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Resumo 

 

A produção cientifica na área das questões de género, especificamente, na 

intercepção com outras características sociais, ganhou grande importância na 

sociedade actual e tem aumentado nestes últimos anos, porém, no que 

respeita à intercepção com as questões da pessoa com deficiência, ainda é 

muito escassa. A realização deste estudo surge da necessidade crescente, de 

analisar, o papel da mulher com deficiência no desporto. Do presente estudo 

resulta um conhecimento do estado actual sobre a população em causa e 

como ainda são vistas estas mulheres no desporto, mesmo ao mais alto nível. 

De entre os temas já mencionados, mulher, deficiência e desporto, há um 

denominador comum que ressalta dos três, o corpo. Este, que tem vindo a 

assumir diferentes formas, importâncias e utilidades, e que se tornou num dos 

temas mais centrais e visíveis dos últimos tempos. O principal objectivo do 

presente trabalho é conhecer a opinião e percepção de duas atletas 

paralímpicas de referência nacional, relativamente à forma como as questões 

de género e deficiência se cruzam na prática desportiva. Foram aplicadas duas 

entrevistas semi-estruturadas, que depois de transcritas, foi executada uma 

análise do conteúdo. Os temas que resultaram de uma análise indutiva dos 

dados apontam as questões do corpo, dos constrangimentos sentidos por 

serem mulheres e/ou portadoras de deficiência, dos apoios mais ou menos 

importantes (familiares, institucionais e dos media), e por fim a percepção da 

importância do desporto na vida destas mulheres. As conclusões sugerem que 

na realidade ainda muito pouco da mentalidade segregadora da sociedade 

mudou, que os apoios familiares são os mais sentidos e os menos sentidos 

continuam a ser os dos media. 

Palavras-Chave: AMPUTAÇÃO; GÉNERO; MULHER; CORPO; JOGOS 

PARALÍMPICOS. 
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Abstract 

 

The scientific studies in the area of gender issues, specifically, in the 

interception with other social characteristics have gained a great importance in 

the current society and has increased in the last few years. However, in what 

respects to the interception with disabled people these questions are still very 

scarce.  

The interest of this study comes from the increasing necessity of analyzing the 

role of disabled women in sports. This study provides knowledge of the current 

state of this population and the way these women are still seen in sports, even 

at the highest level. 

 From the already mentioned subjects, woman, disability and sports, there is a 

common denominator that stands out of the three: the body. The body has 

assuming different forms, importances and utilities and has become recently 

one of the most central and visible subjects.  

The main goal of the present study is to understand the opinion and the 

perception of two paralympic national reference athletes, to the way of gender 

issues and disability cross themselves in the sport practice. Two semi-

structuralized interviews have been made and, after transcription, its content 

was analyzed. 

The subjects which have resulted from an inductive analysis of the data, have 

pointed to body issues, to the constrains felt for being a woman and/or carrying 

a disability, to the more or less important supports (familiar, institutional and 

mass media) and, finally, to the perception of sports importance in the life of 

these women.  

The conclusions suggest that, in fact, a very small portion of the society's 

segregation mentality has changed, that the familiar support is the one with 

more impact and the opinion of mass media is still a factor of small importance. 

 

Keywords: AMPUTATION; GENDER; WOMAN; BODY; PARALIMPIC GAMES. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Abreviaturas 
 

 



 

 



Lista de Abreviaturas 
 

XV 
 

Lista de Abreviaturas 

 

CP-ISRA 
Associação Internacional de Desporto e Recreação para 

Paralisia Cerebral 

FCS Sistema de Classificação Funcional 

FCS-SW Sistema de Classificação Funcional da Natação 

FINA Federação Internacional de Natação Amadora 

FPDD Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes 

IBSA Associação Internacional para Cegos 

ICC Comité de Coordenação Internacional 

INAS-FID 
Federação Internacional de Desportos para Deficientes 

Intelectuais 

INE Instituto Nacional de Estatística 

IOSD International Organization of Sports for the Disabled 

IPC International Paralympic Committe 

ISMWEF 
Federação Internacional em Cadeiras de Rodas de Stock 

Mandeville 

JC Joana Calado 

JI Jogos Internacionais 

JO Jogos Olímpicos 

JP Jogos Paralímpicos 

JPN Jornalismo Porto Net 

LM Leila Marques 

NE Necessidades Especiais 

NEE Necessidades Educativas Especiais 

OMS Organização Mundial de Saúde 

XXX Nome de uma atleta paralímpica (não identificada) 

                    

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introdução 
 



 

 
 



Introdução 
 

3 
 

Vivemos actualmente numa sociedade marcada pela sua história e 

evolução, onde as mentalidades se modificaram e modificam e o valor atribuído 

aos acontecimentos também se foi transformando. 

É certo que estamos perante uma sociedade contemporânea, marcada por 

expressões como desconstrução, personalização, individualismo, pluralismo, 

reflexividade, narcisismo (Gervilla, 1993). Esta é uma nova forma da sociedade 

se organizar, se orientar e de gerir os comportamentos, já não através da 

tirania dos pormenores, mas com o mínimo possível de coacção e o máximo 

possível de opções, com o mínimo possível de austeridade e o máximo de 

desejo, com o mínimo de constrangimento e o máximo possível de 

compreensão (Lipovetsky, 1983). 

Mas será que isto é verdade? De facto, é verdade que há muitas mais opções 

em várias áreas, há também o máximo de desejo e digamos que muita 

compreensão. No entanto, será que é para todos? Não será que para alguns 

grupos sociais ainda persiste na prática a tese de Charles Darwin, isto é, a 

sobrevivência do mais dotado, em que apenas os mais fortes e mais capazes 

de lidar com o meio sobrevivem enquanto que os mais fracos perecem? 

Sob o ponto de vista da evolução filogenética, o processo de selecção “natural” 

física passou a ser um processo de selecção “natural” social, onde os 

estereótipos e os preconceitos ainda vincam a ideia de diferenças entre 

determinados grupos sociais. 

O tema deficiência tem ocupado cada vez mais espaço nas políticas públicas. 

Isso possivelmente ocorre devido à consciencialização e reconhecimento que a 

experiência da deficiência não pertence apenas ao universo do inesperado e, 

sim, algo que faz parte da vida de uma grande quantidade de pessoas. 

A deficiência divide-se em vários campos designadamente física (sensorial, 

motora e orgânica), intelectual e multideficiência. Não existe uma definição 

única de deficiência, mas toda uma panóplia de entendimentos e conceitos 

divergentes. 
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Vários autores defendem que deficiência é definida como uma alteração 

durável ou transitória, ou perda de uma estrutura ou de uma função 

psicológica, fisiológica ou anatómica (Potter, 1987; Silva, 1992; Amiralian et al., 

2000; OMS, 2009). Para além dessas alterações ou perdas que a pessoa com 

deficiência apresenta também limitações a nível social (Silva, 1992). 

No presente estudo adoptamos salientamos a deficiência motora dentro deste 

conceito geral de deficiência, sendo que a deficiência motora é caracterizada 

pela perda de capacidades que afecta directamente a postura e/ou movimento, 

e que pode ser de carácter congénito ou adquirido (OMS, 2008). A amputação 

está inserida no grande grupo das deficiências motoras e caracteriza-se por ser 

de origem não central, sendo definida como a remoção de um ou mais 

membros, ou parte destes (adquirida) ou resultado de problemas congénitos, 

quando um ou mais membros ou parte destes, não existem desde a nascença. 

Os seres humanos são todos diferentes uns dos outros, no entanto parece 

existir um grau de tolerância para estas diferenças; só que quando estas são 

excessivas é algo que se evita. A deficiência motora e a sua marca corporal 

evidenciam a diferença entre o inteiro e o fragmentado, o perfeito e o imperfeito 

e é carregada de estigmas e valores preconceituosos que colocam a pessoa 

com deficiência à margem da sociedade provocando desta forma 

constrangimentos ilimitados. 

Segundo Bouet (1968), o desporto exerce determinadas funções por sua 

própria natureza, entre elas encontramos uma função de relações 

interpessoais. O autor explica que o desporto é um fenómeno que permite 

estabelecer relações inter-pessoais tão importantes para o indivíduo como para 

a própria sociedade. Todos sabemos que a prática de actividade física 

desportiva é importante para qualquer pessoa no que respeita à prevenção, 

tratamento ou recuperação de problemas de saúde, traumatismos, etc. Mas ela 

torna-se muito importante também na vertente socializadora e inclusora. Sobre 

esta temática verificamos que o desporto adaptado tem despertado uma maior 

adesão por parte dos indivíduos com deficiência. Este tem vindo a desenvolver-

se tanto qualitativa como quantitativamente, tendo actualmente um alcance 
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muito para além da terapia, como é o caso do rendimento, como podemos 

comprovar com a existência dos Jogos Paralímpicos (JP). Actualmente estes 

Jogos representam o símbolo máximo do desporto adaptado, contando já com 

a partilha da mesma organização do que os Jogos Olímpicos (JO), que são o 

maior evento desportivo mundial. Pelo número de dias de competição, pelo 

número de países presentes e também constituírem um espectáculo de alta 

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

patrocinadores, os JP revelam-se o segundo maior evento desportivo mundial. 

Contudo, apesar da grande evolução, o desporto adaptado foi, ao longo da sua 

história, enfrentando grandes dificuldades a vários níveis, principalmente no 

que diz respeito aos apoios e visibilidade. A grande maioria das provas 

internacionais e nacionais decorre quase na ausência total de público, sem 

cobertura de comunicação social parecendo não haver interesse em apoiar, 

assistir e relatar os seus feitos, por vezes admiráveis. A pouca divulgação é 

acrescida quando nos deparamos com provas disputadas pelo sector feminino. 

O que nos resta saber é se o facto de serem ainda menos visíveis é por se 

tratarem de provas femininas ou de provas de desporto adaptado (mulheres 

com deficiência). 

Quando falamos de desporto e pessoa com deficiência motora há um 

denominador comum que sobressai, o corpo. O desporto não seria possível se 

não houvesse corpo e a pessoa com deficiência motora não seria considerada 

como tal se não fosse o seu corpo. Se este não fosse tão valorizado e falado 

não seria um dos temas centrais da nossa actualidade, que provoca tantos 

estudos e publicações. 

A valorização contemporânea da aparência do corpo formada por padrões de 

beleza que idealizam estereótipos de corpos excessivamente magros, 

musculados e “perfeitos” é responsável pelo aumento da incidência de 

distúrbios relacionados com a auto-imagem e auto-percepção. Sintomas 

visíveis no contexto actual podem ser descritos pelo aumento exagerado do 

número de cirurgias plásticas com fins estéticos e pelo acréscimo de casos de 

anorexia e bulimia. 
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No final do séc. XX e início do séc. XXI a super expressão de modelos 

corporais nos meios de comunicação social contribui fundamentalmente para a 

divulgação de uma óptica corpórea estereotipada e determinada pelas relações 

de mercado e de poder. Os media contemporâneos veiculam apenas corpos 

que se encaixam num padrão estético “aceitável”, mediado pelos interesses da 

indústria de consumo. Esse conjunto de factores acabou por criar no imaginário 

social uma associação entre o “corpo ideal” e o sucesso. Dessa forma, 

reforçam mensagens, estereótipos e preconceitos em relação a tudo o que não 

esteja inserido nessas “leis”. 

Citando Silva, Botelho Gomes e Queirós (2002, p.56) “os corpos de desporto 

são também corpos que assumem uma pluralidade de formas, que 

desenvolvem uma multiplicidade de movimentos, que experimentam e 

desencadeiam sentimentos e emoções, mas muitas vezes são corpos contidos, 

subjugados e censurados”. Pensar em mulheres, no seu corpo, no desporto é 

pensar em delicadeza, sedução, fraqueza, ou seja, praticante de modalidades 

que não vão ao encontro da designada “essência feminina”. ”A mulher sente-se 

presa a uma imagem corporal que os outros moldaram de si. O corpo feminino 

parece ser um corpo condicionado pelos olhares que avaliam as suas 

formas...” (Silva, Botelho Gomes & Queirós, 2002, p.57). Com efeito, ainda hoje 

se relacionam certos desportos ao género, desportos vigorosos aos homens e 

desportos delicados e estéticos às mulheres. Para além deste olhar enviesado 

pelas questões de género, quando falamos de mulheres atletas com deficiência 

motora temos que acrescentar a esse olhar os preconceitos referentes a um 

corpo portador de deficiência motora.  

A nossa sociedade não está educada para olhar para o que sai dos “padrões 

de normalidade” que ela própria nomeia. Tendo em conta que as mensagens 

da imprensa parecem ser o reflexo da grande maioria dos sistemas sociais, 

bem como das formas de pensar e agir, podemos eventualmente considerar 

que tanto o olhar dirigido à pessoa com deficiência, muitas vezes causando 

ruído, a pouca adesão e mediatização do desporto adaptado e o pouco 

entendimento da mulher no desporto, parece revelar uma grande 
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desvalorização para estas populações (Pereira, Silva & Pereira, 2004), 

consequentemente para o/a atleta paralímpico/a. 

São múltiplos os estudos, tentando perceber a intercepção do género com 

outras características sociais – como sejam, as orientações sexuais, raças ou 

etnias, religião, classes sociais, etc, pelo que consideramos pertinente realizar 

um estudo de intercepção das questões de género mas com a característica 

deficiência no âmbito do desporto, uma vez que os estudos de investigação 

nesta área no nosso país são quase inexistentes. Entendemos que uma maior 

investigação nesta temática será importante para uma evolução do desporto 

adaptado, do desporto e, fundamentalmente, da sociedade contemporânea. 

Com este breve texto introdutório onde focamos alguns dos pontos mais 

significativos do nosso trabalho e o seu estudo de arte actual, parece-nos ter 

sido mais fácil para explicar os propósitos do nosso estudo. 

Cabe-nos agora estabelecer o objectivo central e os específicos da presente 

dissertação. Sendo que o objectivo central é conhecer a opinião e percepção 

de duas atletas paralímpicas de referência relativamente, às questões de 

género e da deficiência motora no âmbito do desporto, levantando-se 

automaticamente questões como: quais os aspectos particulares de 

experiências das mulheres com deficiência no desporto; qual o entendimento 

das suas experiências no desporto e fora deste numa perspectiva alargada do 

estudo actual, no que diz respeito aos constrangimentos; os significados e 

valores que as desportistas paralímpicas atribuem ao desporto nas suas vidas 

de mulheres e com deficiência; o significado dos apoios às mulheres atletas 

para o seu sucesso; identificar convergências e divergências de opiniões em 

relação ao seu corpo de mulher e com deficiência e o entendimento das suas 

experiências no desporto numa perspectiva mais alargada do conceito de 

inclusão. 

A presente dissertação encontra-se então estruturada, iniciando com a revisão 

da literatura que apresenta um enquadramento teórico acerca da deficiência no 

geral, da deficiência motora e especificamente amputação, avançando para o 
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desporto adaptado e os seus benefícios, a mulher no desporto, acerca do tema 

corpo. Posteriormente são referidas as questões metodológicas no sentido de 

referenciarmos e compreendermos aquilo que será o método por nós escolhido 

para a recolha de dados e dar a conhecer os procedimentos de análise da 

informação, a análise do conteúdo. Seguidamente apresentam-se e discutem-

se os resultados e expõem-se as conclusões onde algumas considerações 

acerca do presente estudo e sugestões são apontadas.  
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2.1 Objectivo Geral 

 

No presente trabalho procuramos evidenciar a intercepção de dois temas, as 

questões de género e a deficiência, no desporto. 

