta escolhida para porta-
estandarte.” 

Outros FPDD 
04/R/18 AJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos “Governo cheio de expectativas” 

  Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“Os equipamentos oficiais que a missão portuguesa irá 
envergar…foram…apresentados.” 
“…apoio que tem sido dado aos Super Atletas…” 

   APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“…a Sport Zone, responsável pelo fornecimento do 
traje e equipamento…” 
“”…O apoio público por parte dos organismos da 
administração central aumentou…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…elogios à nadadora Leila Marques…” 
“…teve como modelos dez atletas…” 

Outros FPDD 
04/R/19 AJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos ““ Para já não penso em metas concretas”. “ 

  Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“…Record apresenta os superatletas portugueses e as 
modalidades…” 

  Atleta com deficiência Perfil 

“Idade, Profissão; Residência; Deficiência; 
Modalidade; Classe; Provas; Clube; Treinador” 
“Melhores resultados em Jogos Paralímpicos” 
“Outros importantes resultados 2001-2004” 

 Tipos de Deficiência Mulher  Deficiência Motora “Deficiência: Motor” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…a nadadora Susana Barroso cumpre…” 
“…nada que intimide esta atleta…” 

   Deficiência Motora “Deficiência: Motor” 

04/R/20 AJP Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“…lançamento do livro da missão paralímpica e 
inauguração da missão fotográfica…” 
“…divulgação da edição filatélica comemorativa dos 
CTT…” 
“Superatletas saúdam Sampaio” 

   APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  “Sampaio personifica o apoio nacional” 

04/R/21 AJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos “…”Nunca peço resultados porque sei que os atletas 
fazem todos o seu melhor”.” 

  Questões Financeiras Acções de Promoção/ “Presidente…recebeu os “superatletas” 
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Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

   APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“Jorge Sampaio exprimiu o seu apoio aos atletas 
paralímpicos…” 
 

 Estereótipos  Corajoso “”…espírito, dedicação e coragem destes atletas…”” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “Jorge Sampaio exprimiu o seu apoio aos atletas 
paralímpicos…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…admiração pelos atletas que representaram Portugal…” 

   Paralímpicos “O dia de Portugal dos paralímpicos” 

04/R/22 AJP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil 

“Idade, Profissão; Residência; Deficiência; Classe; Provas; 
Clube; Treinador” 
“Melhores resultados em Jogos Paralímpicos” 
“Outros importantes resultados 2001-2004” 

 Tipos de Deficiência Mulher Amputação “Deficiência: Amputada” 

  Não indicado Deficiência Motora “…a competição está aberta a atletas… (deficientes 
motores…” 

  Não indicado Deficiência Visual “…a competição está aberta a atletas com deficiência 
visual…” 

  Não indicado Paralisia Cerebral “…a competição está aberta a atletas… (…paralisia 
cerebral) …” 

   afins “…atletas…com deficiências…locomotora…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “Os atletas paralímpicos competirão no Olympic Aquatic 
Center…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…a competição está aberta a atletas…” 

   Deficiência Motora “…a competição está aberta a atletas… (deficientes 
motores…” 

   Deficiência Visual “…a competição está aberta a atletas com deficiência 
visual…” 

   Paralisia Cerebral “…a competição está aberta a atletas… (…paralisia 
cerebral) …” 

  Terminologia Incorrecta Atleta portador de deficiência “Os atletas portadores de deficiência…” 

04/R/23 AJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos “…” gostaria que os meus resultados traduzissem o 
meu trabalho este ano. Se for com medalhas, melhor.”  

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “Atleta paralímpico”  

04/R/24 AJP Assuntos mais tratados Questões Financeiras APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“…o Primeiro-Ministro assegurou que…a maior parte 
destes problemas terá sido resolvida.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “”… Temos atletas que correm rápido…” 

Outros  FPDD 
“…cidadãos portadores de deficiência…” 

04/R/25 AJP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil 

“Idade, Profissão; Residência; Deficiência; 
Modalidade; Classe; Provas; Clube; Treinador” 
“Melhores resultados em Jogos Paralímpicos” 
“Outros importantes resultados 2001-2004” 

 Tipos de Deficiência Mulher/Mulher  Paralisia Cerebral  “Deficiência: Paralisia cerebral”  
 Terminologia Terminologia Correcta Paralisia Cerebral  “Deficiência: Paralisia cerebral”  

04/R/26 AJP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil “Idade, Profissão; Residência; Deficiência; Classe; 
Provas; Clube; Treinador” 
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“Melhores resultados em Jogos Paralímpicos” 
“Outros importantes resultados 2001-2004” 

 Tipos de Deficiência Mulher  Paralisia Cerebral  “Deficiência: Paralisia cerebral”  
  Homem  Deficiência Motora “Deficiência: Motora”  
 Terminologia Terminologia Correcta Paralisia Cerebral  “Deficiência: Paralisia cerebral”  
   Deficiência Motora “Deficiência: Motora”  

04/R/27 AJP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil 

“Idade, Profissão; Residência; Deficiência; Classe; 
Provas; Clube; Treinador” 
“Melhores resultados em Jogos Paralímpicos” 
“Outros importantes resultados 2001-2004” 

 Tipos de Deficiência Não indicado  Deficiência Motora “…atletas com deficiência visual e motora.” 
  Não indicado  Deficiência Visual “…atletas com deficiência visual…” 
  Homem  Paralisia Cerebral  “Deficiência: Paralisia cerebral”  
 Terminologia Terminologia Correcta Atleta com/sem deficiência “…atletas com deficiência visual e motora.” 
   Deficiência visual “…atletas com deficiência visual e motora.” 
   Deficiência Motora “…atletas com deficiência visual…” 
   Paralímpicos  “…nos Paralímpicos o ciclismo…” 

04/R/28 AJP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil 

“Idade, Profissão; Residência; Deficiência; 
Modalidade; Classe; Provas; Clube; Treinador” 
“Melhores resultados em Jogos Paralímpicos” 
“Outros importantes resultados 2001-2004” 

 Tipos de Deficiência Não indicado  Deficiência Intelectual “…está aberta a deficiências mentais…” 
  Homem  Deficiência Motora “Deficiência: Motora” 
  Não indicado  Deficiência Visual “…está aberta a deficiências mentais, visuais…” 
 Terminologia Terminologia Correcta Deficiência Motora “Deficiência: Motora” 
   Deficiência Visual “…está aberta a deficiências mentais, visuais…” 
  Terminologia Incorrecta Deficiência Mental “…está aberta a deficiências mentais…” 

04/R/29 AJP Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“…Galp Energia, juntou-se ontem aos paralímpicos 
portugueses para uma homenagem aos Super Atletas.” 

  Atleta com deficiência Homenagens  “…Galp Energia, juntou-se ontem aos paralímpicos 
portugueses para uma homenagem aos Super Atletas.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos  “…juntou-se ontem aos paralímpicos portugueses…” 

04/R/30 AJP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil Nome; “Treinador” 
“Melhores resultados em Jogos Paralímpicos” 

 Tipos de Deficiência Não indicado  Atleta em Cadeira de rodas “…Boccia é praticado por atletas em cadeiras de 
rodas…” 

  Não indicado  Deficiência Motora “… atletas em cadeiras de rodas portadores de 
deficiências motoras…” 

  Não indicado  Paralisia Cerebral  “… atletas em cadeiras de rodas portadores de 
deficiências… e paralisia cerebral” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…no caso de atletas que tenham…” 
“…Boccia é praticado por atletas em cadeiras de rodas…” 

   Deficiência Motora “… atletas em cadeiras de rodas portadores de 
deficiências motoras…” 

   Paralisia Cerebral “… atletas em cadeiras de rodas portadores de 
deficiências… e paralisia cerebral” 

  Terminologia Incorrecta Atleta portador de deficiência “… atletas em cadeiras de rodas portadores de 
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deficiências…” 

04/R/31 AJP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil 
Nome; “Treinadores” 
“Melhores resultados em Jogos Paralímpicos” 
“Outros importantes resultados 2001-2004” 

 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Intelectual “…equipa lusa de basquetebol para deficientes 
mentais…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “…na presença de atletas olímpicos, paralímpicos e 
campeões nacionais.” 