O objectivo principal do nosso estudo é perceber e conhecer a opinião e 

percepção de duas atletas paralímpicas de referência, relativamente às 

questões de género e deficiência motora no desporto. 

 

2.2 Objectivos Específicos 

 

No que se refere aos objectivos específicos, pretendemos conhecer: 

I) os aspectos particulares das experiências das mulheres com deficiência 

no desporto; 

II) o entendimento das suas experiências no desporto e fora deste numa 

perspectiva alargada do estado actual, no que diz respeito aos 

constrangimentos; 

III) os significados e valores que as desportistas paralímpicas atribuem ao 

desporto nas suas vidas de mulheres e com deficiência; 

IV) o significado dos apoios fornecidos, enquanto mulheres atletas, para o 

seu sucesso; 

V) as convergências e divergências de opinião em relação ao seu corpo de 

mulher e com deficiência; 

VI) o entendimento das suas experiências no desporto numa perspectiva 

alargada do conceito de inclusão. 
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A problemática sobre a deficiência tem ocupado cada vez mais espaço 

nas políticas públicas portuguesas. Isso decorre como resultado do 

envelhecimento populacional que força o reconhecimento do que a experiência 

da deficiência não pertence apenas ao universo do inesperado e, sim, é algo 

que faz parte da vida de uma grande parte das pessoas. Sabe-se que existe 

em Portugal, assim como no resto do mundo, um número cada vez maior de 

pessoas com deficiência, sendo que as causas e as consequências são 

múltiplas (Silva, 1992). Por outro lado, resulta de mudanças no que se define 

por deficiência e na forma de se entender como a sociedade é responsável por 

ela.  

Esta temática tem sofrido várias modificações e enfrentado várias barreiras, 

tanto a nível de legislação, como no que diz respeito à terminologia “correcta” 

para se usar quando se fala em deficiência. Inicialmente o termo utilizado para 

nos referirmos a esta população era “deficiente”, mas este termo foi 

considerado como inapropriado, pois este leva consigo uma carga negativa e 

depreciativa da pessoa, facto que foi ao longo do tempo se tornando cada vez 

mais rejeitado pelos especialistas da área e em especial pela própria 

população com deficiência (Bocolini, 2000). 

Foi-se procurando termos alternativos menos estigmatizantes, passando por 

“pessoa portadora de necessidades especiais”, “pessoa portadora de 

deficiência”, ou o mais recente “pessoa com deficiência”. Todos estes termos 

foram surgindo na procura de destacar a importância da pessoa quando feita 

referência à deficiência. 

Mas, de facto, o que é deficiência? Quem a define e em que moldes é definida? 

Quais as pessoas que estão, ou não, inseridas nesta população? A resposta a 

estas e outras questões colocadas neste âmbito são de difícil resposta, pois a 

deficiência divide-se em vários campos designadamente, física (sensorial, 

motora e orgânica), intelectual e multideficiência (Silva, 1991b), podendo nós 

afirmar que são pessoas com necessidades especiais (NE). No entanto, 

doentes cardíacos, asmáticos, etc, também são considerados pessoas com NE 

(Silva, 1992). Vejamos, por exemplo, no caso da escola, tanto alunos/as com 
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deficiência, como alunos/as com dificuldades de integração social, como 

alunos/as com dificuldades de aprendizagem, etc, são todos/as classificados/as 

como alunos/as com Necessidades Educativas Especiais (NEE), não havendo 

qualquer diferenciação entre eles/as. 

Há contudo, várias maneiras de compreender e interpretar a deficiência. Esta 

manifesta-se sob diversas formas, sendo de difícil compreensão tanto para as 

pessoas que não as têm como para as que as têm. Não existe uma definição 

única de deficiência, mas toda uma variedade de entendimentos e conceitos 

divergentes. Por exemplo, miopia é deficiência? Uma pessoa surda, capaz de 

comunicar eficientemente usando a língua gestual é deficiente? Uma pessoa 

com um dedo artificial é deficiente? Uma pessoa com um dos membros 

inferiores mais curtos do que o outro é deficiente?  

Segundo Potter (1987), o termo “deficiente” é atribuído a qualquer pessoa que 

apresente uma redução das aptidões físicas ou mentais, devido a um 

funcionamento perturbado ou defeituoso do raciocínio, ou de um órgão. Para 

Silva (1992), a pessoa com deficiência apresenta limitações a vários níveis e 

discrepâncias no desenvolvimento bio-psico-social, mas pode desempenhar 

funções que não dependam directamente do seu handicap.  

Percebemos que quando iniciamos a procurar uma definição de deficiência 

começam-nos a aparecer vários conceitos associados, então, consideramos 

importante fazer uma breve referência ao que cada um deles significa, assim 

como, o que lhes está associado.  

Amiralian et al. (2000) consideram deficiência como uma perda ou anomalia de 

estruturas ou funções psicológicas, fisiológicas ou anatómicas, temporárias ou 

definitivas. Incluindo-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. Esta representa a exteriorização de um estado 

patológico, reflectindo um distúrbio orgânico, uma perturbação nos órgãos. 

O termo handicap (desvantagem), refere-se a uma desvantagem social, um 

prejuízo que a pessoa pode experimentar devido à sua deficiência ou 
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incapacidade, dizendo assim respeito à adopção do sujeito e à sua interacção 

com o meio, isto é, uma interacção dinâmica entre o sujeito e o meio (Strain, 

1990). Amiralian et al. (2000) acrescentam que esse prejuízo limita ou impede 

o desempenho de papéis de acordo com a idade, sexo, factores sociais e 

culturais. 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 às dificuldades nas habilidades de 

sobrevivência. 

Incapacidade, outro conceito que nos vai aparecendo, refere-se à restrição 

resultante de uma deficiência, da habilidade para desempenhar uma actividade 

considerada normal para o ser humano. Esta surge como consequência directa 

ou é resposta do indivíduo a uma deficiência psicológica, física, sensorial ou 

outra. Representa a objectivação da deficiência e reflecte os distúrbios da 

própria pessoa nas actividades e comportamentos essenciais à sua vida diária. 

Para uma melhor percepção dos termos supra citados damos como exemplos 

os seguintes, i) uma pessoa com deficiência física, tem incapacidade de andar 

e o handicap na sua independência física ou, ii) uma pessoa com deficiência 

intelectual, tem a incapacidade comportamental de se relacionar e o handicap 

na sua integração social. Digamos que uma doença ou distúrbio (situação 

intrínseca) implica uma deficiência (exteriorização) que implica uma 

incapacidade (objectivação), e esta implica um handicap (socialização) 

(Amiralian et al., 2000). 

Percebemos aqui que para além de uma definição das limitações físicas, 

intelectuais, etc. também estão presentes as limitações sociais, acrescentando 

assim mais uma variante, a sociedade. 

Desta forma, agências internacionais como a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) trabalham no sentido de encontrar uma definição geral de deficiência. 

Para que se possa obter uma compreensão abrangente e produzir dados 

fiáveis, os estudos em curso com vista a alcançar uma definição internacional 

são extremamente desafiantes, pois os modelos de deficiência são também 



Deficiência 
 

20 
 

influenciados, em grande medida, por factores sócio-culturais (Organização 

Mundial de Saúde, 2008). 

Neste momento e por enquanto, a OMS (2009) considera deficiência como o 

termo usado para definir ausência ou disfunção de uma estrutura psíquica, 

fisiológica ou anatómica. Diz respeito à biologia da pessoa. A expressão 

pessoa com deficiência pode ser aplicada referindo-se a qualquer pessoa que 

possua uma deficiência. Contudo, há que se observar que em contextos legais 

ela é utilizada de uma forma mais restrita e refere-se a pessoas que estão sob 

o amparo de uma determinada legislação. Neste sentido, em Portugal, a Lei de 

Bases Gerais do Regime Jurídico da Prevenção, Habilitação, Reabilitação e 

Participação da Pessoa com Deficiência (2004) considera a pessoa com 

deficiência aquela que, por motivos de perda ou anomalia, congénita ou 

adquirida, de funções ou estruturas anatómicas e/ou psicológicas, apresenta 

dificuldades especiais, que em conjugação com os factores do meio a limita ou 

dificulta a actividade e a participação em condições de igualdade com as 

demais pessoas. 

 

3.1.1 Deficiência Motora 

 

Tal como anteriormente referido a grande área da deficiência engloba a 

deficiência física (motora, sensorial e orgânica), deficiência intelectual e 

multideficiência. Como o nosso estudo faz referência à deficiência motora, 

consideramos importante fazer uma breve referência à sua definição. 

Rodrigues (1983a) considera que a deficiência motora pode ser considerada 

como uma perda de capacidades afectando a postura e/ou o movimento da 

pessoa, fruto de uma lesão cognitiva ou adquirida nas estruturas reguladoras e 

efectoras do movimento no sistema nervoso. Ainda sobre o tema, Adams et al. 

(1985) acrescentam que o grau de envolvimento varia desde pequenos a 

grandes défices, evidenciando que os indivíduos com deficiência motora 

apresentem um funcionamento limitado comparado com os indivíduos ditos 
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“normais”. Mais recentemente, deficiência motora foi definida por Costa (2001, 

p.54) como “toda e qualquer alteração no corpo humano resultado de um 

problema ortopédico, neurológico ou de má formação, levando o indivíduo a 

uma limitação ou a uma dificuldade no desenvolvimento de algumas tarefas 

motoras”. Segundo a OMS (2008), deficiência motora caracteriza-se pela perda 

de capacidades que afectam directamente a postura e/ou o movimento 

podendo ser de carácter congénito ou adquirido. Tem origem em lesões 

neurológicas ou neuromusculares, ortopédicas e ainda de mal-formação. 

Salienta, ainda, que pode ocorrer na sequência de paralisia cerebral, miopatia, 

traumatismo crâneo-encefálico, spina-bífida, luxação, distrofia muscular, 

amputação e outras.  

No que diz respeito à classificação, a deficiência motora pode assumir 

diferentes tipos de acordo com as partes do corpo implicadas: monoplegia – 

paralisia num membro do corpo; hemiplegia – paralisia em metade do corpo; 

paraplegia – paralisa dos membros inferiores; tetraplegia – paralisia dos 

membros superiores, do tronco e dos membros inferiores; e amputação – falta 

de um membro do corpo (OMS, 2008). 

Devido à grande variedade de situações que o conceito de deficiência motora 

abarca, Rodrigues (1983b) apresenta três tipos de classificação, sendo que os 

indivíduos podem ser classificados face à estrutura lesada; ao facto da lesão 

ser a nível central ou não central; e à forma de aquisição e evolução da própria 

deficiência. 

Na deficiência motora, as lesões de tipo não central ou de origem não central, 

podem ser classificadas como temporárias, definitivas ou evolutivas. No âmbito 

do nosso trabalho, é sobre a deficiência motora, amputação, que nos 

debruçaremos.  
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3.1.2 Amputação 

 

Sobre o conceito de amputação têm surgido várias definições e termos entre os 

diferentes autores. Na opinião de Rodrigues (1983b), amputação refere-se a 

uma perda de um segmento corporal, que pode ser dividida em amputação 

congénita (falta de um ou mais membros à nascença), amputação traumática 

(provocada por um agente mecânico ou eléctrico num acidente) e amputação 

cirúrgica (amputação preventiva de um membro com vista a evitar o 

alastramento de uma doença). Segundo Adams et al. (1985), a amputação é 

uma deficiência motora de origem não cerebral, podendo ser definida como a 

remoção de um membro ou parte dele, resultado de um acidente ou necessária 

como medida para preservar a vida do indivíduo. Silva (1991a) refere que uma 

amputação pode ser conceptualizada como a ausência definitiva de parte do 

corpo resultante de problemas congénitos, quando um ou mais membros não 

existem desde a nascença, ou de problemas adquiridos, envolvendo a remoção 

de um ou mais membros lesionados ou doentes. 

Na mesma linha de pensamento, Miller (1995) aponta que uma amputação é 

uma deficiência motora de origem não central, adquirida ou congénita, sendo 

que no primeiro caso envolve a remoção de um ou mais membros doentes, 

danificados irreparavelmente, dolorosos ou sem utilidade, enquanto que no 

segundo caso se refere a um ou mais membros que não existem desde a 

nascença ou ficam deformados desde o momento do nascimento. 

É de salientar a posição de Okamoto (1990), que considera inadequado o 

termo amputação congénita, distinguindo amputação do membro e 

deficiência/redução do membro. Para este autor, a amputação do membro é 

sempre adquirida, uma vez que existe uma perda de toda ou parte de uma 

extremidade por trauma, doença ou cirurgia. E na deficiência/redução de um 

membro, há uma ausência congénita de toda ou parte de uma extremidade, 

evidente ao nascimento. 
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Pedrinelli e Teixeira (2005) acrescentam que a amputação pode ser 

compreendida como sendo a perda total ou parcial de um ou mais membros e 

à parte residual resultante de amputação dá-se o nome de coto. 

De acordo com Cantista (1996), algumas das causas possíveis da amputação 

adquirida do membro superior são: traumatismos (acidentes de trabalho ou 

viação); neoplasias; doenças vasculares; e asteomielites. Gorgatti e Castro 

(2005) acrescentam aos anteriores as deformações do membro. Em Portugal, o 

factor que causa com maior frequência de amputações é a diabetes (Massada, 

2008). Nas amputações congénitas não existe uma perda de um ou mais 

membros; esse membro não chega a desenvolver-se a partir das estruturas 

embrionárias. 

Cantista et al. (1995) referem que os níveis de amputação dos membros 

superiores (e referimo-nos a estes pois são a característica da nossa amostra 

de estudo), podem ser os mais diversificados possível, sendo ao nível da 

cintura escapular, desarticulação inter-escapulo-toráxica e desartiulação gleno-

umeral; amputação do braço (1/3 superior, 1/3 médio, 1/3 inferior); 

desarticulação do cotovelo (1/3 superior, 1/3 médio e 1/3 inferior); 

desarticulação do punho; e amputações parciais da mão. 

Em 1976, foi criada a Organização Internacional de Desportos para Deficientes 

– ISOD, responsabilizando-se pelas actividades desportivas dos amputados e 

les autres (os outros) que correspondem às outras deficiências motoras, 

designadamente, a paralisia cerebral, a distrofia muscular, a esclerose múltipla, 

etc. Esta organização defende um nível mínimo de funcionalidade para a 

participação competitiva e, que as actividades desportivas devem sofrer 

grandes alterações para a participação dos seus atletas. 

A grande diversidade física dos atletas levou ao desenvolvimento de um 

regulamento e classificação desportiva próprios para amputados e para os les 

autres, nas diversas modalidades desportivas (Varela, 1991). 

Em 1978, foi criada a Associação Internacional de Desporto e Recreação para 

Paralisia Cerebral – CP-ISRA, de forma a proporcionar maiores oportunidades 
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desportivas às pessoas com paralisia cerebral ou lesões cerebrais não 

progressivas, congénitas ou adquiridas, que interferem na disfunção 

locomotora. Esta Associação também elaborou um sistema de classificação 

desportivo adequado aos seus praticantes. 

Mais tarde, em 1981, foi criada a Associação Internacional para Cegos – IBSA 

e a Federação Internacional de Desportos para Deficientes Intelectuais – actual 

INAS-FID, com formato semelhante às demais organizações. 

Na procura de uma politica única, as organizações acima mencionadas 

propuseram a formação de um Comité de Coordenação Internacional – ICC, 

sendo em 1989 legalizado, passando a designar-se por Comité Paralímpico 

Internacional – IPC, para se tornar responsável pelos JP e alguns Jogos 

Internacionais (JI). 

A organização passou, então, a estar dividida da seguinte maneira: o IPC é o 

organismo máximo responsável pelos JP e JI, sendo que deste derivam os 

outros diversos organismos responsáveis por cada deficiência. ISMWEF – 

Federação Internacional de Desportos em Cadeiras de Rodas de Stock 

Mandeville, ISOD – Organização Internacional de Desportos para Deficientes 

(amputados e les outres), CP-ISRA – Associação Internacional de Desporto e 

Recreação para Paralisia Cerebral, IBSA – Associação Internacional de 

Desportos para Cegos e INAS-FID – Federação Internacional de Desportos 

para Deficientes Intelectuais. Cada um destes organismos é responsável por 

uma classificação desportiva dos seus praticantes, de maneia a criar um 

sistema justo para cada deficiência. No entanto, qualquer sistema de 

classificação desportivo justo pode ser uma meta ilusória, todavia, os critérios e 

procedimentos de avaliação dão a certeza, para os atletas e espectadores, que 

a vitoria ou a derrota estão exclusivamente relacionadas com o esforço, 

dedicação e treino dos atletas. 

Com efeito, os indivíduos amputados são ordenados de acordo com o local da 

sua amputação não tendo em conta a sua etiologia (adquirida ou congénita). 



Deficiência 
 

25 
 

Este sistema de classificação é da responsabilidade da International 

Organization of Sports for the Disabled (IOSD, 2008) sendo:  

Classe A1 tipo de lesão: dupla amputação femural; 

Classe A2 tipo de lesão: simples amputação femural; 

Classe A3 tipo de lesão: dupla amputação tibial; 

Classe A4 tipo de lesão: simples amputação tibial; 

Classe A5 tipo de lesão: dupla amputação umeral; 

Classe A6 tipo de lesão: simples amputação umeral; 

Classe A7 tipo de lesão: dupla amputação abaixo do cotovelo; 

Classe A8 tipo de lesão: simples amputação abaixo do cotovelo; 

Classe A9 tipo de lesão: amputações combinadas. 

É de salientar que, posteriormente, para cada desporto escolhido, há uma outra 

classificação da responsabilidade do International Paralympic Commitee (IPC) 

que será referida ao longo deste trabalho. 

Em suma, amputação é então uma deficiência motora dentro das deficiências 

físicas consideradas definitivas e de carácter congénito ou adquirido, ocorrendo 

num ou mais membros superiores, inferiores, ou ambos, sendo que as 

adquiridas podem ser por várias causas e são consideradas deficiências não 

cerebrais. 

 

3.1.3 Consequências Sociais da Amputação 

 

Teixeira (1998) refere, em certo momento do seu trabalho, que um indivíduo 

amputado afirma que o seu corpo não o choca, este tem é medo que choque 

as outras pessoas.  
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O interesse do indivíduo pelo próprio corpo ocorre desde a infância até à idade 

adulta e esse interesse e modelo vai sendo construído com a interacção do 

indivíduo com o seu mundo externo e o seu desenvolvimento interno, isto é, 

uma conexão de trocas de experiências internas e externas. Tendo em conta 

que, actualmente, o culto ao corpo perfeito parece ter-se tornado numa 

obsessão, facilmente se poderá compreender o impacto negativo que uma 

amputação provocará na confiança e auto-estima do indivíduo amputado 

(Oliveira, 2000). 

A ausência ou perda de um ou mais membros, sendo congénita ou adquirida, 

pode alterar ou não a sua imagem corporal e, caso esta esteja alterada, o 

indivíduo amputado sente-se diminuído fisicamente, transportando consigo 

uma carga negativa ao nível da sua imagem corporal, pois o corpo é como um 

espelho, é o que se mostra em primeira instância aos outros (Teixeira, 1998). 

Torna-se necessário fazer uma reintegração dessa imagem, uma reintegração 

positiva que requer primeiramente aceitar essa perda ou ausência física e outro 

facto importante é a sua inserção no meio social. A alteração corporal de um 

indivíduo amputado provoca um grande desconforto a nível social, uma vez 

que se tem que adaptar ao facto de ser diferente perante aqueles que 

representam a norma social. Realmente aos olhos da maioria das pessoas, as 

amputadas são vistas como membros de um grupo estereotipado (Gallagher & 

MacLachlan, 2001; Williams et al., 2004). 

A perda de um membro ou parte dele é como se fosse a perda de um ente 

querido (Castro, 2001). A amputação de um ou mais membros confronta o 

indivíduo com uma grande variedade de mudanças físicas e psico-sociais, tais 

como o decréscimo no funcionamento físico, a necessidade de uma prótese, a 

dor, a alteração no estatuto de trabalho, na imagem corporal e no auto-

conceito. Essas alterações induzem a uma maior dificuldade do indivíduo 

manter o bem-estar emocional e podem causar reacções de inadaptação 

(Desmond & MacLachlan, 2006). 
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As dificuldades de adaptação devem-se a uma sociedade inadaptada para este 

tipo de indivíduos, uma sociedade construída e edificada em função da norma 

social e que parece não permitir enquadrar e fazer face às necessidades da 

diversidade dos que nela habitam (Gutfleisch, 2003). 

Finalmente, parece-nos importante referir ainda que na opinião de vários 

autores as consequências de uma amputação variam de forma visível 

consoante a idade do indivíduo, a causa da amputação, congénita ou 

adquirida, o tempo que decorreu desde a amputação até ao momento actual e 

o nível de amputação (Melzack, 1998; Gallagher & MacLachlan, 1999 e 2001; 

Halligan, 2002; Horgan & MacLachan, 2004). 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Desporto Adaptado 
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O desporto não existe no singular, mas sim no plural, sendo uma das 

suas formas o desporto de reabilitação e reeducação (Bento, 1999). 

O Desporto para pessoas com deficiência surgiu após a 2ª Grande Guerra 

Mundial, no século XX, sendo ainda uma área considerada relativamente 

recente. O resultado dessa calamidade social, que foi a Guerra, traduziu-se 

num número muito elevado de feridos, cujo tratamento e reabilitação se fez 

através do desporto. Mais concretamente, foi em 1944 que o desporto para 

pessoas com deficiência nasce através do médico neurologista Sir Ludwig 

Guttman, no Hospital de Stoke Mandeville, a pedido do governo britânico. Este 

médico criou no referido hospital o Centro Nacional de Lesionados 

Vertebromedulares, onde utilizava o desporto como instrumento no auxílio, na 

reabilitação e reeducação dos seu pacientes traumatizados, procurando ao 

mesmo tempo, amenizar os problemas de ordem psicológica e de reinserção 

social dos mesmos (Varela, 1991; Moura e Castro, 1998; Cunha, 2000). 

Foi então neste hospital que se registaram os primeiros jogos nacionais em 

1948, sendo que o desporto abandona a sua, até então, vertente reabilitativa, 

adoptando uma vertente competitiva, de rendimento. O sucesso do método 

implantado por Sir Ludwig Guttman com os seus pacientes foi tão grande que, 

pouco a pouco, médicos do mundo inteiro passaram a usar o desporto como 

uma nova forma de reabilitar os seus pacientes. Já que as pessoas com 

deficiência de várias partes do mundo estavam a praticar desporto, nada 

melhor do que organizar uma nova competição, sendo então em 1952 

realizados os Jogos Internacionais de Mandeville.  

Com efeito, a partir dessa data surgem as primeiras Federações Internacionais 

e Nacionais, as Associações a nível Regional, os primeiros Clubes Locais para 

as pessoas com deficiência e, em 1960, os primeiros Jogos Paralímpicos (JP) 

em Roma (Rodrigues, 2002). A primeira participação portuguesa nestes jogos 

foi em Heidelberg, na Alemanha, em 1972.  
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Em Portugal, a Federação Portuguesa de Desportos para Deficientes (FPDD) 

foi fundada a 7 de Dezembro de 1988 e, a partir dessa data, ficou responsável 

pela participação portuguesa nestes Jogos. 

Infelizmente ainda hoje são poucos os clubes portugueses onde existe 

desporto adaptado, pelo que a organização de competições ainda se encontra 

numa fase muito ancestral de desenvolvimento (Seabra, 1999). Apesar de 

poucos clubes, o desporto adaptado tem beneficiado de uma crescente 

popularidade pelo aumento do número de praticantes e eventos. 

O Desporto para pessoas com deficiência apresenta práticas adaptadas e 

particulares que lhe são inerentes e o identificam, assumindo, desta forma, 

uma identidade própria, no entanto, ainda procura um espaço social 

equivalente ou tão próximo quanto o possível do desporto em geral (Varela, 

1991).  

Citando o mesmo autor, “o desporto para pessoas com deficiência, inicialmente 

confinado à sua componente médico-terapêutica, estende-se hoje, cada vez 

mais, às capacidades sociais múltiplas de cada indivíduo. A sua componente 

sócio-cultural ganha uma nova dimensão, procurando a integração das suas 

práticas e do próprio atleta no desporto em geral e na sua reabilitação social 

através dela” (1991, p.55). 

O direito ao Desporto para as pessoas com deficiência encontra-se 

contemplado em diversos documentos, como na Constituição da República 

Portuguesa, na Lei de Bases da Prevenção e da Reabilitação e Integração das 

Pessoas com Deficiência e na Carta Europeia do Desporto para Todos (Duarte, 

2004). Em Portugal, a problemática do desporto adaptado tem vindo a captar 

cada vez mais atenções do público, conquistando um espaço importante no 

panorama do Desporto Nacional. Prova disso é a euforia com que os atletas 

são recebidos à chegada ao aeroporto e o entusiasmo sentido com as 

medalhas conquistadas nas diferentes modalidades. Porém, todos temos 

conhecimento das dificuldades existentes no desporto de alta competição em 

Portugal, basta estarmos atentos às notícias. Estas mesmas dificuldades 
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duplicam quando falamos de atletas com deficiência e estatutos de alta 

competição, nomeadamente ao nível da procura e manutenção dos empregos, 

na falta de financiamentos do Estado, nos custos inerentes a cada modalidade, 

ao nível dos equipamentos e recursos humanos, entre outros (Federação 

Portuguesa de Desporto para Deficientes, 2004). 

Hoje, os JP são o evento de elite para os atletas com deficiência. Estes 

crescem de forma bastante acentuada desde os primeiros Jogos em Roma em 

1960, em que participaram 400 atletas representando 23 países até a Pequim, 

2008, com 4.000 atletas de 150 países (International Paralympic Committee, 

2009).  

 

3.2.1 Benefícios do Desporto Adaptado 

 

O desporto tanto é importante para uma pessoa com deficiência como para um 

indivíduo dito normal, muito embora para uma pessoa com deficiência por 

vezes passe a assumir um carácter mais importante. Não sendo objectivo de 

todos os indivíduos se tornarem atletas, a simples prática já traz grandes 

benefícios.  

É do conhecimento geral que são numerosos os riscos de saúde associados a 

estilos de vida sedentários e, para as pessoas com deficiência, esses riscos 

sofrem ainda um incremento pois há uma maior tendência para a ociosidade. 

Segundo Miller (1995) e Nunes (1999), muitos investigadores na área da 

reabilitação verificaram que a ausência de exercício físico de indivíduos com 

incapacidade torna-os mais susceptíveis a outros problemas de saúde. 

De uma forma geral, os benefícios da prática desportiva são de várias ordens: 

psicológica, social, física e fisiológica, isto porque na sua maioria promovem 

um melhor conhecimento do corpo, uma melhoria nas competências, na 

eficácia e na sociabilidade (Carvalho, 2002).  
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Potter, em 1975, afirmou que, qualquer que fosse a actividade física desportiva 

praticada pela pessoa com deficiência, importava benefícios a nível fisiológico: 

exploração dos limites articulares, controlo dos movimentos voluntários e 

melhoria da aptidão física geral e da saúde; a nível psicológico: domínio dos 

gestos conduzindo à auto-confiança, à diminuição da ansiedade e aumento da 

comunicação; a nível social: melhora a autonomia e integração social.  

Guttmann (1977) acrescentou ainda benefícios terapêuticos, como 

complemento da terapia física; e recreativos, pois constitui a grande vantagem 

desta vertente em comparação com os exercícios físicos curativos. 

Segundo Shephard (1990), muitos vêm no desporto uma forma de combater as 

diferenças e ir ganhando uma crescente aceitação social. 

Para Silva (1993), os principais objectivos do desporto para as pessoas com 

deficiência são a promoção do contacto com os indivíduos ditos normais e 

sensibilização da população para as suas reais capacidades, objectivos estes 

que vão desenvolver a auto-estima e contribuir decisivamente para a sua 

integração na sociedade.  

Segundo a Carta Europeia do Desporto para Todos (Conselho da Europa, 

1998), o desporto é um meio privilegiado de educação, readaptação, 

valorização do lazer e integração social. 

Também Teixeira (1998) refere que o desporto tem um papel socializador, pois 

permite a interacção com outros, favorecendo a sua integração na sociedade. 

A pessoa com deficiência através do desporto descobre os seus limites e 

potencialidades, ultrapassa algumas barreiras impostas pela sociedade, 

relaciona-se e troca experiências com os outros. Assim, as suas limitações e 

habilidades são postas à prova para encorajar e para que alcance os seus 

limites, valorizando as suas acções (Silva, 1998). 

Sanchez e Vicente (1998) referem a grande importância dos Jogos Desportivos 

nestas populações pois, a prática de desporto e actividade física, permite a 

estes indivíduos canalizar melhor os seus instintos, encontrar a sua 
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personalidade e superar com mais facilidade as suas dificuldades, visto que a 

actividade física os faz sentir mais capazes e importantes. 

O desporto contribui para melhorar os padrões normais do movimento, 

desenvolvendo a autonomia motora, de modo a que a pessoa com deficiência 

tenha sucesso perante si próprio e perante os outros. Proporciona um melhor 

conhecimento de si mesmo, o que juntamente com situações de sucesso 

aumenta a sua confiança e autodomínio, assim como a sua capacidade de 

iniciativa. Favorece também a imagem corporal e desenvolve a comunicação, 

contribuindo desta forma para a socialização (Ferreira, 2000). 

É indiscutível que o desporto tem sido talvez o meio mais importante para a 

sensibilização e integração da pessoa com deficiência na sociedade (Moura e 

Castro, 1994). Jorge Carvalho (2008) afirma que o desporto tem tido um papel 

importante na inclusão social e no reconhecimento das capacidades e 

potencialidades das pessoas com deficiência (em entrevista ao Jornal Porto 

Net (JPN)). 

Quando realizados estudos, com pessoas com deficiência que decidiram iniciar 

a prática desportiva, os resultados obtidos confirmam e apoiam as referências 

anteriormente citadas, pelos diversos autores. Numa investigação realizada por 

Brasile et al. (1991), que teve como objectivo analisar a diferença das razões 

que levavam os indivíduos com e sem deficiência à prática de actividade física 

desportiva, verificaram uma semelhança geral nas razões apresentadas pelos 

atletas em cadeira de rodas e pelos atletas ditos normais. 

Num estudo comparativo entre as razões que levam à prática desportiva entre 

pessoas com e sem deficiência, envolvendo 57 atletas do sexo masculino 

pertencentes a uma faixa etária entre os 13 e os 57 anos, praticantes de 

basquetebol, os aspectos mais apontados foram idênticos aos estudos 

anteriormente referidos, acrescentando apenas uma novidade, a de que a que 

menos os levam a praticar a actividade física eram os aspectos relacionados 

com as ajudas, indicaram falta de apoios, referiram também que o que os mais 
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ajudava a obter bons resultados e satisfação era a sua força de 

vontade/empenho e serem orientados por um bom treinador (Cerqueira, 2003). 