   Atleta com/sem deficiência “…igual ao praticado na FIBA mas por atletas com 
deficiência.” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…equipa lusa de basquetebol…” 
“…dois atletas que participaram…” 
“…na presença de atletas olímpicos, paralímpicos e 
campeões nacionais.” 
“…igual ao praticado na FIBA mas por atletas com 
deficiência.” 

   Paralímpicos “Paralímpicos”  
  Terminologia Incorrecta Atleta deficiente “…equipa lusa de basquetebol para deficientes…” 

   Deficiência Mental “…equipa lusa de basquetebol para deficientes 
mentais…” 

Outros FPDD 
INAS-FID 

04/R/32 AJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos “”… vamos sentir ainda mais força para lutar pelos 
melhores lugares.” “ 

   APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“…uma campanha da Galp Energia para aproximar os 
representantes de Portugal em Atenas…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Os atletas portugueses que marcarão presença nos Jogos 
Paralímpicos…” 
“Leila Marques é nadadora e vai estar em Atenas.” 

   Paralímpicos “A mascote dos paralímpicos portugueses…” 

04/R/33 AJP Assuntos mais tratados Questões Financeiras  APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  “Ases do desporto apoiam paralímpicos.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “Os atletas paralímpicos viveram momentos especiais…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…homenagem aos atletas que vão competir nos Jogos 
Paralímpicos…” 

  Terminologia Incorrecta Deficiente “…aos deficientes portugueses, Francis Obikwelu 
revelou…” 

Outros FPDD 
04/R/34 AJP Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “…dá agora a cara pelos atletas paralímpicos…” 
  Terminologia Incorrecta Deficiente “…a dedicatória aos deficientes portugueses.” 
04/R/35 AJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos “ …”São grandes as expectativas…” “ 
  Atleta com deficiência Perfil “…Carlos Lopes, o campeão paralímpico dos 400 m…” 
 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Visual “Carlos Lopes…cego…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…dos 41 atletas que defenderam as cores nacionais…” 

   Paralímpicos “Paralímpicos” 
  Terminologia Incorrecta Cego “Carlos Lopes…cego…” 
Outros FPDD 
04/R/36 AJP Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “No mesmo dia em que os atletas paralímpicos lusos…” 
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   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…cerca de quatro mil atletas de todo o Mundo…” 

   Paralímpicos “…a chama dos Paralímpicos na Grécia…” 
04/R/37 AJP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “…talento e capacidade dos nossos paralímpicos…” 
04/R/38 AJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos “…espero excelentes resultados…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…foram conseguidos anteriormente por atletas 
portugueses…” 

   Paralímpicos “…enquanto nos paralímpicos levam em conta…” 
Outros  FPDD  

04/R/39 AJP Assuntos mais tratados Questões Financeiras  APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“…no sentido de se caminhar para a igualdade de 
prémios entre olímpicos e paralímpicos.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “…necessidades dos atletas paralímpicos.” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…a estes atletas e que depois não eram homologados…” 

   Paralímpicos “ Paralímpicos” 
Outros FPDD 

04/R/40 AJP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil 

“Idade; Naturalidade; Profissão; Residência; 
Deficiência; Classe; Provas; Clube; Treinador; Atleta-
Guia” 
“Melhores resultados em Jogos Paralímpicos” 
“Outros importantes resultados 2001-2004” 

 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Visual  “Deficiência: Invisual” 

  Não indicado  Deficiência Motora “…destinadas a atletas portadores de deficiência 
motora…” 

  Não indicado  Deficiência Visual 
“…destinadas a atletas portadores de deficiência 
…visual…” 
“Os atletas… cegos e alguns amblíopes…” 

  Não indicado  Paralisia Cerebral “…destinadas a atletas portadores de…paralisia 
cerebral…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “O programa paralímpico do atletismo…” 

   Deficiência Motora “…destinadas a atletas portadores de deficiência 
motora…” 

   Deficiência Visual “…destinadas a atletas portadores de deficiência 
…visual…” 

   Paralisia Cerebral “…destinadas a atletas portadores de…paralisia 
cerebral…” 

  Terminologia Incorrecta Atleta portador de deficiência “…destinadas a atletas portadores de deficiência…” 
   Invisual “Os atletas… cegos e alguns…” 

04/R/41 AJP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…esteve presente a nadadora Susana Barroso.” 

   Paralímpicos “Paralímpicos” 

04/R/42 AJP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil 

“Idade; Profissão; Residência; Deficiência; Classe; 
Provas; Clube; Treinador; Atleta-Guia” 
“Melhores resultados em Jogos Paralímpicos” 
“Outros importantes resultados 2001-2004” 

 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Visual  “Deficiência: Invisual” 
 Terminologia Terminologia Incorrecta Invisual “Deficiência: Invisual” 

04/R/43 AJP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil “Idade; Profissão; Residência; Deficiência; Classe; 
Provas; Clube; Treinador” 
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“Melhores resultados em Jogos Paralímpicos” 
“Outros resultados” 

 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Visual “Deficiência: Amblíope” 
  Mulher  Paralisia Cerebral  “Deficiência: Paralisia cerebral”  
 Terminologia Terminologia Correcta Paralisia Cerebral  “Deficiência: Paralisia cerebral”  

04/R/44 AJP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…a acessibilidades disponíveis aos atletas…” 

   Paralímpicos “Paralímpicos” 
  Terminologia Incorrecta Deficiente “Atenas abre praia para deficientes.” 
Outros  “…outras pessoas com deficiência física.” 

04/R/45 AJP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil 

“Idade; Profissão; Residência; Deficiência; Classe; 
Provas; Clube; Treinador” 
“Melhores resultados em Jogos Paralímpicos” 
“Outros resultados” 

 Tipos de Deficiência Mulher/Homem  Deficiência Visual “Deficiência: Amblíope” 
“Deficiência: Invisual” 

 Terminologia Terminologia Incorrecta Invisual “Deficiência: Invisual” 
JP 

04/R/46 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos 
“O recorde a bater é de 15” 
“…objectivos terão de ser ligeiramente reformulados 
face a Sydney 2000…” 

  Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“ Superatletas luso iniciam ”lição” grega.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “ Os atletas paralímpicos portugueses” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“ A nadadora Susana Barroso…” 
“ Quarenta e um atletas representam Portugal…” 

   Paralímpicos “ Paralímpicos” 

04/R/47 JP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil 

“Idade; Profissão; Residência; Deficiência; Classe; 
Provas; Clube; Treinador” 
“Melhores resultados em Jogos Paralímpicos” 
“Outros resultados” 

 Tipos de Deficiência Homem  Deficiência Motora “ Deficiência: Motora” 
  Homem  Deficiência Visual “Deficiência: Amblíope” 
 Terminologia Terminologia Correcta Deficiência Motora “ Deficiência: Motora” 
04/R/48 JP Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “… “admiráveis atletas Paralímpicos …” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “… o protagonismo dos milhares de atletas foi repartido…” 

04/R/49 JP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil 

“Idade; Profissão; Residência; Deficiência; Classe; 
Provas; Clube; Treinador” 
“Melhores resultados em Jogos Paralímpicos” 
“Outros resultados” 

 Tipos de Deficiência Homem  Deficiência Visual “Deficiência: Invisual” 
 Terminologia Terminologia Incorrecta Invisual “Deficiência: Invisual” 

04/R/50 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos “…pode conquistar hoje a primeira medalha para 
Portugal…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…atleta sensação do momento…” 
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04/R/51 JP Assuntos mais tratados Questões Financeiras APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“…atenuar das diferenças entre olímpicos e 
paralímpicos… pelo que investimento nunca pode ser o 
mesmo…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “ O ministro almoçou com atletas na Aldeia Paralímpica…” 

   Paralímpicos “…atenuar das diferenças entre olímpicos e paralímpicos 
…” 

04/R/52 JP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil 

“Idade; Profissão; Residência; Deficiência; Classe; 
Provas; Clube; Treinador; Atleta-Guia” 
“Melhores resultados em Jogos Paralímpicos” 
“Outros resultados” 

 Tipos de Deficiência Homem  Deficiência Visual “Deficiência: Invisual” 
 Terminologia Terminologia Incorrecta Invisual “Deficiência: Invisual” 
04/R/53 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados  “ Prata em 10 mil polémicos “ 
 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “ Paralímpicos” 

04/R/54 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “ Carlos Amaral Ferreira ganha prata em 10 mil metros 
polémicos” 

 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Visual “ Atleta Luso derrotado por cego “ virtual ” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “ Atleta Luso derrotado…” 

  Terminologia Incorrecta Cego “ Atleta Luso derrotado por cego “ virtual ” 
04/R/55 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Performances “Traída pelo cansaço” 
   Resultados “Susana Barroso fica à beira do pódio” 

   Expectativas/objectivos 

“Um desfecho que, apesar de cumprir as 
expectativas…” 
“A porta-estandarte aposta o tudo por tudo na sua prova 
mais forte…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“… a nadadora do Gesloures a ser presenteada com um 
quarto…” 

04/R/56 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Maria João Morgado falha 100 m livres” 
   Expectativas/objectivos “A nadadora…ficou aquém das expectativas…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “A nadadora…ficou aquém das expectativas…” 

04/R/57 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “José Alves qualificou-se ontem…” 
 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Visual “O corredor invisual da classe …” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“O corredor invisual da classe …” 
“ O velocista José Alves qualificou-se …” 

  Terminologia Incorrecta Invisual “O corredor invisual da classe …” 
04/R/58 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Resultados”; “Medalheiro” 
04/R/59 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Carlos Ferreira ouro” 

   Expectativas/objectivos “Ficou ainda mais firme a promessa de ouro para a 
maratona.” 

04/R/60 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “…Nelson Lopes…conquista o sexto lugar…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“ Uma proeza e tanto para o nadador paralímpico…” 
“… a verdade é que algo move este atleta…” 

04/R/61 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos “…era um dos grandes favoritos para uma medalha…” 
 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Visual “Nelson Lopes… (amblíope).” 
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 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “ … ganha por um atleta brasileiro..” 

04/R/62 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “ Queniano polémico segura o ouro” 
 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Visual “ … o atleta de quem se diz não ser cego…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “ … o atleta de quem se diz …” 

  Terminologia Incorrecta Cego “ … o atleta de quem se diz não ser cego…” 

04/R/63 JP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil “O campeão paralímpico dos 200 m…” 
“Firmino Baptista, vice-campeão mundial dos 400 m…” 

 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Visual “Carlos Lopes… (cegos totais).” 
 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpico  “O campeão paralímpico…” 
04/R/64 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “ Medalheiro Paralímpico” 
04/R/65 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Performances “ …”Senti as pernas cansadas mas nadei bem.” “ 

   Resultados “ Nadadora portuguesa no quinto lugar…” 
“…numa prova ganha pela dinamarquesa…” 

  Questões Financeiras APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“Leila Marques contou ontem com um apoio muito 
especial…a antiga campeã da maratona…” 
“…ambas são patrocinadas por uma conhecida 
empresa de cartões de crédito…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“… a nadadora não se mostrou minimamente 
desiludida…” 

   Paralímpicos “ … apoiar os paralímpicos portugueses …” 
04/R/66 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “…alemão…título na prova dos 100 metros…” 
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04/R/67 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 
“ João Martins acusou nervos e foi sexto nos 100 
m…Maria João Morgado…igual posição…Nuno Vitorino 
quedou-se pelas eliminatórias…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “ Nada correu bem aos nadadores Lusos…” 

04/R/68 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 
“ … Carlos Lopes … ao quedar-se pelo terceiro posto…” 
“… Firmino Baptista que logrou o quarto tempo da sua 
série.” 

 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Visual “… Carlos Lopes … (para totalmente cegos) …” 
 Terminologia Terminologia Incorrecta Deficiência Visual “… Carlos Lopes … (para totalmente cegos ) …” 
04/R/69 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos “…José Alves era uma das grandes esperanças…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “… para o velocista madeirense …” 

04/R/70 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “ Medalheiro Paralímpico” 

04/R/71 JP Assuntos mais tratados Questões Financeiras APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  “Antiga campeã distribuiu carinho numa visita…” 

 Tipos de Deficiência Não indicado  Deficiência Motora “ …através de três deficientes motores…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “ Atletas, dirigentes e técnicos, a todos eles Rosa mota…” 

  Terminologia Incorrecta Deficiente “ … no desporto para deficientes …” 
Outros  FPDD    
04/R/72 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “O Irão…após bater a Alemanha…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…jogado com atletas sentados…” 

   Paralímpicos “…no voleibol paralímpico…” 

04/R/73 JP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “ Recorde-se que o atleta havia sofrido um estiramento…” 

04/R/74 JP --------- 

04/R/75 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“… Paulo Coelho ficou na sétima e última posição...” 
“ … dois portugueses… no quinto posto…” 
“…Ricardo Vale…desistiu…” 
“ Carlos Lopes…com o terceiro lugar…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpico  “ O campeão paralímpico Paulo Coelho…” 
04/R/76 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “ Medalheiro” 

04/R/77 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Performances “Potra ainda tentou reagir…numa velocidade 
desconsoladamente lenta.” 

   Resultados “Insólita eliminação do recordista mundial luso…” 
   Expectativas/objectivos “…onde Portugal poderá fazer um brilharete…” 

 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Visual “ … Gabriel Potra é amblíope…” 
“ Gabriel Potra … legalmente cego …” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “ Mas o atleta Paralímpico do Sporting …” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “… o atleta português não percebeu o sinal de partida …” 

  Terminologia Incorrecta Deficiência Visual “ Gabriel Potra … legalmente cego …” 

04/R/78 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “A equipa masculina de Hong Kong conquistou a medalha 
de ouro…” 
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 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “A equipa masculina de Hong Kong…” 

04/R/79 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 
“… Leila Marques não foi além do oitavo e último 
posto…” 
“… sul – africana… melhorou o recorde mundial…” 

 Tipos de Deficiência Mulher Amputação “ …Leila Marques… (amputados).” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “ A nadadora portuguesa Leila Marques…” 

04/R/80 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “… Pedro Silva e Cristina Gonçalves venceram dois dos 
três jogos …” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “ Dois atletas portugueses do Boccia…” 

04/R/81 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “ … Carlos Lopes e Firmino Baptista falharam o 
apuramento para a final…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “… é um dos mais consagrados dos atletas paralímpicos 
…” 

04/R/82 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “ Medalheiro” 

04/R/83 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Nadador João Martins e velocista José Alves sobem ao 
pódio” 

 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Visual “ … José Alves… (amblíopes).” 
  Homem Paralisia Cerebral “… João Martins... da sua severa paralisia cerebral…” 
 Estereótipos  Corajoso “… um corajoso atleta que venceu as limitações…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Nadador João Martins … “ 
“… velocista José Alves…” 

04/R/84 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Doping  “… judoca cubano…acusou “doping”… “ 

04/R/85 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “…Cristina Gonçalves, Pedro Silva e Fernando Ferreira, 
garantiram o acesso aos oitavos de final…” 

   Expectativas/objectivos “ O Boccia luso continua a confirmar os créditos com 
que chegou a Atenas” 

04/R/86 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Leila em 6º lugar obtém recorde” 
“…sul-africana …venceu com novo recorde…” 

04/R/87 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 
“ Nuno Alves… ao obter o quinto lugar …”  
“ Paulo Coelho e Ricardo Vale não foram além de um 
sétimo e oitavo posto…” 

04/R/88 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “ Firmino Baptista teve a sua própria “medalha”…” 
   Expectativas/objectivos “…”Vou apostar tudo na estafeta.” “ 
04/R/89 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “ Medalheiro” 

04/R/90 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos “…Carlos Amaral Ferreira revalidará o ouro conquistado 
em Sydney…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“ Quanto ao estado de espírito do seu atleta … o técnico 
português assegurou…” 