Segundo Gill (1983), que investigou as razões que levam o indivíduo com 

deficiência a praticar actividade física, com uma amostra constituída por 720 

rapazes e 418 raparigas americanas, praticantes de várias modalidades 

(basquetebol, futebol, atletismo, entre outros), com idades compreendidas 

entre os 8 e 18 anos, referem como conclusões que o que leva as pessoas 

com deficiência a praticar actividade física são: a melhoria de competências 

que possuem e aprendizagem de novas; o divertimento; o desafio e o ser 

fisicamente saudável. 

Mais tarde, Buonomano et al. (1995) procuraram identificar também o que leva 

indivíduos com deficiência à prática desportiva, com uma amostra de 2598 

atletas de várias modalidades, com idades compreendidas entre os 9 e os 18 

anos e referem como conclusões: o prazer; o divertimento; razões de ordem 

social; visibilidade social; aspecto físico; competências técnicas e a 

competição.  

Num estudo realizado por Fonseca et al. (1997), em que o objectivo era 

comparar informações recolhidas acerca das razões que levam os indivíduos 

com deficiência a praticarem uma actividade desportiva com a informação 

apresentada na literatura para indivíduos ditos normais, concluíram que 

enquanto os praticantes ditos normais referiam como mais importante, o 

desenvolvimento das competências especificas da modalidade, esta não foi a 

mesma conclusão para os indivíduos com deficiência. Numa amostra de 51 

indivíduos com deficiência intelectual ligeira e moderada, 25 indivíduos com 

deficiência motora e 37 com paralisia cerebral, as conclusões informam-nos 

que a procura da prática desportiva, para estes, estava relacionada com: a 

afiliação; a procura de sensações de prazer e de divertimento, bem como com 

o bem-estar físico e psicológico. 

Ferreira et al. (2000), no seu estudo obtiveram como resultados, o divertimento 

como sendo o mais referido e o reconhecimento social como o menos referido. 
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Neste estudo contaram com a participação de 116 indivíduos de ambos os 

sexos, de idades compreendidas entre os 12 e os 55 anos, com deficiência 

motora, praticantes de diversas modalidades (natação, bocia, atletismo e 

basquetebol em cadeiras de rodas), sendo que o seu objectivo era perceber o 

que levava indivíduos com deficiência motora a praticar desporto e actividades 

físicas adaptadas.  

Rinne e Alandra (1987) num estudo realizado com 65 indivíduos amputados, 

cujo objectivo era saber o que os levou à prática desportiva, concluíram que 

pessoas com deficiência procuram o desporto devido às suas preocupações 

com: a saúde; a vida social e a satisfação pessoal; referindo também que as 

causas mais importantes para não praticarem actividade física são: os valores 

reduzidos atribuídos por outras pessoas; o medo da lesão; e os defeitos 

estruturais dos locais de treino.  

A realização de actividades físicas e desportivas são importantes na vida de 

um amputado, porque lhe permite disciplinar e impor uma nova ordem nos 

hábitos, tornando-o mais capaz de ultrapassar dificuldades e obstáculos com 

que se depara (Teixeira, 1998).  

À medida que os anos foram avançando, podemo-nos aperceber que, o que os 

levou à prática desportiva, ou a ordem desses aspectos foram-se alterando, 

talvez pelas alterações dos valores e da mentalidade das sociedades. 

Importante hoje é a satisfação, o bem-estar físico e psicológico, o prazer e o 

divertimento dos praticantes, acima do reconhecimento social. Continuamos a 

verificar o aspecto da afiliação como um dos mais citados, pois na realidade, a 

actividade física é um forte agente socializador é uma “porta aberta” para novos 

conhecimentos e relacionamentos, que estão na base de alguns 

constrangimentos sentidos por pessoas com deficiência. 

Portanto, podemos concluir que a realização de actividade física desportiva 

regular poderá proporcionar vantagens aos indivíduos com deficiência, a vários 

níveis, desde o desenvolvimento físico ao desenvolvimento cognitivo, passando 

pela ajuda a nível da integração social. Para além dos benefícios fisiológicos, 
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físicos, psicológicos, terapêuticos e sociais, a actividade física ajuda o indivíduo 

a sair de casa, a combater o isolamento, bem como a limitação dos espaços e 

das condutas, aumentam a autonomia e auto-confiança e consequentemente 

causa diferentes actuações e comportamentos. 

Podemos verificar também que, apesar dos benefícios da prática desportiva 

estarem presentes, existem ainda algumas limitações para o seu 

desenvolvimento nos indivíduos com deficiência, dificultando a sua integração 

social. Os problemas mais evidentes e que constituem um obstáculo prendem-

se com os problemas de saúde e económicos. Há também barreiras culturais e 

sociais como a descriminação e os preconceitos, assim como, a acessibilidade 

desportiva aos equipamentos e aos treinadores disponíveis para orientar e à 

igualdade de informação, são estas outras das dificuldades para a prática do 

desporto para pessoas com deficiência (Moura e Castro, 1995). 

 

3.2.2 Natação Adaptada 

 

Através da história sabemos que, desde a antiguidade, saber nadar era mais 

uma arma que o Homem dispunha para sobreviver. Os povos antigos eram 

exímios nadadores, tendo possuído esta habilidade por instinto, pois a luta pela 

sua própria sobrevivência face às adversidades impostas pela Natureza assim 

o impunha. O culto à beleza física dos povos gregos fez da natação um dos 

exercícios mais importantes, originando assim as primeiras competições desta 

modalidade. 

A Natação foi também um método de preparação física do povo romano e 

estava incluído entre as matérias do sistema educacional da época, sendo 

praticada nas termas, que era onde ficavam as piscinas. 

Esta modalidade aparece sob a forma de organização na primeira metade do 

século XIX e, como a sua aceitação e prática era tanta, teve lugar logo nos 

primeiros Jogos Olímpicos em 1896, em Atenas. As primeiras competições 
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tiveram lugar em mar aberto e só mais tarde, em 1908, é que estas passaram a 

ser realizadas em piscinas. 

No âmbito mundial, quem controla a Natação é a Federação Internacional de 

Natação Amadora (FINA). Esta estabelece as regras gerais, os calendários das 

competições, as regras de arbitragem, cataloga os recordes e fiscaliza as 

entidades ligadas à modalidade. A entidade que controla a natação paralímpica 

é o International Paralympic Committee (IPC). 

Da mesma forma que a natação foi modalidade olímpica desde o início, 1896, 

esta como modalidade paralímpica também esteve presente no programa 

oficial de competição desde os primeiros jogos, em 1960, em Roma. 

A natação adaptada começou como uma actividade de reabilitação e lazer, 

pois por movimentar todos os músculos e articulações era considerada um dos 

melhores exercícios físicos existentes, mas rapidamente se tornou num dos 

desportos mais populares e altamente competitivo para atletas com deficiência.  

Após a nossa pesquisa apercebemo-nos que a natação pode ser um meio 

importante de facilitação ou desbloqueamento de certos aspectos do 

desenvolvimento, quer no domínio motor, cognitivo, ou sócio-emocional 

(Prince, 1980). As actividades aquáticas promovem o desenvolvimento global 

da pessoa com deficiência, beneficiam o desenvolvimento da personalidade, 

contribuem para uma melhoria da noção do corpo e do movimento dos 

diferentes segmentos que o compõem, facilitam a obtenção do controlo 

respiratório, do controlo dos movimentos e do relaxamento (Rodrigues, 1997). 

As actividades motoras em meio líquido visam o desenvolvimento cognitivo, 

afectivo, emocional e social, sendo referido como um excelente meio de 

execução motora, favorecendo o desenvolvimento global do indivíduo com 

deficiência motora, note-se que a locomoção dentro de água é facilitada, pois a 

sua propriedade de sustentação e eliminação, quase total, da gravidade, facilita 

a execução de movimentos que em terra podem ser difíceis de realizar. Sem 

deixarmos de referir que a prática da natação é óptima para compensar e 
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corrigir posturas corporais (Association of Swimming Therapy, 2000; Tsutsumi 

et al., 2004).  

Não nos podemos esquecer que pelas suas características, a prática da 

natação, em especifico, é feita com equipamentos especiais, que colocam a 

pessoa com deficiência muito mais exposta, “obrigando-a” a uma maior 

visibilidade do seu próprio corpo e neste caso da sua deficiência. Desta forma, 

o desporto melhora o equilíbrio psicológico da pessoa com deficiência e ajuda-

a a relacionar-se melhor com o mundo exterior e com o seu corpo, promovendo 

o desenvolvimento. A prática da natação adaptada traz benefícios não só a 

nível da melhoria da condição física como também uma melhoria no controlo 

do estado emocional e consequentemente melhora a qualidade de vida do 

indivíduo com deficiência (Tsutsumi, 2004).  

Actualmente, a competição desta modalidade está aberta ao sector feminino e 

masculino e é dirigida às deficiências visual e locomotora (deficiências motora 

e paralisia cerebral). Os atletas com deficiências motoras são agrupados nas 

provas dos diferentes estilos (livres, bruços, mariposa, costas e estilos), por 

classes de acordo com as suas capacidades funcionais, podendo, por isso, 

atletas de diferentes deficiências nadarem na mesma prova. 

É de salientar que as regras de natação adaptada são as mesmas da FINA, 

contemplando apenas umas adaptações, em especial nas partidas, viragens e 

chegadas. 

Um atleta com deficiência que pretendia participar numa prova de natação 

precisava apenas, anteriormente, de um aval médico, sendo-lhe atribuída uma 

classificação médica. Com o avançar do tempo e com a evolução da 

modalidade e dos métodos, hoje, para que um atleta possa participar numa 

competição desta modalidade tem de ser submetido a uma equipa 

classificadora. Esta formada por classificadores clínicos (médicos e 

fisioterapeutas) e por uma equipa de classificadores técnicos.  

Os procedimentos adoptados por a equipa de classificadores são a realização 

de: testes clínicos físicos (teste de força muscular, teste de coordenação 
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motora ou de disfunção, teste do ombro e teste do banco), testes de mobilidade 

articular, medição do tronco, medição do membro amputado e testes técnico-

motores (realizados dentro de água). O Sistema de Classificação Funcional 

(FCS) é o nome do sistema de classificação utilizado pelo IPC e baseia-se no 

potencial residual dos atletas e não nas suas limitações motoras. Na natação 

este sistema é designado por Sistema de Classificação Funcional na Natação 

(FCS-SW), utilizando cálculos numéricos para definir a capacidade locomotora 

dos atletas. O sistema é expresso em modelos que demonstram a variação na 

eficácia da propulsão de nadadores com diferentes capacidades locomotoras. 

A capacidade locomotora dos nadadores é avaliada através de vários testes e 

posteriormente examinada para a determinação de pontos para o teste da força 

muscular, e/ou determinação de pontos para o teste da coordenação e/ou 

determinação de pontos para a mobilidade articular, e/ou determinação de 

pontos para a medição do membro amputado, e/ou medição do tronco. Os 

nadadores sem deficiência motora atingem 300 pontos para as modalidades S, 

290 para as modalidades SB. As modalidades S são: livres, costas ou 

mariposa. Esses pontos determinarão em qual das dez classes é que o 

nadador se encontra (neste caso de modalidade S). As modalidades SB 

(bruços), os atletas são distribuídos mediante os seus pontos entre nove 

classes. Quanto menor o número atribuído dentro da classe, significa que, 

maior é o seu comprometimento físico causado pela deficiência (IPC, 

swimming classification, 2009).  

Após ser fundada, em 1988, a FPDD e tendo ficado responsável pela 

representação nos Jogos Paralímpicos, contamos com a participação de duas 

atletas: Susana Barroso e Susana Pinto, na natação dos Jogos de 1992 em 

Barcelona.  

Para Atlanta, em 1996, a comitiva portuguesa contou, nesta modalidade, para 

além das atletas supracitadas, com a atleta Leila Marques. 

Em Sidney, ano 2000, contou com a participação das atletas Leila Marques, 

Maria João Morgado, Perpétua Vaza e Susana Barroso, que também 

integraram os Jogos de Atenas em 2004. 
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Em Pequim, 2008, Portugal é representado por cinco nadadoras: Leila 

Marques, Joana Calado, Simone Fragoso, Perpétua Vaza e Diana Guimarães. 

Desde o ano de 1992 a 2008, últimos JP, as nadadoras paraolímpicas 

conquistaram seis medalhas: três de prata e três de bronze. 

Apesar das excelentes prestações portuguesas nos JP é necessário haver 

mais ajudas, mais investimento e mais apoios. Ao nível da Natação, Mário 

Cardoso, coordenador técnico nacional, sublinha que a natação adaptada vai 

evoluir muito mais se os clubes de natação potenciarem mais o nível que os 

atletas são capazes de atingir e lhes derem condições de trabalho e treino (em 

entrevista ao Jornalismo Porto Net (JPN), 2008). 

Jorge Carvalho (2008), presidente da missão portuguesa nos Jogos 

Paralímpicos, em entrevista ao JPN salienta que “se houvesse uma mudança 

dos políticos e dos mass media teríamos consequentemente a adesão do 

tecido empresarial e da sociedade”, podendo ser esta uma solução para os 

problemas do desporto adaptado. 

O desporto adaptado está longe ainda de poder ser comparado ao desporto em 

geral, apesar de existir a tendência para comparar a participação e resultados 

dos atletas nos Jogos Olímpicos com os dos Jogos Paralímpicos, 

principalmente por parte da comunicação social. Mas, esta comparação torna-

se ilógica, pois à luz das ciências do desporto não é possível comparar o que é 

diferente e não é possível comparar o rendimento corporal absoluto com o 

rendimento corporal condicionado, nem tão pouco essa comparação pode ser 

feita se nos reportarmos aos apoios financeiros inerentes a cada um deles, 

como refere José Constantino (Presidente do Instituto de Desporto de Portugal, 

2008). 
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3.2.3 Participação Feminina no Desporto Adaptado 

 

As mulheres com deficiência, segundo as Nações Unidas (1983), fazem parte 

dos “grupos especiais” pelas desvantagens acrescidas pelo facto de terem 

deficiência e de serem mulheres. 

No desporto, a situação da mulher com deficiência agrava-se sobretudo no 

desporto paralímpico, sendo este um subsistema do desporto de alto 

rendimento/alta competição (Carvalho, 2008). Este autor considera que as 

mulheres, nesta como em muitas outras áreas, estiveram sempre sujeitas a 

discriminação em relação aos homens. 

Reportando-nos para os JP, das treze edições, de Roma em 1960 a Pequim 

em 2008, e já como referimos, foram oito os Jogos em que Portugal esteve 

presente e, nestes, as atletas portuguesas tomaram parte dos sete últimos, de 

1984 a 2008. Tendo as mulheres portuguesas, nestes derradeiros vinte e 

quatro anos, conquistado um total de dezanove medalhas nas mais variadas 

competições. 

Podemos referir que hoje contamos com setecentas e cinquenta e quatro 

mulheres com deficiência, distribuídas pelo país, inseridas no Sistema 

Desportivo Português. Sendo que o Porto é o distrito em que se verifica um 

maior número de mulheres inscritas, duzentas e vinte seis, e Braga aparece 

como o segundo distrito que mais mulheres contempla, cento e treze. Em 

contrapartida, Santarém não apresenta nenhuma mulher inscrita e Portalegre 

ostenta apenas uma (Carvalho, 2009). 