04/R/91 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “… britânicos fizeram a festa ao derrotar … por 62-59…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “ A selecção inglesa de basquetebol…” 

04/R/92 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos “…mostrou confiança em chegar ao pódio…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “ Ontem a nadadora portuguesa …” 

04/R/93 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “ O basquetebol… “ vingou “ ontem a derrota lusa … ao 
bater a Grécia por 90-64. “ 
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 Tipos de Deficiência Homem Deficiência Intelectual “ O basquetebol para deficientes mentais … 
 Terminologia Terminologia Incorrecta Deficiente “…basquetebol para deficientes …” 
   Deficiência Intelectual “ O basquetebol para deficientes mentais … 
04/R/94 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Boccia coloca cinco nas meias-finais” 

04/R/95 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados  “ José Monteiro … classificando-se no oitavo e último 
posto da final …” 

   Expectativas/objectivos “Esperança de Monteiro no 8º lugar” 
 Tipos de Deficiência Homem  Amputação “ José Monteiro … (amputados … “ 
  Homem  Deficiência Visual “ …Gabriel Potra… (amblíopes) …” 
  Não indicado  Les Autres  “… (amputados e “les autres”) … “ 
04/R/96 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados  “ Medalheiro” 

04/R/97 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados  “Maratona foi de prata e Boccia deu o ouro” 
“…japonês … venceu a prova … com o tempo de…. “ 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “ … João Paulo Fernandes, atleta da classe BC1 …” 

04/R/98 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados  
“ Estudante de comunicação ganha primeiro ouro” 
“ … Pedro Silva … Bruno Valentino … ambos com 
medalha de prata e Fernando Ferreira… com bronze.” 

Outros   FPDD 
04/R/99 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Doping  “ Doping “ rouba “ quatro medalhas” 
04/R/100 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos “…Susana Barroso pode chegar ao pódio…” 

04/R/101 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados  “ … torna-se o primeiro atleta dos Emirados Árabes Unidos  
a arrecadar uma medalha de ouro.  “ 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “… torna-se o primeiro atleta …” 

04/R/102 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados  “ Medalheiro” 
04/R/103 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados  “ João Paulo…ouro.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “…a primeira medalha de ouro de Portugal nos 
Paralímpicos…” 

04/R/104 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados  
“Despedida do bronze para Susana e João” 
“ … Perpétua Vaza alcançou o oitavo posto.” 
“ … João Martins… outro terceiro lugar …” 

   Performances “ “ ele pareceu-me nervoso mas disse que engoliu alguma 
água na partida…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“ … o nadador …deu… a ideia de que poderia ter 
chegado a segunda medalha …“ 

04/R/105 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados  “ … a selecção brasileira de futebol rejubilou com a 
medalha de prata …“ 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “ … a selecção brasileira de futebol …“ 

04/R/106 JP --------- 

04/R/107 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “ Fiúza classificou-se em quinto lugar…”  
“ … Graça Fernandes foi sexta…” 

   Expectativas/objectivos “Odete Fiúza cumpre objectivo nos 1500” 

04/R/108 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 
“Boccia português segue em equipas” 
“…Armando Costa e José Carlos Macedo…foram 
eliminados.” 
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04/R/109 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados  “…estafeta não chegou às finais…” 

   Performances “…viram o seu esforço gorado por uma câmara que 
interferiu no percurso de Potra.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “ A equipa portuguesa que correu ontem as estafeta …” 

04/R/110 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados  “ Medalheiro” 

04/R/111 JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados  “Susana Barroso bronze” 
“…(também João Martins chegou ao bronze) …” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “ A nadadora portuguesa conseguiu …” 

DJP 

04/R/112 DJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados  

“ Um final triste para uns Jogos que renderam a Portugal 
doze medalhas…” 
“ João Martins conquistou duas medalhas de bronze…” 
“ … Carlos Ferreira a arrecadar dois galardoes de 
prata… “ 
“ … José Alves a conseguir o Bronze nos 400m…” 

   Expectativas/objectivos “… o Boccia cumpriu as expectativas ao conquistar seis 
medalhas.” 

  Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“ “Superatletas” lusos com missão comprida “ 

 Tipos de Deficiência Homem  Deficiência Visual “ …Carlos Ferreira… (cegos totais) …” 
“ … José Alves … (amblíopes).” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

““… Não vou deixar de competir, mas se calhar vão ter de 
começar a olhar para mim, não como um atleta”… “ 

  Terminologia Incorrecta Deficiência Visual “ …Carlos Ferreira… (cegos totais) …” 
04/R/113 DJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados  “Boccia amealha 6 medalhas” 

04/R/114 DJP Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“O Primeiro-Ministro…vai receber…os 41 atletas 
paralímpicos…” 

  Atleta com deficiência Homenagens  “A primeira homenagem vai ser feita já amanhã…” 
 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “ … os 41 atletas Paralímpicos portugueses…” 
  Terminologia Incorrecta Olímpico  “…dia em que a missão olímpica chega a Portugal…” 
04/R/115 DJP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “António Neves eleva paralímpicos” 
  Terminologia Incorrecta Deficiente “ … qualidade do desporto para deficientes. “ 
Outros FPDD 
04/R/116 DJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados  “ Palmarés em Atenas “ 
04/R/117 DJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados  “ Medalheiro” 
04/R/118 DJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “ … Portugal com doze medalhas na bagagem…” 

  Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“Numa conferência de imprensa organizada ainda em 
pleno aeroporto…” 

  Atleta com deficiência História ““… Começou a jogar Boccia há cinco anos e logo a 
conseguir bons resultados.” 

 Estereótipos  Herói/Super-atleta  “ Uma recepção digna de heróis …” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“… disse a nadadora Leila Marques…” 
““ … fomos representados por 41 atletas…” “ 
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  Terminologia Incorrecta Deficiente “… dos … clubes do país só vinte tem desporto para 
deficientes…” 

Outros FPDD 
04/R/119 DJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “ Para lá das doze medalhas conquistadas…” 

  Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“ …destacar o ganho de credibilidade do movimento e 
consequente aumento de exposição mediática do nosso 
país…” 
“…evento coberto por 3.200 jornalistas…” 

   APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  “… aumentar os apoios aos atletas paralímpicos.” 

  Atleta com deficiência Homenagens  “A Assembleia da República… saúda a prestação dos 
atletas…” 

 Estereótipos  Herói/Super-atleta “… ao movimento o qual tem novos heróis em Portugal .” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “… aos atletas portugueses pelos…” 

Outros FPDD  
“… cidadãos portadores de deficiência…” 

04/R/120 DJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Performances “A “performance” lusitana no atletismo…” 

   Resultados 

“… conquista de duas medalhas de ouro por João 
Fernandes…”  
“…Fernando Pereira e Bruno Valentim estiveram em 
destaque ao sagrarem-se, vice-campeões paralímpicos, 
numa disciplina que arrecadou mais três medalhas…” 
“ Na natação o brilho do bronze foi para João Martins…” 

04/R/121 DJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “ Medalheiro” 

04/R/122 DJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“… Carlos ferreira também esteve em evidência, ao 
conquistar duas medalhas de prata…” 
“Fernando Pereira e Bruno Valentim protagonistas da 
segunda medalha colectiva para Portugal.” 
“João Martins subiu duas vezes ao pódio.” 

 Tipos de Deficiência Homem  Deficiência Visual “ O invisual Carlos ferreira…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “Susana Barroso, uma nadadora de eleição.” 

  Terminologia Incorrecta Deficiência Visual “ O invisual Carlos ferreira…” 

04/R/123 DJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “” Foi uma participação brilhante, conseguimos 12 
medalhas”. “ 

  Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“…não é apenas nos momentos menos bons que se deve 
apoiar estes Superatletas.” 

   APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  “… colaboração entre a minha fundação e a Galp.” 

  Atleta com deficiência Homenagens  “Luís Figo deslocou-se … para prestar homenagem aos 
atletas paralímpicos…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “Embaixadores…homenagearam atletas paralímpicos…” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“… não pouparam elogios a figo pelo que tem feito pelos 
atletas.” 

   Paralímpicos “Paralímpicos” 
Outros FPDD 

04/R/124 DJP Assuntos mais tratados Questões Financeiras APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“A iniciativa teve por objectivo apoiar os atletas que 
representam Portugal…” 
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 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “… postais com frases de incentivo aos atletas 
paralímpicos.” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “A iniciativa teve por objectivo apoiar os atletas l…” 

04/R/125 DJP Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“A Galp Energia ofereceu a todos os superatletas …” 

   APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“A Galp Energia ofereceu a todos os superatletas um 
poster emoldurado…” 

04/R/126 DJP --------- 
04/R/127 DJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Os atletas que conquistaram as 12 medalhas…” 
  Atleta com deficiência Homenagens  “Os atletas…foram ontem homenageados…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “Os atletas que conquistaram as 12 medalhas…” 

   Paralímpicos “Paralímpicos” 

04/R/128 DJP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 
“…Bruno Valentim classificou-se em segundo lugar… ” 
“…Fernando Pereira, medalha de prata na prova de 
boccia…” 

  Atleta com deficiência Perfil  “…Bruno Valentim, classificou-se em segundo lugar no 
campeonato do Mundo…” 

   Homenagens “A Câmara de Matosinhos vai atribuir a medalha de 
mérito dourada a Fernando Pereira…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Paralímpicos” 
DD 

04/R/129 DD Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Doping  “…acusaram “doping” e foram suspensos por dois anos.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Os halterofilistas… (Ira.) …” 
“… (Bié), atleta na categoria + 100 Kg.” 
“O lançador de peso (Aus) ….” 

   Paralímpicos “Paralímpicos” 

04/R/130 DD Assuntos mais tratados Questões Financeiras 
Acções de Promoção/ 
Angariações de Fundos/ 
Projecto Super-Atleta/  

“… uma exposição de fotografia sobre os Jogos 
Paralímpicos…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “ As fotos dos Paralímpicos” 
04/R/131 DD Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Homenagens  “Ferreira homenageado na terra natal” 
 Tipos de Deficiência Homem  Deficiência Visual “ … o atleta invisual que conquistou…” 
 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “… o atleta paralímpico Carlos Ferreira..” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “ … o atleta invisual …” 

  Terminologia Incorrecta Deficiência Visual “ … o atleta invisual que conquistou…” 

04/R/132 DD Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“Afinal os atletas portugueses traziam na bagagem 12 
medalhas…”  
 “… Carlos Amaral Ferreira (prata nos 10 mil metros e 
maratona) e bronze para José Alves…”  
“Susana Barroso ficou-se pelo bronze…” 
“João Martins conquistou dois bronzes…” 
“… Boccia com as restantes seis medalhas…” 

   Expectativas/objectivos “Atenas parece anunciar o fim desse estatuto.” 

  Questões Financeiras APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“… Carlos Lopes deu o alerta: “ temos de repensar os 
recursos, as estruturas e a formação.” 



CLVII 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “Afinal os atletas portugueses…” 

   Paralímpicos “Durante anos os paralímpicos…” 

04/R/133 DD Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados  “…onde conquistou o ouro na maratona e a prata nos 
100.000 metros.” 

   Expectativas/objectivos “…”Espero repetir o seu feito…” 
  Atleta com deficiência Perfil  “Três participações paralímpicas, cinco medalhas…”  

   História “… Carlos Amaral Ferreira, um fundista nato que apenas 
depois de um acidente de viação lhe ter roubado a vista…” 

 Tipos de Deficiência Homem  Deficiência Visual “O maratonista cego…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “O maratonista cego…” 

 Terminologia Terminologia Incorrecta Deficiência Visual “O maratonista cego…” 
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Código Categoria Sub-categoria U.R. Citação 
AA 

08/R/1 – AA Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Paralímpicos” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…a presença de vários atletas pré-seleccionados…” 

AJP 

08/R/2 – AJP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…uma pequena grande atleta…” 

  Terminologia Incorrecta Olímpico “…” o mais importante é que revelem espírito olímpico…” 

 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos 

“…uma pequena grande atleta que tentará dignificar 
Portugal.” 
“Ambição é igualar as 12 medalhas de Atenas 2004” 
“…mantendo o desejo de pelo menos manter o feito…” 
“…indicou ao Primeiro-Ministro que não estava ali “para 
garantir medalhas”, mas sim” muito trabalho, empenho 
e dedicação”. 

08/R/3 – AJP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…a mais nova atleta da missão…” 

 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos 

“Quando questionada sobre os objectivos para Pequim, 
os olhos de Joana Calado voltam a brilhar, como que 
reflectindo um sonho de menina.” 
“ “ Se conseguir chegar à final serei a rapariga mais 
feliz do Mundo.” “  

JP 
08/R/4 – JP ---------    
08/R/5 – JP ---------    

Outros 
“A RTP fará um resumo do 
comportamento ao final do 
dia”.  

   

08/R/6 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“…qualificação de Portugal para os quartos-de-final” 
“Portugueses ontem” – Quadro resumo com resultados. 
“…apenas João Paulo Fernandes teve 3 vitórias em 
outros tantos jogos.” 
“…apesar de não ter só triunfos o grupo português 
marcou o dia com uma presença positiva.” 
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 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…de “28 jogadores só se apuraram 8”… 
“ …”os atletas portugueses estão a lutar com os seus 
argumentos”… 
“…no ranking mundial, os atletas…” 
“…o atleta disputou mais hoje uma prova com o atleta 
irlandês…” 
“…dos atletas participantes apenas João Paulo…” 
“…juntamente com o atleta Fernando Ferreira…” 

    
“…os atletas portugueses foram recebidos na 
embaixada…” 
“…a foto da atleta portuguesa…” 

 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos “Sem querer falar de expectativas quando as provas 
ainda mal começaram, Helena Bastos…” 

  Atleta com deficiência Homenagens “…os atletas portugueses foram recebidos na 
embaixada pelo ministro conselheiro…” 

  Questões Financeiras Acções de promoção 

“Com uma chamada de capa, a foto de Eunice abre o 
caderno especial do jornal sobre o evento.” 
“A atleta aparece sorridente com o equipamento de 
Portugal e a bandeira nacional é bem visível.” 

Outros “As rigorosas regras de Agosto deixaram de ser prática corrente no quotidiano…” 
 --------- 
08/R/7 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos “Oscar Pisturius à procura de três medalhas” 

08/R/8 – JP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…não intimidam os atletas que competem…” 
“No desfile, a nadadora apresentou-se aos ombros de 
David Grachat…” 

Outros “…exemplo em competição de como se superam as dificuldades…” 
08/R/9 – JP --------- 

08/R/10 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“David Grachat foi 6º classificado na final dos 100 
metros…” 
“No 6º lugar e a bater pela 2ª vez no mesmo dia o recorde 
nacional…” 
“…Carlos Lopes não se apurou nos 100m…” 

   Performances  

“No 6º lugar e a bater pela 2ª vez no mesmo dia o 
recorde nacional…” 
“…o nadador do clube Gesloures terminou a final…com 
57.55 segundos.” 
“…David bateu o máximo nacional com 57.93.” 
“Com 11.82 segundos, o atleta que participa na 5ª 
edição…” 
“Já Firmino Baptista, qualificado com a marca de 11.78 
segundos…” 
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   Expectativas/objectivos 

“…David contou sentir-se agora “muito mais motivado.” “ 
“Já Firmino Baptista, qualificado com a marca de 11.78 
segundos, revelou contentamento e “boas perspectivas” 
para hoje.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…o nadador do clube Gesloures…” 
“…o atleta português disse…” 
“Naquele que foi a sua estreia em Jogos, o nadador não 
encontrou razões de queixa.”  
“…confessou o atleta que diz não ter dúvidas…” 
“Com 11.82 segundos, o atleta que participa na 5ª 
edição…” 

08/R/11 – JP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“A piscina olímpica do Cubo de Água em Pequim tem 
impressionado atletas de todo o Mundo.” 
“…ao competirem quatro atletas numa semifinal e sendo 
dois portugueses…”  
“Num dia em que competiram dois atletas portugueses…” 

08/R/12 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 
“No segundo dia das competições de Boccia, os 
portugueses apuraram-se para a meia-final de hoje…” 
“Portugueses ontem” – Quadro resumo com resultados. 