No entender do Chefe da Missão Portuguesa aos JP de Pequim 2008, 

devemos tomar medidas para aumentar a participação feminina e, 

paralelamente, contribuir para eliminar ou pelo menos reduzir gradualmente as 

barreiras/obstáculos com que estas se deparam no acesso ao desporto. Essas 

medidas passariam por, i) realizar um estudo sobre a situação das mulheres 

portuguesas com deficiência no desporto, avaliando a situação das mulheres 
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com deficiências severas e de atletas com alta necessidade de apoio; ii) 

incentivar as parcerias, informais e formais, entre as mulheres portuguesas 

paralímpicas no desporto em geral; iii) analisar e propor, sempre que a situação 

o justifique, alterações e melhoria da legislação desportiva; iv) avaliar no âmbito 

do Programa de Marketing desportivo para atletas com deficiência e nas 

parcerias com as Entidades Públicas e Privadas, medidas de incentivo e de 

apoio, das mulheres com deficiência no desporto, através do Projecto 

SuperAtleta e Bicas; v) criar no seio do Comité Paralímpico de Portugal, no 

âmbito do novo modelo de organização desportiva que visa a inclusão de 

atletas com deficiência nas estruturas do desporto, uma comissão de 

acompanhante da mulher no desporto e; vi) criar mais espaços para as 

mulheres nos media e implementar um programa que dê maior visibilidade e 

notoriedade às mulheres com deficiência no desporto em geral e, em particular, 

as atletas paralímpicas (Carvalho, 2008). 
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Desde os primórdios da Humanidade a presença física foi fundamental e 

requerida como atributo necessário à sobrevivência da raça humana. O ser 

humano na era primitiva precisava de intensa participação corporal, 

principalmente pelo predomínio da linguagem gestual como principal meio de 

expressão e pela sua interacção com a natureza. 

Mas, a evolução dos tempos e as transformações que as estruturas sociais 

foram sofrendo implicaram também modificações na forma de conceber, 

compreender e utilizar o corpo, passando este a ter um valor menos 

significativo. O corpo passou a ser pensado como algo menos nobre, em 

contraposição com a mente, alma, razão e espírito (Gallo, 2000). 

Na Idade Média, o corpo serviu mais uma vez como instrumento de 

consolidação das relações sociais, as características físicas, a cor da pele, o 

peso corporal, as deformidades, entre outros aspectos, eram determinantes na 

distribuição das funções sociais. Nesta época, a moral cristã obstava qualquer 

tipo de prática corporal que visasse o culto ao corpo. O corpo era para “pagar 

penitências” (Bento, 1991, p.58) e os jogos desportivos estavam de algum 

modo associados ao religioso. 

Na Renascença as acções humanas passaram a ser guiadas pelo método 

científico. O avanço técnico-científico produziu nos indivíduos do período 

moderno um apreço sobre o uso da razão científica como única forma de 

conhecimento. Este processo de modernização das sociedades ocidentais 

alterou a percepção e a construção do corpo, essencialmente por duas vias: a 

da Racionalização/Secularização e a da Individualização/Autonomia. 

Esta sociedade, profundamente influenciada pela revolução científica, permitiu 

outros estilos de vida e de metamorfoses corporais: corpo político, religioso, 

disciplinado, etc (Botelho Gomes, 2003). Nesta altura, e regidos por um 

sistema capitalista, ocorreram mudanças drásticas nas relações trabalhistas. O 

trabalho assumiu uma importância ímpar, onde se preconizava a quantidade, 

perdendo importância a sua qualidade. Esta relação tornou-se mais óbvia com 

o início da Revolução Industrial. Em consequência destas alterações e 
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mudanças, seguindo a lógica da produção em massa, o corpo transformou-se 

num “corpo-máquina”, com práticas corporais sociais legitimadas. O corpo 

mostrou-se tanto oprimido como manipulável, bem treinado para os esforços do 

dia-a-dia e para a produção. Os indivíduos e os seus corpos eram passíveis de 

exploração, uma vez que eram vistos apenas na perspectiva do seu ganho 

económico. 

Após esta breve referencia a momentos da história e aos caminhos do corpo, 

chegamos à actualidade, a sociedade contemporânea, denominada de pós-

moderna (Lyotard, 1989), moderna tardia (Giddens, 1995), modernidade 

reflexiva ou segunda idade da modernidade (Beck, 2000) e por vezes 

contemporaneidade (Pereira, 2004).  

Se a modernidade era homogeneizante e apelava à produção, ao colectivo, ao 

consumismo, ao dever, a pós-modernidade é heterogeneizante que se impõem 

pelos valores, categorias e sensibilidades alternativas, e nos leva para o 

hedonismo, o individualismo, a personalização, a moda, o culto ao corpo, o 

narcisismo e o hiper consumismo. Pode-se dizer que o corpo, não tanto o 

corpo que vivemos mas sobretudo o corpo que conhecemos, é socialmente 

construído e, deste modo, enquanto produto da biologia e cultura, o corpo 

retrata com fidelidade a sociedade em que se insere (Garcia, 1997). No final do 

século XX e início do século XXI, a super exposição de modelos corporais nos 

meios de comunicação social, contribui, fundamentalmente, para a divulgação 

de uma visão do corpo estereotipada e no fundo determinada pelas relações de 

mercado. Hoje, a publicidade, o cinema, a televisão, as revistas, as agências 

de modelos, as academias, as campanhas religiosas ou de saúde, constituem-

se como importantes pedagogias culturais, voltando-se directamente para os 

corpos dos sujeitos. 

Vivemos numa sociedade na qual o corpo tende a assumir, cada vez mais, o 

papel de narrativa de eu, isto é, uma função de narrativa de auto-identidade 

(Pereira, 2006). Os múltiplos discursos de diversas fontes pretendem 

conformar e dar uma forma aos nossos corpos, dizendo-nos o que é um corpo 

tratado, saudável, bonito, educado, estético, moderno, perfeito, decente, assim 
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como as posições que esses corpos ocupam na nossa sociedade. Estes meios 

de comunicação social expressam as tendências descontextualizadas e 

globalizadoras da sociedade em que se inserem, acompanhando as suas 

tendências naturais (Giddens, 1994). 

O nosso corpo não é, portanto, algo dado a priori, nem mesmo universal, mas 

sim um corpo provisório, mutável, susceptível de inúmeras intervenções, 

consoante as expectativas que criamos sobre ele e consoante o 

desenvolvimento de cada cultura, da sociedade em que vivemos e das “leis” 

que a ditam, ou melhor, de acordo com os códigos sociais vigentes (Pereira; 

Costa & Garcia, 2006) 

Os media contemporâneos vinculam somente corpos que se encaixam num 

padrão estético “aceitável”, mediado obviamente pelos interesses da indústria 

do consumo, cujas repercussões podem ser observadas no crescimento do 

mercado de produtos e serviços relacionados com o corpo. Pensemos nos 

investimentos da, então denominada, “indústria da beleza e saúde”, cuja 

ampliação não pára de acontecer, havendo cada vez mais clínicas de estética, 

ginásios, health clubs, produtos de beleza, cirurgias estéticas, roupas 

inteligentes, produtos alimentares dietéticos, centros de tatuagens, cosméticos 

e mais um número infindável de coisas que têm como objectivo investir e 

valorizar o corpo, produzindo-o diariamente. 

O mundo da imagem, principalmente o da televisão, até frui de um atractivo 

especial, visto que as gerações jovens, e não só, lêem menos e vêem cada vez 

mais televisão e, se reflectirmos, este é um veículo cada vez mais privilegiado 

de criação e transformação de valores, de inovação, de mudança, de 

potenciação de uma nova cultura e mentalidade, divulgando o modelo de corpo 

a imitar. 

Nesta perspectiva, o corpo transformou-se num elemento essencial nesta “vida 

de aparências” que é a da sociedade contemporânea e em que os meios de 

comunicação social se constituem como elementos de influência extrema e de 

transformação de mentalidades nas vastas áreas da vida social, entre as quais 



Os Corpos 
 

50 
 

se inclui o corpo. Basta observar que os apresentadores dos programas de 

informação, entretenimento e, sobretudo, as modelos escolhidas para a 

publicidade aparecem com “corpos perfeitos”, jovens, belos, atractivos e 

simpáticos. Esta é uma sociedade convicta que a base principal dos êxitos na 

vida é um corpo bem feito, de perfil desportivo, um corpo elegante e magro 

com proporções justas (Ribeiro, 2003). 

Vivemos, hoje, mais do que nunca, num mundo de aparências, onde a imagem 

física parece ser o nosso “cartão de visita” para qualquer situação do nosso 

dia-a-dia. A individualização das aparências, a tal individualização consequente 

da pós-modernidade produzida a partir da valorização, por vezes exagerada, 

da imagem tem levado os indivíduos a perceber que o corpo é o local primeiro 

da identidade, é o que dita a personalidade, o que faz ser visível virtudes e 

defeitos, o que somos, no fundo, o que nos caracteriza, antes mesmo de 

valorizar as nossas competências, formações e capacidades. Esta percepção 

pode não ter consequências iguais para todos os indivíduos pois, a aparência 

corporal ao tornar-se o centro das atenções acaba por desvalorizar as 

restantes qualidades que o sujeito tem, acaba por implícita e instintivamente 

criar nas pessoas mentalidades e preconceitos acerca do que é correcto 

pensar e julgar, acerca do que é belo ou feio, estético ou inestético, perfeito ou 

imperfeito, levando na grande maioria das vezes a “olhares” mais invasivos e 

intensivos, quando nos deparamos com outros corpos diferentes dos que 

socialmente são aceites. Os meios de comunicação social, que são a voz da 

nossa sociedade, têm o poder de nomear, classificar, definir normalidades e 

anormalidades, decidir o que é belo e saudável? Será que esta forma de 

linguagem, por vezes inaudível, nos deva ditar a linha de pensamentos? Não 

estaremos nós perante uma sociedade discriminatória e geradora de 

constrangimentos? 

Nunca antes assistimos a percentagens tão elevadas de doenças do foro 

psicológico associado à estética (depressões, anorexias, bulimias), não poderá 

estar isto associado à forma como a sociedade nos leva a pensar e a ver os 

outros e a nós próprios? Será que a identidade das pessoas passou a ser 
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avaliada pelo seu aspecto físico, pela sua aparência corporal? Por aquilo que o 

corpo expõe e expressa? 

O corpo sempre foi o nosso primeiro património e, como tal, o viver, sentir e 

adaptar o corpo com diferentes experiências e formas de movimento e de 

práticas corporais, consoante as diferentes fases de vida, realiza-se em vários 

contextos, nomeadamente no desporto (Botelho Gomes, 2003). 

Neste sentido, o povo grego, como expoente civilizador da sua época, instituiu 

as competições desportivas como meio de celebração das qualidades 

corporais. A presença corporal doutrinava o exercício do poder, o êxito nas 

competições desportivas exercia um enorme fascínio social, chegando até a 

determinar o reconhecimento pessoal e a subida no estatuto social (Gonçalves, 

1994). 

No desporto moderno, enfatizava-se a competição, a vitória e a luta 

desenfreada por superação dos próprios limites, sendo a ideia do “Recorde” o 

objectivo que norteava os indivíduos. Este desporto inicialmente contemplava 

dois fenómenos: o de adaptação às condições da sociedade industrial 

(autonomia, rendimento, técnica, razão) e o lúdico-recreativo, como 

compensação do trabalho (Botelho Gomes, 2003). O desporto moderno vai-se 

convertendo num sistema composto por vários sub-sistemas, o do alto 

rendimento, o educativo, o recreativo, o de reabilitação, entre outros, 

legitimando distintas lógicas de corpo e movimento (Martim & Martim, 2001). 

Para estes autores, nesta sociedade, o desporto converteu-se num fenómeno 

ultra complexo, os sub-sistemas desportivos continuam a proliferar (desporto 

para a terceira idade, de reabilitação e reeducação, de lazer, de aventura, etc.), 

novas práticas surgem, como sucedâneas das novas formas. 

Neste seguimento o desporto, tal como o corpo, evoluiu no sentido de 

acompanhar as “leis” e códigos vigentes da sociedade contemporânea. “O 

desporto percebeu que há outros atributos estéticos e mesmo éticos, 

evidenciados por outras formas corporais. O desporto ao abrir-se a todos, 

abriu-se igualmente a outros corpos” (Garcia & Queirós, 1999, p.25). A 
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insatisfação com o próprio corpo implicou a incorporação da prática de 

actividades físicas e desportivas com fins estéticos no quotidiano do indivíduo. 

O corpo foi e é, como podemos perceber, objecto das mais meticulosas 

atenções das várias instâncias sociais, foi e é alvo central de muitas 

pedagogias culturais que vinculavam e vinculam saberes, transmitiam e 

transmitem valores e, efectivamente, acabam por produzir e reproduzir os 

sujeitos socais.  

Foi referida uma breve história do corpo e, por sua vez, implicitamente da 

Sociedade e do Desporto, mas é de ressalvar que o olhar sobre o corpo 

durante esta evolução histórica não foi igual para as mulheres e para os 

homens. Pois, sempre houve uma subjugação da mulher em relação ao 

homem, principalmente no que respeita ao corpo. 

O desporto, tal como já foi referido, ao longo do tempo, não teve sempre o 

mesmo valor. Foi durante muito tempo utilizado para a preparação dos homens 

para a guerra, dotar o corpo do homem para ser mais forte e valente e desta 

forma está implícito que a mulher não tinha lugar nas práticas desportivas, pois 

a associação do corpo da mulher à fragilidade era uma constante. A mulher 

deveria ficar em casa para cuidar das suas lides e dos seus filhos. Era, no 

fundo, um corpo encoberto que servia como corpo reprodutor (Gonzaléz et al., 

1992). Estas segregações sempre foram apoiadas por razões de ordem 

natural. Acreditava-se que a mulher não tinha as mesmas características 

fisiológicas que o homem, e a sociedade ditava o que entendia ser apropriado 

ou não na conduta das mulheres. 

Nos finais do sec. XVIII, o pluritarismo religioso e moral determinou as funções 

apropriadas à mulher na vida pública e privada. A imagem da mulher era 

associada à fragilidade e delicadeza, sem se dar importância à sua capacidade 

intelectual e, acima de tudo, ela deveria resignar-se aos desígnios do homem. 

O seu corpo deveria ser tapado (imposição das roupas a vestir), ou seja, a 

imagem era insignificante o que equivalia à sua representação social, também 

ela insignificante.  
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Mais tarde, no sec. XIX, constrói-se e é imposta uma estratégia de aparência e 

um sistema de conveniência e mitos que configuravam uma rede de restrições, 

contribuindo para limitar o acesso da mulher à cena pública e solenizar a sua 

aparição. A própria moda assim o ajudou, com vestidos largos e soltos e em 

que o espartilho era o significado revelador da ociosidade da mulher (Ariés & 

Duby, 1990). 

A mulher, após a revolução industrial, começou a trabalhar fora, ou seja, para 

além dos seus afazeres domésticos, mas eram escassos os casos. No entanto, 

foram essas mulheres que deram o passo para a sua própria emancipação. 