   Expectativas/objectivos “…já é garantia clara de que Portugal vai ter uma 
medalha em Boccia…” 

08/R/13 – JP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Perfil 
“Já fora campeão paralímpico em Atenas 2004 (4 
medalhas de ouro) e, com a renovação do título no 
tiro…tornou-se recordista…” 

  Prestação desportiva Resultados  “O eslovaco…ficou com o bronze…” 

   Performance “Logo na qualificação…melhorou o recorde do sul-
coreano…com o registo de 596 pontos.” 

08/R/14 – JP Assuntos mais tratados Questões Financeiras APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“Apoio do Governo” 
“ “ Não venho procurar resultados, mas sim mostrar a 
solidariedade do Governo”…” 

08/R/15 – JP Estereotipos  Corajoso 

“A alemã Cláudia Biene prepara-se para participar na final 
do salto em comprimento dos Jogos Paralímpicos, em 
Pequim.…um acto de coragem que ela própria já há muito 
normalizou.” 

08/R/16 – JP Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Paralímpicos” 
 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Portugal de ouro e prata em boccia” 

08/R/17 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“João Paulo Fernandes e António Marques nos dois 
lugares mais altos do pódio…” 
“Portugal de ouro e prata” 
“…João Paulo Fernandes e António Marques a 
conquistarem as medalhas de ouro e prata, 
respectivamente…”  

    “Mário Peixoto terminou no 4º lugar de boccia BC3, ao 
perder com o Coreano…” 
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   Expectativas/Objectivos “…”Alcancei o meu objectivo e cada jogo foi uma 
batalha”…” 

  Atleta com deficiência Perfil 
“Idade; Naturalidade; Residência; Deficiência; 
Modalidade; Treinador; Clube; Melhores resultados; 
Percurso em Pequim 2008”  
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 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…os dois atletas foram depois recebidos…” 
“Para o atleta, a conquista em Pequim…” 
“…disse o atleta, que admitiu…” 
“O treinador do atleta Luís Ferreira…” 

 Estereótipos   Herói/Super-atleta “…os dois atletas foram depois recebidos como heróis 
pelos outros elementos da equipa de boccia.” 

 Tipos de Deficiência  Homem  Paralisia Cerebral “Deficiência: Paralisia cerebral” 

08/R/18 – JP Assuntos mais tratados Atleta com deficiência Homenagens  “…Cavaco Silva felicitou João Paulo Fernandes e 
António Marques …” 

 Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “…”os atletas paralímpicos são um exemplo”.” 
08/R/19 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Joana Calado, de 15 anos, foi 5ª na natação” 
    “…a atleta… e acabou no 5º lugar…” 

    

“No atletismo, Ricardo Vale foi 5º classificado na final…” 
“Já Leila Marques…foi 7ª também nesta final.” 
“…Ricardo Vale terminou a prova dos 5.000 m no 5º 
lugar…” 
“Nuno Alves na mesma competição, desistiu. 
“Graça Fernandes e Firmino Baptista…não conseguiram 
o apuramento para a final…” 
“…José Monteiro também falhou a presença na final ao 
terminar em 9º a primeira série de qualificação.” 
“Portugueses ontem” – Quadro resumo com resultados. 
“…Ricardo Vale terminou a prova dos 5.000 m no 5º 
lugar…” 
“Nuno Alves na mesma competição, desistiu. 
“Graça Fernandes e Firmino Baptista…não conseguiram 
o apuramento para a final…” 
“…José Monteiro também falhou a presença na final ao 
terminar em 9º a primeira série de qualificação.” 
“Portugueses ontem” – Quadro resumo com resultados. 

   Performances  

“…Jovem nadadora bateu recorde nacional dos 100 
metros bruços” 
“…depois de ter batido o recorde nacional no 
apuramento de manhã…” 
“Graça Fernandes…ficou a 39 centésimos da marca…” 
“…Firmino Baptista…segunda melhor marca, com 11,73.” 

   Expectativas/Objectivos  “ “ Estou um pouco desiludido. Trabalhei quatro anos 
para uma prova e no final fui ultrapassado…” “ 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Em grande. Jovem nadadora…” 
“…a atleta nadou na final dos 100 metros…” 
“…atleta mais nova da comitiva nacional…” 
“…resultado que deixou o atleta satisfeito…”  
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08/R/20 – JP Assuntos mais tratados Prestação desportiva Doping “Primeiro caso de doping 

    Resultados “…dia marcado pela vitória do sul-africano Óscar pistorius 
nos 100m…” 

   Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“O halterofilista paquistanês…depois de ter acusado 
consumo de esteróides…” 
“O atleta amputado das duas pernas…” 

  Tipos de deficiência Homem Amputação “O atleta amputado das duas pernas…” 

08/R/21 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Conquistaram as duas primeiras medalhas para 
Portugal…” 

08/R/22 – JP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…ontem os dois atletas voltaram a juntar-se, mas desta 
vez para competirem do mesmo lado (Portugal) …” 
“Nem a chuva demoveu os chineses, que rodearam os dois 
atletas para ver as medalhas de perto” 
“Mas um episódio ficou de recordação aos dois atletas…” 
“…disse o atleta, que contou à Record…” 
“Continuar o mesmo ritmo é o objectivo dos atletas 
portugueses…” 

 Assuntos mais tratados Questões Financeiras Acções de Promoção 
“Mas um episódio ficou de recordação aos dois atletas que, 
chamados pela televisão para serem filmados nas ruas 
do parque…” 

  Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos  

“Por enquanto, com as medalhas guardadas, focam-se em 
conseguir mais medalhas para Portugal.” 
“Continuar o mesmo ritmo é o objectivo dos atletas 
portugueses…” 

   Resultados 
“Portugal ganha todas as provas” 
“…atletas portugueses…voltaram a vencer todas as 
provas disputadas em pares e equipas.” 

08/R/23 – JP  Assuntos mais tratados Prestação desportiva Doping “Ontem foi também notícia o segundo caso de doping.” 

  Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos  

“Presença em três finais de hoje garante pelo menos dois 
troféus em boccia” 
“Mais medalhas estão a caminho de Portugal” 
“Portugal vai conquistar, hoje, pelo menos mais duas 
medalhas…” 
“…a equipa nacional vinha focada em vencer.” 
“ “É preciso acreditar, queremos o ouro e é por isso que 
estamos aqui…” “ 
“…os dois atletas nacionais sabem que “a prata é certa” “ 
“…os atletas de Boccia tentam levar mais 3 galardões 
para casa…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…os dois atletas nacionais sabem que…” 
“…os atletas Eunice Raimundo…” 
“…os atletas de Boccia…” 
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08/R/25 – JP  Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Filomena Franco alcança 5ª posição na final B do remo e 
já pensa no futuro” 

   Performances  “A atleta que fez o tempo de 8.04,89…” 
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   Preparação  “…treinador da remadora, conta que, “a nível técnico e de 
resistência, Filomena teve avanço muito bom”. “ 

   Expectativas/Objectivos  “…”Estamos mobilizados para continuar e pensar num 
apuramento, por direito próprio para Londres…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“A atleta que fez o tempo de 8.04,89…” 
“…Filomena Franco…refere a atleta.” 

   Atletas Paralímpicos “…Portugal, que nunca tivera um atleta paralímpico nesta 
modalidade.” 

08/R/26 – JP  Terminologia Terminologia Correcta Atletas Paralímpicos “…os atletas paralímpicos são um exemplo.” 
08/R/27 – JP Terminologia Terminologia Correcta Atleta “Atleta que deixa de ter deficiência.” 