Nesta altura, a abertura à prática de actividade física às mulheres tinha um 

único objectivo dotar e preparar as mulheres para a procriação. Sendo médicos 

a recomendar actividades físicas, a sua prática, começou a penetrar em todas 

as classes sociais devido à associação às questões da saúde. Mas, nem todas 

estas actividades eram abertas à prática de mulheres, ou seja, havia uma 

associação da mulher a desportos ditos “femininos”, nomeadamente, a 

natação, a patinagem artística, a ginástica, a aeróbica, o ballet, etc (Brandl-

Bredenbeck, 2001). 

A predominância do masculino no mundo do desporto tem raízes históricas, 

culturais e políticas. No desporto, o conhecimento alicerçado em relações de 

poder não é neutro, a quase totalidade desse conhecimento é construído, 

validado e representado por homens (Scraton, 1997). Embora, hoje, cada vez 

mais os homens e as mulheres tenham a mesma oportunidade de praticar as 

mais diversas actividades desportivas, muitas delas ainda estão ligadas ou 

“rotuladas” de um vínculo social referente ao género. 

Parece-nos que o carácter sexuado dos corpos acaba por limitar as suas 

vivências e traça o caminho da sua orientação desportiva. Actividades 

desportivas como a ginástica, natação, ténis, patinagem artística, que 

apresentam as mulheres em poses atractivas, sexualmente provocatórias e 

como um “produto” agradável de “consumo”, são consideradas modalidades 

que não chocam com a “essência feminina”, parecem fazer melhorar a figura 
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corporal e, se combinadas com outros cuidados a ter com o corpo, tornam a 

mulher mais atractiva (Hargreaves, 1993). 

Estamos perante visões estereotipadas do corpo, que acontecem mediante as 

tais “leis” da sociedade, da forma como a sociedade interpreta e molda a sua 

forma de pensar no corpo, e como estas são influenciadas pelas questões de 

género. O que se pensa e espera do corpo não é dissociável do facto de esse 

corpo ser masculino ou feminino. 

Se no entendimento social, o corpo não é só o que temos, mas também o que 

somos, um instrumento e um objecto de prazer que nos identifica e facilita ou 

dificulta a relação com os outros (Le Breton, 1999), onde a elegância e a 

verticalidade são valorizadas em detrimento das posturas desajeitadas de 

corpos vergados ao peso da doença e da miséria (Crespo, 1990). Por 

conseguinte, consideramos ser difícil gerir esta situação para pessoas com 

deficiência, neste caso amputados, pois são corpos percebidos como não 

enquadrados nestes parâmetros da sociedade.  

Assim sendo, é irónico dizer mas na realidade parece que ainda vigora a tese 

de Charles Darwin, ou seja, a sobrevivência do mais apto, onde apenas os 

mais fortes e os mais capazes de lidar com o meio ambiente (que neste caso 

equivale-se à sociedade) sobrevivem, enquanto os mais fracos são 

marginalizados pela sociedade. 

Através da história, sabe-se que os indivíduos fracos e defeituosos, como 

assim eram tratadas as pessoas com deficiência, eram propositadamente 

eliminados. Consta-se que os romanos “livravam-se” das crianças com 

deficiência, matando-as, pois estas não tinham qualquer tipo de utilidade para a 

sociedade, eram vistas como “Obra do Diabo”.  

Na realidade, o facto de vivermos constantemente em torno do que nos é 

“dado” através dos media e da nossa sociedade, sem querer e sem nos 

apercebermos, quando encontramos algo ou alguém diferente a tendência é 

olhar, esse olhar é uma forma de linguagem que, para muitos, pode ser 
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ensurdecedora e violenta. Pode causar constrangimentos, pode até ser 

encarado como atitude discriminatória. 

Mas, afinal, o que é o corpo perfeito? Afinal que definição de corpo perfeito 

poderemos citar? Corpo perfeito não será aquele que se encontra em equilíbrio 

entre o que o sujeito realiza no seu dia-a-dia e o que lhe possibilite ter uma vida 

normal? Um corpo que apesar de não se encaixar dentro dos padrões impostos 

pela sociedade, proporciona bem-estar e responda às necessidades do 

sujeito? 

Estas perguntas servem um pouco de introdução para um próximo ponto 

importante que não parece ter sido contemplado pela sociedade e que cada 

vez mais causa ruído. O corpo constitui a “fachada” de uma pessoa e, na vida 

social, este adquire extrema importância. Por este motivo, é em torno do 

parecer que, na nossa sociedade, mais frequentemente se desenvolve a 

certeza íntima de não estar à altura, de ser considerado incapaz pelos outros, 

sentindo-se inferior (Ribeiro, 2003), como pode acontecer no caso das pessoas 

com deficiência. As imagens tornam os indivíduos mais conscientes da 

aparência externa, apresentação corporal e do look (Festherstone, 1991). 

Como este trabalho faz referência a deficiências motoras, mais 

especificamente a amputados, digamos que a indivíduos que nasceram ou 

sofreram uma amputação, como automaticamente fogem à norma do “corpo 

normal”, podem apresentar comportamentos de vergonha, isolamento e 

rejeição social. A adopção destes comportamentos vai dificultar as suas 

relações com o resto da sociedade.  

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), temos, hoje, um número 

cada vez maior de indivíduos com deficiência em Portugal, 636.059 (dados 

retirados do INE, na última actualização em Maio de 2007), que “sobrevivem” 

fisicamente. Será que conseguem sobreviver socialmente? 

Percebemos a importância do olhar sobre o corpo, ou melhor, da importância 

de educar o olhar sobre todos os aspectos que o envolvem.  
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A sociedade e as relações com os outros são fundamentais, devendo a 

integração social ser realizada o mais rapidamente possível. Em qualquer 

deficiência física, e no caso concreto, os amputados carregam consigo uma 

marca, pela ausência de uma parte do seu corpo. Utilizando o simples critério 

de observação, reparamos numa proporção directa, que quanto maior for o 

afastamento da “normalidade” maiores serão os índices de estigmatização 

(Nogueira, 2002). Essa ausência, mais ou menos visível, mediante a 

mentalidade actual da sociedade, evidencia ainda mais a relação entre o 

“perfeito” e o “imperfeito”, reforçando estigmas e valores preconceituosos 

existentes no meio social onde vivem. Nesta perspectiva, a posição social do 

sujeito amputado está implicitamente afectada, assim como, a possibilidade de 

não-aceitação pelos outros, podendo-se tornar um pesadelo constante (Sousa, 

2006).  

A aparência corporal é algo individual e está ligada à história pessoal de cada 

sujeito. Estamos aqui a reportar-nos à forma como cada individuo se percebe e 

se sente em relação ao seu corpo, e não nos podemos esquecer que para tal 

seja construído é necessário que cada sujeito experiente vivências 

diferenciadas, só assim criará a unidade e entender-se-á como um todo. Com 

efeito, quanto maior o grau ou nível da deficiência, quanto mais esta é visível 

ou não, maiores constrangimentos pode causar no indivíduo, sendo que uma 

amputação a nível dos membros superiores é mais visível que ao nível dos 

membros inferiores (Silva, 2009). No caso dos amputados, estes manifestam 

formas diferenciadas de lidar com este tipo de situação e aprendem a conviver 

com as suas limitações.  

Em suma, as percepções que hoje temos em relação ao corpo e ao lugar que 

este ocupa na vida humana não foram sempre as mesmas. A importância que 

lhe é atribuída e as atenções que lhe são dedicadas foram sofrendo alterações. 

Com o passar do tempo, o corpo foi venerado, desprezado, exposto, 

escondido, livre e oprimido. Contudo, a sociedade actual, que faz supor uma 

abertura e liberdade extrema, num respeito total pelo indivíduo, não deixa de 

ser uma ilusão. A sociedade continua a definir e impor o comportamento 
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“adequado” através de inúmeros códigos, estatutos e regulamentos, sob a 

forma de uma mascara de liberalismo (Joyce-Moniz, 1991). Os problemas 

sociais que as pessoas com deficiência e as mulheres encontram são 

extremamente visíveis, a estigmatização e a esteriotipização são os efeitos 

dessa realidade (Sherrill, 1986; Shephard, 1990). Estigma é definido como uma 

diferença indesejada, um atributo que será observado como descrédito, como 

uma falha ou uma fraqueza e estigmatização é entendida pelo procedimento 

das pessoas, neste caso pela sociedade, em relação aquela que se crê ser 

diferente (Goffman, 1993). Então, quando olhamos o corpo humano não vemos 

o que está realmente, de uma forma concreta, à nossa frente, mas sim, vemo-

lo à luz de uma imagem baseada em concepções estigmatizadas, pré-

estabelecidas pela sociedade em que vivemos. Com efeito, a mulher e a 

pessoa com deficiência acabam por “sofrer” indirectamente esta forma de 

prisão a um corpo que os outros pensam e moldam de si. Tanto o corpo 

feminino como o corpo da pessoa com deficiência parecem ser condicionados 

pelos olhares que avaliam as suas formas, determinam os seus movimentos e 

enaltecem a sua fragilidade pois o olhar da nossa sociedade não está educado 

para corpos com deficiência, também, por sua vez, não está educado para 

corpos desportivos femininos. Parafraseando outras autoras (Louveau, 2001; 

Botelho Gomes, 2006,), podemos afirmar que corpos femininos com deficiência 

fortes, resistentes e audazes, são corpos para os quais o nosso olhar não foi 

educado a considerar. 

O desporto, assumindo-se como polimórfico e polissémico (pluralidade de 

formas e multiplicidade de movimentos), E isto porque o desporto abarca uma 

pluralidade de corpos. Não existe o corpo, porque tal induz a uma referência 

única, a uma norma que valoriza o determinismo biológico – como a 

constituição anatómica, morfológica, fisiológica “normal” – como argumento do 

esperado “ser social”. Existem corpos, que devem ser valorizados pela 

singularidade e pelo que os distingue, todos capazes de se superarem e 

baterem recordes em actividades desportivas. O desporto abarca 

características que ajudam em grande medida na integração social e na forma 

como a pessoa com deficiência percebe as suas capacidades. Esta temática, 
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das vantagens do desporto para as pessoas com deficiência, será 

posteriormente tratada neste estudo. 
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A metodologia é “um conjunto de directrizes que orientam a investigação 

científica” (Herman, 1983, p.5). É uma preocupação instrumental que cuida dos 

procedimentos, dos fundamentos, dos caminhos, das direcções, etc da 

investigação (Demo, 1987). Uma estratégia integrada de pesquisa que 

organiza criticamente as práticas de investigação, incidindo sobre a selecção e 

articulação de técnicas de recolha e análise da informação (Costa, 2001). 

De entre as metodologias existentes, a quantitativa, modelo cientifico clássico 

que visa a quantificação dos fenómenos, recorrendo a correlações de variáveis 

independentes e de variáveis dependentes (Blumer, 1962), e a qualitativa, 

imprescindível para se compreender um determinado grupo, um problema 

concreto ou uma situação especial, em grande profundidade, oferecendo uma 

quantidade e qualidade de informação particularmente rica (Patton, 1990), 

optámos para o nosso estudo, e face às suas características, pela metodologia 

qualitativa. 

É do nosso conhecimento que a metodologia qualitativa tem sido alvo de 

numerosas críticas, nomeadamente, de falta de objectividade e de rigor 

intelectual, e de ser associada à actividade jornalística. No entanto, tem-se 

assistido, nestes últimos anos, a um interesse e recurso crescente a esta 

metodologia, pois acredita-se que as críticas que se lhe colocam não passam 

apenas de um desconhecimento das suas características reais e das 

exigências inerentes a esta actividade (Hébert et al., 2005). 

Como, no nosso estudo, procuramos compreender um determinado grupo em 

específico (mulheres atletas com deficiência) e obter informações precisas e 

profundas (sobre as dificuldades/facilidades dos seus percursos), optámos pela 

metodologia qualitativa, pois acreditamos que esta seja a mais apropriada e 

direccionada para o efeito. A natureza e problemática das nossas questões 

propõem necessariamente uma abordagem qualitativa de investigação, 

permitindo-nos dar conta da riqueza e singularidade do nosso foco de estudo. 
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4.1  Amostra 

 

A amostra deste estudo é constituída por duas mulheres com deficiência 

motora e atletas de alta competição, participantes nos JP.  

Ambas da zona centro do país, Lisboa, praticantes da modalidade de natação, 

com a mesma deficiência, amputação congénita do antebraço direito, com a 

mesma classificação desportiva e representantes do mesmo clube, Geslores. 

A atleta paralímpica Leila Marques tem vinte e sete anos de idade e é médica 

psiquiatra, de profissão. De 2004 a 2008 conquistou, em diversas competições, 

duas medalhas de ouro, uma medalha de prata e duas medalhas de bronze. 

Nestes últimos JP, 2008, conquistou a sétima posição na classificação final. 

Esta é considerada a quinta melhor nadadora do mundo, na natação adaptada. 

Actualmente ocupa o cargo de presidente da Federação Portuguesa do 

Desporto para Deficientes (FPDD), sendo a primeira mulher e a mais jovem a 

ocupar o lugar da presidência da história da FPDD.  

A atleta paralímpica Joana Calado tem dezasseis anos de idade e é estudante 

no ensino secundário. É a mais nova atleta de natação paralímpica, tendo 

integrando pela primeira vez a equipa paralímpica, nos últimos Jogos em 2008, 

na cidade de Pequim. Ao longo do seu curto percurso na natação, já 

conquistou em diversas competições uma medalha de ouro e uma de prata. 

Nos últimos JP conseguiu um honroso quinto lugar e conquistar o título de 

recorde nacional nos 100 metros bruços, que até aqui pertencia à atleta, Leila 

Marques. 

Atendendo ao propósito deste estudo, a escolha e a selecção da nossa 

amostra não foi de todo realizada de forma aleatória. Tínhamos como objectivo, 

mediante o tema do nosso estudo, escolher uma mulher com deficiência 

praticante de desporto. Tudo o que sucedeu depois, digamos que poderá ser 

entendido que foi de forma aleatória.  
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Mediante a temática em estudo teríamos que encontrar uma amostra, cujos 

elementos respeitassem o âmbito do estudo, assim sendo, teria que ser 

alguém do sexo feminino, com deficiência e atleta. Mais tarde, pensamos em 

aumentar o grau de visibilidade e optámos por uma atleta paralímpica. 

Após uma pesquisa detalhada sobre atletas paralímpicas, escolhemos a Leila 

Marques, na medida em que esta atleta está sempre disponível para colaborar 

em trabalhos e estudos, mostrando-se sempre muito receptiva. Procedemos 

aos contactos (Anexo I), informando-a do propósito do estudo e pedindo a sua 

colaboração para este. Decorrente da pesquisa inicial deparámo-nos com uma 

outra atleta paralímpica, mais jovem, que participou pela primeira vez nos JP 

de Pequim, em 2008, Joana Calado. O facto de preferirmos alargar o número 

da nossa amostra, veio no seguimento de querermos melhorar a qualidade e 

quantidade de informação que iríamos recolher. Sendo a Joana bem mais 

jovem que a Leila, as informações obtidas pelas duas entrevistas 

contemplariam duas perspectivas e dois percursos diferentes, dado que uma 

das atletas está a iniciar a carreira paralímpica enquanto que a outra, a Leila, já 

apresenta várias participações nos Paralímpicos e está a terminar. 

À atleta Joana Calado, para além dos contactos com o objectivo de informar 

acerca dos propósitos deste estudo e o pedido para participar nele, também 

providenciámos a autorização dos seus pais, devido à sua condição de menor 

de idade (Anexo II). 