08/R/28 – JP  Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Nadador estabeleceu novo máximo nacional…” 
“ “Não podia ter sido melhor” ”, reconheceu o nadador.” 
“O bom presságio confirmou-se e o atleta voltou a 
melhorar…” 
“Este é o segundo máximo da mais jovem atleta 
portuguesa…” 

 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Performances  

“Nadador estabeleceu novo máximo nacional por duas 
vezes no mesmo dia” 
“Recordes a dobrar” 
“Joana Calado falhou a final, mas obteve a melhor marca 
nacional” 
“…com 2.28,75 minutos, melhorando o seu tempo em 3 
segundos.” 
“O bom presságio confirmou-se e o atleta voltou a 
melhorar o tempo dos 200 m estilos para 2.26,13…” 
“Joana Calado…não foi à final dos 200 metros… mas com 
2.52,52 minutos…” 

   Resultados 

“Grachat foi 7º nos 200 m estilos” 
“David Grachat foi ontem 7º classificado na final dos 200 
metros estilos…” 
“Joana Calado…não foi à final dos 200 metros…” 
“Portugueses ontem” – Quadro resumo com resultados. 

   Expectativas/Objectivos  

“Mas o dia prometia e David Grachat disse que na final 
estava “confiante de que podia fazer melhor”.” 
“Joana Calado…não foi à final dos 200 metros… mas com 
2.52,52 minutos alcançou um dos objectivos: recorde 
nacional.” 

08/R/29 – JP Assuntos mais tratados Prestação desportiva Doping 

“Acusaram doping.” 
“Mais dois halterofilistas “apanhados”” 
“Continuam os casos de doping nos Jogos Paralímpicos” 
“…ambos halterofilistas “apanhados” nas malhas do 
doping.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Mais dois halterofilistas “apanhados”” 
“…ambos halterofilistas “apanhados” nas malhas do 
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doping.” 
“Ambos os atletas foram suspensos…” 
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08/R/30 – JP  Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“Participação nacional encerra com mais duas medalhas 
de prata e uma de bronze” 
“Portugal encerrou a participação no torneio de boccia 
com a conquista de mais três medalhas…” 
“…deixou escapar a medalha de ouro. Ainda assim, o 
sentimento entre os portugueses era de satisfação.” 

   Expectativas/Objectivos  

“ “ O objectivo era conseguir uma medalha, fosse ela de 
ouro, prata ou bronze.” “ 
“…Helena Bastos, fez ontem um “balanço bastante 
positivo” da participação portuguesa…” 
“ “Aqui o nível foi altíssimo. Estamos muito satisfeitos.”  

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…o atleta fala daquela que é a sua grande recompensa.” 
“…como disse à Lusa a mãe do atleta…” 
“Uma modalidade para 300 atletas” 
“…existindo em Portugal cerca de 300 atletas …” 

 Tipo de Deficiência Não indicado Paralisia Cerebral “…é para praticantes com paralisia cerebral…” 

Outros “Portugal foi o país que conquistou mais medalhas (5) na modalidade em Pequim” 
“ “…alguns países que se prepararam para o extremo.” “ 

08/R/31 – JP  Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…extraordinária participação dos atletas portugueses…” 

 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “…participação dos atletas portugueses…encerrada com a 
conquista de mais três medalhas…” 

08/R/32 – JP  Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos Paralímpicos  
 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “Mais três medalhas em boccia” 

08/R/33 – JP  Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 
“Luís Gonçalves terminou os 400 metros no 3º lugar…” 
“Bronze que virou prata” 
“…o atleta português subiu para o 2º lugar…” 

   Performances  “…o atleta português subiu para o 2º lugar (50,15 
segundos) atrás do alemão…” 

   Expectativas/Objectivos  
“Esperança em mais medalhas” 
“…José Costa Pereira, não escondeu a satisfação pela 
medalha, que espera não ser a última.” 

  Atleta com deficiência Perfil 
“O atleta do Marítimo, que vive em Lisboa devido aos 
treinos, estudou para massagista e auxiliar de 
fisioterapia…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…contou o atleta, a corrigir o que tinha dito antes…” 
“…o atleta português subiu para o 2º lugar…” 
“O atleta do Marítimo…é o mais novo atleta a receber uma 
medalha em Pequim…” 

   Atletas Paralímpicos “Desde 1999 a trabalhar com atletas paralímpicos…” 
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08/R/34 – JP  Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“…8º classificado… Nuno Alves surpreendeu…” 
“…Firmino Baptista foi 2º classificado na final B…” 
“A dupla portuguesa…conservou o 9º posto na 
classificação geral.” 
“…Augusto Pereira foi 22º classificado na prova de 
estrada…” 
“…Perpétua Vaza falhou a presença final dos 50 metros 
livres, ao ficar na 9ª posição…” 
“Portugueses ontem” – Quadro resumo com resultados. 
“O sul-africano Óscar Pisturius impôs-se nos 200m…com 
recorde da competição (21,67s) e já soma 2 dos 3 ouros 
desejados…” 

   Performances  

“…8º classificado com 4.21,41… Nuno Alves 
surpreendeu…” 
“…Augusto Pereira foi 22º classificado na prova de estrada, 
percorrendo os 60,5 quilómetros em 1.49.37 horas…” 
“…Perpétua Vaza falhou a presença final dos 50 metros 
livres, ao ficar na 9ª posição… com o tempo de 1.16,18.” 
“O sul-africano Óscar Pisturius impôs-se nos 200m…com 
recorde da competição (21,67s) e já soma 2 dos 3 ouros 
desejados…” 

  Questões Financeiras APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“ “…Melhor assistência Médica, treinos nos locais 
adequados e não ficarem o ano todo à deriva, como nós.” “ 

08/R/35 – JP  --------- Alteração do horário de jogo causa falta de comparência do Irão. (Internacional) 
08/R/36 – JP  Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados “O espanhol…4 medalhas…a sul-africana…5 galardões…” 

 Estereótipos  Diferença/comparação “Os Jogos Paralímpicos já têm o seu Michael Phelps. Aliás, 
dois…” 

 Terminologia Terminologia Incorrecta Cego “O espanhol …cego…” 
 Tipos de Deficiência Mulher Amputação A sul-africana, amputada…” 
   Deficiência Visual “O espanhol …cego…” 

08/R/37 – JP Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/objectivos 

“”o meu sonho era ganhar uma medalha de ouro, ganhar 
quatro supera todas as minhas expectativas”” 
“com muito trabalho e confiança em nós próprios e nos 
treinadores é possível alcançar os objectivos…” 

   Resultados 

“Enhamed conquista quarta medalha de ouro” 
“…conquistou ontem a sua quarta medalha de ouro…” 
“…venceu quatro medalhas de ouro…” 
“cinco vitórias para a atleta sul-africana.” 
“…em Pequim a nadadora alcançou mais cinco, todas 
douradas…” 
“obteve o 16º lugar…” 

   Performance “…melhorando, ainda, o reorde do Mundo (25,82 
segundos)…” 
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   Perfil “…depois de, nos Jogos Paralímpicos de Atenas, ter 
conquistado 6 medalhas – 5 de ouro e uma de prata” 

   História 

“Começou a perder gradualmente a visão até ficar cego 
aos 8 anos” 
“…foi perdendo gradualmente a visão devido a um 
desprendimento da retina até ficar completamente cego 
aos 8 anos.” 