A ambas as atletas garantimos o anonimato e a confidencialidade, se assim o 

entendessem, mas ambas rapidamente declinaram essa possibilidade e 

autorizaram a publicação da sua identidade. 
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4.2  Entrevistas 

 

As técnicas utilizadas na investigação qualitativa, segundo De Bruyne et al. 

(1975) designadas de “modos” de recolha dos dados são três: o inquérito, que 

pode tomar uma forma oral (a entrevista) ou uma forma escrita (o questionário); 

a observação, que pode assumir uma forma directa sistemática ou uma forma 

participante; e a análise documental, uma espécie de análise de conteúdo que 

incide sobre documentos relativos a um local ou uma situação.  

Com o desenvolvimento das ciências sociais, a complexidade de acção social 

humana passou a fazer parte de vários trabalhos de investigação. Os 

investigadores passaram a atribuir maior atenção ao comportamento humano, 

aos seus valores, às suas crenças, tornando-se então necessário adequar os 

instrumentos ao objecto de estudo (Ruquoy, 1997). Nesta perspectiva, a 

entrevista mostrou-se como instrumento mais adequado para o nosso estudo, 

na medida em que, através dela, há uma maior facilidade em se aceder à 

perspectiva das entrevistadas, por os dados das entrevistas nos revelarem 

experiências, opiniões, sentimentos e conhecimentos (Patton, 1990), e pelo 

facto destas permitirem chegar ao desconhecido, ao não visto (Pais, 1998). 

A entrevista representa uma das técnicas mais fortes e comuns, pelas quais se 

procura uma determinada compreensão do ser humano e permite recolher 

informações e opiniões das entrevistadas sobre um determinado assunto 

(Denzin, 2000). 

As vantagens de se recorrer à entrevista e não a qualquer outra forma de 

recolha de informação, prendem-se com a particularidade das mesmas. 

Algumas dessas vantagens traduzem-se em permitir que as entrevistadas 

exprimam a sua própria opinião, a sua própria “realidade”, na sua linguagem, 

recorrendo ao seu leque de conceitos e quadros de referências (Quivy & 

Campenhoudt, 1998). 
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Para estes autores, e tal como já foi mencionado anteriormente, seleccionamos 

a entrevista como método de recolha dos dados, nomeadamente a semi-

estruturada ou semi-directiva, frequentemente utilizadas no domínio da 

investigação social. Este tipo de entrevista caracteriza-se por ser relativamente 

aberta, ou seja, quem entrevista define um conjunto de questões que se 

constituirão num guião. Contudo, não é obrigatório colocar as questões pela 

ordem do referido guião, isto porque a cada pessoa a entrevistar deve ser dada 

a oportunidade de falar abertamente, permitindo um fluir de ideias de forma 

natural e como resultado de um processo de reflexão. Segundo Ghiglíone e 

Matalon (2001), esta entrevista é adequada para aprofundar um domínio ou 

verificar a evolução de um domínio já conhecido. 

Com efeito, a entrevista semi-directiva ou semi-estruturada responderá a duas 

exigências: por um lado, permite que a pessoa entrevistada construa o seu 

pensamento em torno do objecto perspectivado e, por outro lado, permite 

eliminar do campo de interesses diversas considerações que não interessam 

ou não são relevantes para o estudo em causa, e ao mesmo tempo permite 

aprofundar alguns aspectos que não estão tão perceptíveis, e não são 

pertinentes para o tema em questão (Silva, 2005). 

Quando se recorre a este tipo de entrevista, o factor surpresa pode ser um 

constante, pois acontece frequentemente quando a pessoa entrevistada é 

confrontada pela primeira vez com aquele tipo de questão, o que implica 

momentos de reflexão para reunir ideias e organizar o seu pensamento, de 

modo a que exteriorização do mesmo se faça da forma mais adequada, o mais 

condicente possível com o seu ponto de vista. Assim sendo, a comunicação 

resultante da entrevista vai para além da aquisição de um simples dado, 

surgindo como processo de elaboração de um pensamento, já que é perante a 

entrevistadora que se desembainha todo o processo de estruturação da 

resposta e da reflexão. Perante isto, o êxito da entrevista vai “depender da 

capacidade do locutor para a explorar e comunicar os seus próprios 

pensamentos, da aptidão que a entrevistada dê provas para fornecer um nível 

de expressão satisfatória e da sua capacidade de descodificar o que o 
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interlocutor diz, a fim de deduzir as questões mais adequadas a formular” 

(Ruquoy, 1997, p.90). 

Perante tais factos, torna-se necessário ter atenção que temos que reconhecer 

a impossibilidade de descobrir o que na realidade as pessoas pensam, já que 

as contradições entre o que se diz, o que se faz e o que se pensa são bastante 

conhecidas. No entanto, o papel discursivo na produção da vida social deve ser 

igualmente reconhecido, pois mesmo as inconsistências e contradições 

revelam-se pertinentes no âmbito de qualquer pesquisa (Pais, 1998). 

É de se ter em consideração que as respostas a questões abertas vão-nos 

indicar a forma como as pessoas entrevistadas as interpretam, assim como, as 

motivações que influenciam na orientação para o tema (Foddy, 1996). Do 

mesmo modo essas respostas poderão, i) ser condicionadas pelo clima 

emocional no momento da entrevista; ii) estar sujeitas a erros de memória e; iii) 

serem “padronizadas” numa perspectiva de serem mais adequadas (Patton, 

1990). Contudo, as entrevistas, tal como já foi referido, permitem-nos aceder a 

uma vasto leque de situações, experiências e vivências, que de outra forma 

não teríamos acesso a esses conhecimentos. 

 

4.2.1 Guião da entrevista 

 

Na elaboração do guião da entrevista decidimos de acordo com Ghiglíone e 

Matalon (2001) alargar o tema por forma a perceber como este aparecia e era 

mencionado directa ou indirectamente, permitindo-nos estudar como o tema 

surge, quais as percepções e caminhos que as entrevistadoras adoptam e que 

outros temas ocorrem, colocando questões pessoais, também, para indicar à 

entrevistada que queremos que ela se inclua no seu discurso (Anexo III). 

Sendo que o seguimento temporal refere-se inicialmente ao momento presente, 

depois ao passado e por fim ao futuro (Silva, 2005). 
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Devido à delicadeza de alguns tópicos, procedemos à formulação das questões 

de modo muito sublime, que fossem perceptíveis mas não muito invasivas, de 

forma a nunca causar qualquer tipo de constrangimento. 

O guião para as entrevistas às atletas centrou-se nos seguintes temas: i) 

Corpo; ii) Mulher atleta de desporto adaptado e; iii) 

Constrangimentos/Diferenças sentidas (Anexo IV). 

 

 

4.2.2. Aplicação da entrevista 

 

Após a elaboração do guião da entrevista foi realizado um pré-teste com uma 

atleta de natação, não pertencente à amostra, com o intuito de se verificar, por 

um lado, quais as principais dúvidas que as questões suscitavam e, por outro 

lado, para servir de treino para a entrevistadora desta técnica. Como não 

ocorreu nenhuma dúvida ou imperceptibilidade, partimos então para a sua 

aplicação à nossa amostra. 

As entrevistas foram realizadas no início do mês de Março, em dia, hora e local 

marcados pelas entrevistadas. Era nosso interesse criar um ambiente 

favorável, para que as entrevistadas se exprimissem naturalmente, e neste 

sentido foram elas que escolheram o local mais conveniente mas que 

assegurasse privacidade e sossego. 

Seguimos os passos e indicações dos autores já referidos, por forma a garantir 

uma informação fidedigna e válida para posterior análise e interpretação. Por 

exemplo, segundo Ruquoy (1997), no que se refere às estratégias de 

investigação da entrevistadora, enfatiza o plano de entrevista e dentro dele o 

seu guião e a forma de intervenção, ou seja, o emprego do guião, o que 

esperamos com o discurso e as atitudes da entrevistadora. O mesmo autor 

destaca ainda os momentos chave da entrevista, que devem ser tomados em 

conta pela entrevistadora, sendo os preliminares, o início da entrevista, o corpo 

da entrevista e o final da mesma; as intervenções do conteúdo, isto é, os temas 
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do guião da entrevista, a questão inicial, as reformulações sob forma de 

clarificação ou de resumo, a interpretação e a confrontação e, por último, as 

intervenções de natureza iniciativa, sendo expressões breves, pedidos neutros 

de informação involuntária, a técnica do espelho e a técnica do reflexo. 

As entrevistas foram realizadas uma de cada vez, para garantir que só a 

entrevistada e a entrevistadora estivessem presentes, de modo a não se 

proporcionar qualquer tipo de constrangimentos ou mesmo omissão de 

pensamentos e factos nas respostas. 

Em cada uma das entrevistas a entrevistadora tentou não interferir ou 

condicionar as respostas das entrevistadas, deixando-as pronunciarem-se com 

total liberdade de expressão. A reformulação das perguntas ou a introdução de 

outras surgiu sempre que a entrevistadora sentiu necessidade de 

esclarecimento e/ou aprofundamento, da mesma forma que quando as 

entrevistadas começavam a fugir do tema em questão a entrevistadora 

subtilmente procurou redireccionar a entrevista para o tema garantindo, assim, 

uma informação mais especifica. 

As entrevistas foram gravadas em registo áudio, com o prévio consentimento 

de cada uma das entrevistadas e no caso da nossa entrevistada mais jovem, 

com a autorização dos seus pais. Também lhes foi garantido que o teor das 

entrevistas só iria ser utilizado para este estudo e não utilizado para outras 

publicações. Após a realização das entrevistas, estas foram transcritas na 

íntegra (ver em anexo V e VI) (em suporte informático), sendo mais tarde 

analisada toda a informação. 

As entrevistas depois de transcritas foram disponibilizadas a cada uma das 

atletas para confirmarem o conteúdo das mesmas, possibilitando assim, que 

confirmassem e/ou esclarecessem algumas das suas declarações (o conteúdo) 

e acordarem com o seu uso neste estudo. Desta forma garantimos a 

credibilidade da recolha dos dados. 
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O tempo médio, aproximado, de cada entrevista foi de sessenta minutos, sendo 

que a mais rápida foi de cinquenta e sete minutos e a mais longa de sessenta e 

oito minutos. 

 

4.3 Análise de conteúdo 

 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de tratamento de informação 

mais utilizadas na investigação empírica no âmbito das ciências sociais e 

humanas. É uma técnica de tratamento de informação, podendo integrar-se em 

qualquer dos grandes tipos de procedimentos de investigação empírica (Vala, 

1986). 

Segundo Bardin (2006), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

análise de comunicações que visa obter, por procedimentos sistemáticos e 

objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. Trata-se, pois, 

mais de uma técnica do que de um método, que tem a vantagem de permitir 

recorrer a material não estruturado, designadamente as entrevistas. 

Aranha e Gonçalves (2007) referem que a análise de conteúdo prende-se com 

a avaliação, interpretação e caracterização ou codificação de um texto, uma 

entrevista ou um relato acerca de um facto. Trata-se de traduzir, não só de 

codificar informações manifestas e expressas, mas também de identificar e 

descobrir informações latentes. 

O tratamento do material recolhido equivale a codificá-lo, e “a codificação” 

corresponde a uma transformação (efectuada segundo regras especificas) dos 

dados (Bardin, 2006). Este tratamento promove o entendimento de uma 

representação do conteúdo, bem como da sua expressão, sendo possível a 

clarificação das características do texto, que podem ser úteis como índices. 
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Podemos dizer que através da aplicação desta técnica de análise de conteúdo 

das respostas, o investigador constrói conceitos sobre aquilo que julga ser as 

ideias dos entrevistados – Categorias de Respostas.  

Segundo Bardin (2006), qualquer análise de conteúdo deve ser clara, 

completa, relevante e fiel, sendo estes princípios uma exigência para qualquer 

análise. Assim sendo, define clareza como um conceito que depende sempre 

de um modo de interpretação aceite; completa, pois é necessário garantir 

aspectos dos dados que eventualmente não foram tomados em consideração, 

ou seja, não são pertinentes; relevante (validade), que não é fácil de testar, 

depende da aceitabilidade dos resultados quer por outros investigadores, quer 

pelos seus potenciais utilizadores; e fiel, pois de uma análise depende a sua 

capacidade de poder ser repetida levando aos mesmos resultados. 

Com efeito, num estudo como o nosso, a fonte de análise será o discurso das 

duas atletas paralímpicas, proveniente das suas entrevistas. As respostas às 

questões, discurso, foram transcritas na íntegra, cujos dados foram 

posteriormente tratados. Pretende-se, com estas entrevistas, conhecer as 

perspectivas e as opiniões das nossas atletas, obtendo informações relativas 

ao tema em estudo, dando voz às suas experiências, sentimentos, vontades, 

inquietudes, constrangimentos e sugestões, que se revelarão certamente uma 

mais valia para compreensão e percepção do estado em que se encontram na 

realidade mulheres atletas com deficiência. 

Após os procedimentos metodológicos anteriormente referidos, começaram a 

surgir questões acerca do processo analítico a utilizar e a impor-se uma 

decisão para assim podermos dar a conhecer os sentidos e orientações das 

actividades em estudo. Como refere Pais (1998), como fazer falar o material 

recolhido? 

Para darmos resposta a esta questão e como o nosso trabalho pretendia 

analisar as palavras, as frases, as manifestações faladas, as ideias e o texto 

pela qual as entrevistas se expressaram, foi na técnica de análise do conteúdo 

que encontramos a possibilidade de resposta à anteriormente citada questão 
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(Bardin, 1977; Vala, 1986; Grawitz, 1993; Burgess, 1997; Quivy e 

Campenhoudt, 1998; Dezin & Lincoln, 2000). 

Na tentativa de ver para além das evidências com o objectivo de des-cobrir e 

des-ocultar “a realidade” através de processos de reconstrução a partir da 

matéria informativa que as entrevistas constituem e na tentativa de perceber o 

conteúdo manifesto das comunicações e de as interpretar é que tomamos esta 

decisão. 

Para completarmos este ponto do nosso trabalho, achamos interessante fazê-

lo com as palavras de Pais (2004, p.105), “Se é verdade que toda a lógica do 

discurso, todo o contínuo da fala detém uma espécie de força de segurança 

que deriva do seu próprio encadeamento discursivo, também é certo que a 

análise de conteúdo é o estilhaçar desta unidade encadeada; é um desvelar do 

sentido; é uma sequência de fragmentos cortados, um esquartejamento de 

uma unidade de sentido que dá lugar, sub-repticiamente, a outros sentidos 

(interpretativos)”. 

Com efeito, por todas estas razões, a leitura efectuada pela análise do 

conteúdo não é somente uma leitura “à letra” mas antes o realçar de um 

sentido que se encontra em segundo plano (Bardin, 1977). 

 

4.3.1  Categorização 

 

Bardin (2006) afirma que a categorização está sempre presente e consiste 

numa operação de classificação dos elementos constituintes de um grupo. 

Para o autor, a categorização tem como objectivo central fornecer, por 

condensação, uma representação simplificada dos dados recolhidos, brutos. 

A categorização é uma tarefa que realizamos diariamente, com vista a reduzir a 

complexidade do meio ambiente, estabilizá-lo, identificá-lo, ordená-lo e atribuir-
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lhe sentido, isto é, visa simplificar para potenciar a apreensão e a comunicação 

(Vala, 2007).  