  Terminologia Correcta Nadador/atletas “…referiu ainda o nadador espanhol…” 
“Du Toit foi a primeira nadadora amputada…” 

  Terminologia Incorrecta Cego 
“”…que sofre de cegueira total…” 
“Começou a perder gradualmente a visão até ficar cego 
aos 8 anos” 

 Tipos de Deficiência Mulher Amputação “Du Toit foi a primeira nadadora amputada…” 

  Homem Deficiência Visual 
“”…que sofre de cegueira total…” 
“Começou a perder gradualmente a visão até ficar cego 
aos 8 anos” 

 Estereotipos  Herói “Assim nasce um herói espanhol.” 
   Sofrimento  “”…que sofre de cegueira total…” 

08/R/38 – JP  Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Atleta admite ter ficado aquém…” 
“…o atleta algarvio…” 
“O português sabia disso…argumentou o atleta.” 
“O atleta admite que a desilusão foi a dobrar…” 
“…explicando o atleta…” 

 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos  

“Atleta admite ter ficado aquém das suas próprias 
expectativas…” 
“Desilusão. Era este o estado de espírito de José 
Monteiro…” 

   Performances  

“…José Monteiro…não conseguiu melhor que o 16º 
tempo (2.01,69 minutos) …” 
“…Luís Gonçalves…8º melhor tempo (22,88 segundos, 
melhor marca pessoal do ano) …” 
“…Gabriel Potra… fez a 10ª melhor marca das 
eliminatórias (22,92) …” 
“…Odete Fiúza foi 8ª na final, com 5.03.51.” 
“…desistindo quando estavam decorridos pouco mais de 
3 quilómetros…” 
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    Resultados 

“…José Monteiro…falhou igualmente o acesso à final…” 
“Portugueses ontem” – Quadro resumo com resultados. 
“Luís Gonçalves e Gabriel Potra asseguraram a 
qualificação para as meias-finais…” 
“…Odete Fiúza foi 8ª na final…” 

08/R/39 – JP  Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Performances  

“Recorde para Grachat” 
“David bateu três máximos nacionais em Pequim” 
“…o português fez o 9º melhor tempo das eliminatórias, 
com 26,77 segundos…” 
“…Nélson Lopes fez o 10º tempo das eliminatórias 
(3.15,06 m)…” 

   Resultados “David Grachat falhou por muito pouco a qualificação 
para a final…” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Mas nem tudo foi mau para o nadador…” 
“Este foi o 3º máximo nacional conseguido pelo atleta…” 
“…justificando que muito nadadores preparam-se 
exclusivamente para esta competição…” 

08/R/40 – JP  Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“Ganhou a única medalha para Portugal a nadar…” 
“Portugueses ontem” – Quadro resumo com resultados. 
“…a medalha de João Martins foi a única portuguesa na 
natação…” 

   Expectativas/Objectivos  “Seleccionador revela satisfação no último dia” 

   Performances  

“…Perpetua fez 1.25,91…” 
“Simone Fragoso também marcou o último tempo nos 
50 metros livres…” 
“O nadador João Martins subiu ao pódio…depois de 
conseguir o terceiro melhor tempo da final…” 

  Atleta com deficiência Perfil “João com 38 anos sofre de paralisia cerebral e pratica 
natação desde 1990.” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“ “…era o único nadador que se apresentava …” “ 
“O nadador João Martins…” 
“…diz que o nadador português…” 
“…atleta que integra o clube Nuno Belmar da Costa…” 

 Tipo de Deficiência Homem Paralisia Cerebral “João …sofre de paralisia cerebral…” 
 Estereotipo  Sofrimento “João …sofre de paralisia cerebral…” 

08/R/41 – JP  Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 

“Luís Gonçalves e Gabriel Potra falharam acesso à 
final…” 
“Gonçalves foi 9º na meia-final…” 
“Com 23.23, Gabriel Potra foi 10º…” 

   Performances  
“Luís Gonçalves bateu o recorde pessoal com a marca de 
22.83.” 
“Com 23.23, Gabriel Potra foi 10º…” 
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    Expectativas/Objectivos  “ “…acho que nem para a final B vai dar.” “ 

  Questões Financeiras APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“…o atleta realçou que em Portugal é preciso começar a “ 
investir em novos valores porque neste momento a 
selecção já é algo madura. “ “ 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…o atleta disse antes de ver a classificação de todas as 
séries…” 
“…o atleta frisou…” 

Outros  “Potra frisou que de Sydney a Atenas a diferença na competição foi “enorme”, algo repetido em Pequim.” 

08/R/42 – JP  Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“Os 4 maratonistas portugueses…” 
“…o atleta treinou boxe…” 

  Terminologia Incorrecta Deficiência Visual “Mas vai competir ao lado de amblíopes…” 
“…Martim Nunes …categoria de amblíopes…” 

 Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Preparação  
“…Gabriel que corre em média 150 km por semana.” 
“Sem espaço próprio para treino…os maratonistas 
correram nas estradas à volta…” 

  Atleta com deficiência Perfil “Jorge Pina, de 32 anos, antigo campeão nacional de 
boxe e que cegou à 2 anos…” 

 Tipo de Deficiência Homem Deficiência Visual  “…Carlos – que é cego total…” 

08/R/43 – JP  Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Performances  

“Desqualificação na estafeta de 4x100 metros após 
queda e irregularidade no testemunho” 
“Desqualificados na estafeta 4x100 m por infracção na 
passagem do testemunho…os portugueses foram até 
ao fim mesmo que, após os primeiros 100 m …” 

08/R/44 – JP Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…após os primeiros 100 m, os atletas…” 

   Resultados 
“Ganha 3ª medalha de ouro e bate recorde do mundo” 
“…tem a 3ª medalha de ouro nos Paralímpicos…e bateu o 
seu próprio recorde.” 

   Performances 

“Ganha 3ª medalha de ouro e bate recorde do mundo” 
“…tem a 3ª medalha de ouro nos Paralímpicos…e bateu o 
seu próprio recorde.” 
“…fez 400 metros sob a pista molhada pelos chuviscos que 
se fizeram sentor em Pequim, com 47,49 segundos, 
impondo-se ao americano…que ficou com…20 metros de 
distância, com 50,98.” 
“o atleta sul-africano recorde-se, venceu os 100 metros 
com 11,17, e os 200 com 21,67.” 

   Atleta 

“Óscar Pisturius, o atleta amputado…” 
“O atleta sul-africano dominou…” 
“o atleta sul-africano recorde-se, venceu os 100 metros 
com 11,17, e os 200 com 21,67.” 
“Atleta ganhou as prova em que participou.” 
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   Amputação “Óscar Pisturius, o atleta amputado…” 

08/R/45 – JP  Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…incluindo o habitual desfile dos atletas…” 

08/R/46 – JP  Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Resultados 
“Portugueses ontem” – Quadro resumo com resultados. 
“As medalhas de Portugal” 
“Prestação de Pequim” 

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “Atleta/Atletas………” 

08/R/47 – JP  Assuntos mais tratados Prestação Desportiva Expectativas/Objectivos  

“Presidente da federação satisfeito com resultados dos 
portugueses no evento” 
“Um número muito aquém  das prestações 
anteriores…” 

   Resultados 
“…sete medalhas conquistadas…” 
“…”a generalidade dos atletas conseguiu bater 
recordes pessoais e alguns nacionais.” “ 

 



CLXXVI 

 

     

“Medalhas Nacionais” 
“Gabriel Macchi…14º lugar…” 
“Jorge Pina obteve a 18ª posição…enquanto Carlos 
Ferreira… terminou no 20º posto.” 
“…Alexandrino Silva foi 35º e último.” 

    Performances  “Gabriel Macchi…14º lugar, com o tempo de 2:46,06…” 

  Questões Financeiras APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“O chefe da missão…traça também um balanço 
positivo e lembra a necessidade de se investir mais em 
tempos de preparação.” 
“…se defende um aumento das bolsas pagas aos 
atletas paralímpicos, que actualmente recebem um 
terço dos olímpicos.”  

 Terminologia Terminologia Correcta Nadadores/atletas/jogadores, 
etc 

“…”a generalidade dos atletas conseguiu…” “ 
“Jorge Pina…o único atleta da classe…” 

   Atletas Paralímpicos “…bolsas pagas aos atletas paralímpicos 
DJP 

08/R/48 – DJP Assuntos mais tratados Questões Financeiras APP (apoio, patrocínios, 
prémios)  

“Apoio aos paralímpicos” 
“…mais apoio para os atletas paralímpicos…” 

  Atleta com deficiência Homenagens “…durante a cerimónia de homenagem a Bruno Valentim e 
Fernando Pereira…” 

  Prestação desportiva Resultados “…Bruno Valentim e Fernando Pereira (medalhas de 
prata)… 

 Terminologia Terminologia Correcta Paralímpicos “Apoio aos paralímpicos” 

   Nadadores/atletas/jogadores, 
etc “…em relação a estes competidores. 

   Atletas paralímpicos “…mais apoio para os atletas paralímpicos…” 
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