Citando Caramez (2000), as categorias são classes que reúnem os elementos 

de valor constituintes das mensagens, sob um título genérico, agrupamento 

esse efectuado em função dos sinais comuns desses elementos. Classificar as 

unidades de registo em categorias exige a investigação do que cada uma delas 

tem em comum com as outras, já que é a parte comum que existe entre elas, 

que vai permitir a sua junção. As categorias são habitualmente compostas por 

um termo chave que indica a significação central do conceito que se pretende 

apreender, e de outros indicadores que descrevem o campo semântico do 

conceito. Assim, a inclusão de um segmento de texto numa determinada 

categoria pressupõe a detecção dos indicadores relativos a essa categoria 

(Vala, 2007). 

Bardin (2006) salienta que cada categoria deve possuir as seguintes 

características: 

i) Exclusão mútua, isto é, cada elemento não deve estar incluído em mais 

do que uma categoria; 

ii) Homogeneidade, isto é, a classificação deve seguir apenas um princípio 

de organização; 

iii) Pertinência, isto é, deve ser adaptada ao material de análise recolhido; 

iv) Objectividade e Fiabilidade, isto é, as variáveis devem ser perfeitamente 

definidas, bem como os índices que determinam a entrada de elementos 

numa categoria; 

v) Produtividade, isto é, deve fornecer resultados férteis em índices de 

inferência, em hipóteses e em dados exactos. 

Quando a nossa intenção passa pela utilização da análise de conteúdo, existe 

um conjunto de procedimentos a ela inerentes que é necessário realizar. Sendo 

dessa forma um imperativo codificar o material recolhido disponível, produzindo 

então um sistema de categorias. Este sistema revela-se como classificador e 
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ordenador que dá significado ao conceito e conclusão que se quer aprender 

(Vala, 2007). 

Falta por fim referir que a construção de um sistema categorial pode ser 

realizado à priori ou à posteriori, ou ainda da combinação de ambas. Neste 

sentido a decisão dependerá se a interacção entre o quadro teórico de partida 

do investigador permite a formulação de um sistema de categorias definidas à 

priori. No caso desta ser realizada à posteriori, parte-se para um trabalho 

exploratório sobre o corpus e através de várias tentativas procede-se à 

definição de categorias, mas sem que qualquer pressuposto teórico oriente 

essa elaboração (Vala, 1986). 

Para dar ênfase à nossa argumentação e, no sentido de melhor se 

compreender em que consiste a tarefa de desenvolvimento de categorias, 

pareceu-nos significativo utilizar as palavras e opinião dos autores Bogdan e 

Biklen (1994, p.221). “Imagine-se num grande ginásio com milhares de 

brinquedos espalhados pelo chão. Foi incumbido de os arrumar em pilhas de 

acordo com um esquema que terá que desenvolver. (...) Há várias maneiras de 

os arrumar em montes. Pode organizá-los por tamanhos, cores, país de 

origem, lote de fabrico, tipo de brincadeira que sugerem, grupo etário a que se 

destinam ou ainda pelo facto de representarem seres vivos ou objectos 

inanimados”. 

Embora a recolha de categorias seja um momento delicado do ponto de vista 

do trabalho, a tarefa que mais dificuldades operacionais suscita é, sem dúvida, 

a sua identificação (Vala, 1986). Sendo a criação das categorias um passo 

importante da investigação, Silverman (2000, p.827) adverte “os investigadores 

devem ter muito cuidado no modo como usam as categorias”. 

A análise por nós utilizada trata-se de uma análise indutiva, não confirmatória, 

uma vez que as categorias foram definidas à posteriori, após conhecido o 

conteúdo do nosso corpus de estudo, através da referida leitura flutuante. Esta 

opção foi tomada tendo por base a escassez de estudos sobre este tema, que 
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nos possibilitasse categorizar à priori. Deste corpus referido faz parte a 

transcrição integral do conteúdo das nossas entrevistas. 
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5.1 Os corpos das mulheres com deficiência e o desporto 

 

Actualmente a magreza é o padrão corporal dominante desejado nas 

sociedades contemporâneas, tudo isto é bem mais evidente ao nível do sexo 

feminino, colocando a mulher num estado permanente de “insegurança 

corporal” que se manifesta posteriormente a vários níveis (Queirós, 2002), 

psicológicos, fisiológicos, sociais, etc. Este padrão de corpo também foi referido 

pelas entrevistadas: 

 

Eu também acabei por passar um bocadinho por isso, porque sendo eu uma atleta mais 

baixinha, com umas ancas largas, e confesso que fui sempre um bocadinho gulosa, o 

mais complicado para mim em termos de ser atleta foi realmente a dieta. LM 

(…) eu sempre fui muito gordinha (…) JC 

 

Vivemos hoje, mais do que nunca, num mundo de aparências, onde a imagem 

física parece ser o nosso “cartão de visita” para qualquer situação do dia-a-dia. 

Cunha e Silva (1997) numa perspectiva um pouco radical, apelida esta 

mentalidade de procura de um corpo perfeito, aquele que se encaixa dentro 

das “leis” que vigoram na sociedade actual, como uma “doença 

contemporânea”.   

Os mass media parecem ter um papel predominante na propagação desta 

“doença”, por constantemente, propagandearem um corpo de moldes sensuais, 

quase numa reprodução da boneca mais famosa do mundo – a “barbie”. Mas 

será este o corpo ideal, o corpo perfeito para todas as mulheres? 

 

 (…) mas acabei por perder 8 kg, para poder estar em Pequim nas melhores condições 

físicas, mas também porque se impõe um bocadinho que as mulheres tenham aquele 
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aspecto para também conseguirem vender a sua imagem e obter os seus resultados 

vindo daí, mas é um exagero a pressão que se faz sobre as mulheres (…) LM 

Acho que o corpo das modelos não é o corpo ideal (…) JC 

 

Este conjunto de factores acabou por criar no imaginário social, principalmente 

no imaginário social feminino, uma associação do tal corpo ”perfeito” ao 

sucesso. No entanto, as entrevistadas valorizavam a questão do peso do corpo 

em função do seu sucesso na prestação desportiva: 

 

 (…) eu apesar de ter estado um bocadinho acima do meu peso ideal, senti-me bem 

dessa forma, mas tinha sempre o treinador e o preparador físico em cima dessa 

questão. LM 

Para o desporto é importante não ter peso a mais, por uma questão de atingir 

bons resultados e não por uma questão de estética (…) JC 

 

Se pensarmos na quantidade de benefícios que a prática desportiva oferece, 

esses, para muitos, reduzem-se ao seu poder de moldar o corpo e ajudar na 

sua reconstrução. Obter um corpo magro, escultural, belo e estético, 

sobrepõem-se à procura dos benefícios ao nível de prevenção de doenças, 

bem estar físico e psicológico, pois para essas pessoas, associam o bem estar 

geral ao corpo padronizado e “aceite”, que vai ao encontro do que a sociedade 

valoriza. As entrevistadas parecem cientes das pressões que se exercem sobre 

as mulheres: 

 

As mulheres são realmente extremamente discriminadas em relação a essa questão (à 

procura do tal corpo perfeito), não tanto pelos benefícios em termos de saúde, riscos 

cardiovasculares que deveriam ser realmente por aí que se deveriam pensar nessas 
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pressões, mas realmente pelo padrão de beleza que se impõe neste momento à 

sociedade. LM 

(…) o importante é ser saudável. JC 

 

A ideia de corpo com deficiência tem tendência para uma conotação negativa, 

pois todo aquele corpo que foge dos padrões corporais e/ou sociais, que 

vigoram actualmente na nossa sociedade, são encarados e “olhados” de forma 

diferente. Como referem estas atletas, o ponto de partida parece não se 

enquadrar nas características, no perfil esperado de atleta: 

 

 (…) à partida não tenho as características de uma atleta (…) LM 

Embora haja uma contradição, porque uma pessoa com deficiência, à partida 

não tem aquele perfil de atleta de competição, todo musculado, dos Olímpicos 

(…) JC 

 

Seguindo o pensamento de Garcia (1999), se nós somos o nosso corpo, será 

que a pessoa amputada será menos pessoa do que a não amputada? E isto 

esteve presente no discurso da Leila: 

 

 (…) de início foi um bocado complicado, até por causa da deficiência (…) LM 

 

Transferindo esta ideia para o seguimento do nosso estudo levantam-se 

questões: será que o corpo no seu todo por apresentar uma diferença é menos 

corpo do que os outros sem diferença? Quem classifica o que é um corpo sem 

deficiência e um corpo com deficiência? As limitações desses corpos são 

sociais ou individuais?  
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O corpo exposto é sujeito a olhares, que o avaliam e comparam, e que tem 

impactes no modo como cada pessoa se sente no seu corpo, como tão bem 

expressam as nossas entrevistadas: 

 

(…) depois estando num desporto onde estamos constantemente expostas, isso ainda 

complica um bocadinho mais, para além disso ainda tinha uma deficiência, ou seja, de 

facto de banho não há forma de esconder uma má formação congénita, de maneira que 

nessa parte foi preciso trabalho mas foi realmente com o crescer e com a maturidade, 

que acabei por encarar isso de uma forma completamente normal e apesar dessa fase 

inicial, depois nunca mais tive qualquer complexo de ter uma mal formação congénita, e 

de andar exposta de fato de banho à frente de uma plateia cheia de pessoas a assistir, 

como acontece às vezes nas piscinas. LM 

 

Acho que a natação é um desporto fantástico, pois expomos demais o nosso 

corpo e aprendemos a não o esconder, uma pessoa com deficiência não a pode 

esconder na natação, ajuda imenso, pois antes dos outros nos aceitarem temos 

nós que nos aceitarmos anos próprios, aprendi a estar de fato de banho na 

praia, na piscina sem ter necessidade de me esconder, isso é óptimo e 

importante. JC 

(…) o facto de estar exposta de fato de banho perante muita gente, sentimos muito 

expostos perante muita gente, sem dúvida que alterou a forma como eu lidava com o 

meu corpo. LM 

 

O corpo é assim simultaneamente modelo de comparação e de diferença 

(Alves, 1996). São de facto questões que nos fazem pensar sobre a forma 

como a sociedade lhes dá resposta, pois para estas atletas as limitações são 

meramente sociais, dado que as limitações individuais estão absolutamente 

superadas. 
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 (…) consigo perfeitamente fazer as coisas normais (…) JC 

 

É por meio do corpo que o ser humano experimenta o mundo interno e externo 

e é mediante a interacção com o mundo que o corpo se modifica. Não 

duvidamos que o corpo surge no desporto prenunciando a sua capacidade de 

revelação e descoberta. 

O desporto é um veículo importante para que este corpo “diferente” se mostre, 

se torne visível, mostrando-o em movimento e demonstrando-o capaz de 

superar os desafios que se lhe colocam.  

Sendo desporto plural, dá resposta a uma pluralidade de corpos incorporando 

neste fenómeno “os outros e as diferenças (...) formando a individualidade de 

cada um de nós” (Bento, 1998, p.129). 

Parafraseando Cunha e Castro (2003, p.108) “entre o mesmo e o diferente há 

muito mais semelhanças quer diferenças, simplesmente identificámo-las pela 

diferença e não pela semelhança”. Consideramos esta citação como uma 

sinopse do que tem vindo a ser desenvolvido neste estudo, pois é na forma 

como olhamos e classificamos os corpos que emerge a problemática. 

 

Eu como nunca tive o braço, não posso sentir falta de algo que nunca tive (…) 

JC 

 

Não seria mais correcto associar o corpo perfeito àquele que é capaz de 

possibilitar alcançar os objectivos pretendidos pelo ser que o “veste”? 

A ideia de corpo ideal, de corpo diferente, de corpo com deficiência não se 

coaduna com uma perspectiva que associa a pluralidade de corpos com a 

singularidade de cada corpo, como tão bem expressam estas atletas 

paralímpicas: 
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Eu costumo brincar em relação a essa questão, costumo dizer que o corpo ideal é 

realmente o meu e o da Joana, o molde era realmente sem mão (…) Não há um corpo 

ideal, no fundo o fundamental é realmente a pessoa sentir-se confortável com o seu 

corpo, estar ciente das suas capacidades em relação ao seu corpo, e aproveitá-lo da 

melhor forma. Não é a medida que interessa, não são as proporções que interessam, é 

realmente aquilo que as pessoas conseguem fazer com o seu corpo. LM 

 

Acho importante ultrapassar aquela barreira da pessoa com deficiência. Nós 

somos deficientes, não vamos dizer que não, é a palavra que se usa. Mas a 

deficiência é o quê? Há pessoas que dá para notar mais outras que dá para 

notar menos. Hoje as pessoas tendem a ser diferentes, vemos isso na moda, na 

arte, é inovação, tentar ser diferente, porque que ser diferente não é bom? Não 

ter braço não é ser diferente? É bom! JC 

 

 

É precisamente estes corpos que aqui escolhemos, diversamente desenhados 

na sua origem, mas iguais e capazes como todos os outros. E o desporto é um 

excelente comprovador pois possibilita-nos ver, não a existência de um só 

corpo mas, múltiplos corpos que variam nas suas formas e nos modos de 

expressão. Mas são corpos que atingem os mesmos objectivos, com o mesmo 

esforço, beleza, gestos, emoção, essência, e sentem as mesmas alegrias nas 

vitórias e tristezas nas derrotas, é a partir de uma adopção de uma atitude 

subjectiva e de um modo singular de percepcionar as várias modalidades 

desportivas (Lacerda, 2004) que pensamos ser possível o reconhecimento do 

corpo e de movimentos harmoniosos no desporto adaptado. 

 

 

Há muitas actividades que eu posso ir por um caminho ou outro mas consigo, 

demore mais ou menos tempo, mas chego lá, mas faço, à minha maneira de 

fazer. JC 
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E a excelência corporal, muitas vezes inimaginável, também emerge de um 

corpo com deficiência e altamente treinado. Desta concepção encarada de 

princípio impossível poderá despontar que de um corpo “diferente” poderá 

nascer a perfeição e a superação desportiva. Neste sentido, o desporto permite 

a aparição do corpo, não de um corpo, mas de todos os corpos, principalmente 

daqueles que se mostram capazes de vencer e ultrapassar a sua aparência 

corporal “diferente”. O corpo ideal no desporto remete para as exigências que o 

corpo tem que cumprir nos diferentes desportos, e cada um destes exige 

corpos diferentes, como bem refere a Joana: 

 

No desporto vemos muito isso, cada atleta de diferentes desportos tem um corpo 

diferente, estruturalmente diferente, isso é o corpo ideal, ter um corpo que 

responda às nossas necessidades. JC 

 

 

5.2 Constrangimentos/Mulher 

 

A questão constrangimentos/mulher parece andar associada à sua imagem e a 

estereótipos de género. Poderíamos discorrer páginas e páginas sobre todos 

os pontos em que verificámos a supremacia da figura masculina em 

comparação à feminina em variadíssimos sectores. São diferenças no sector 

da educação, do mercado de trabalho, nos salários, no sector desportivo, etc. 

Centremo-nos nos constrangimentos sentidos pela mulher no desporto. 

Espera-se que as atletas sejam femininas, quer dizer sorridentes, discretas, 

que só apareçam no segundo plano, como constata a Joana: 
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(…) é verdade que ver os homens dá sempre muito mais espectáculo, vemos 

sempre o desporto praticado por homens. Não vemos, por exemplo, o futebol 

feminino. E na natação as pessoas dão mais importância às provas dos homens 

do às femininas mas isso é uma questão de espectáculo, as pessoas gostam de 

ver velocidade e os homens neste momento podem oferecer isso (…) acho que 

ainda há diferença (em termos de espectáculo, no tratamento dado às atletas 

femininas e aos atletas masculino), por exemplo, para assistirmos a uma prova 

feminina temos que esperar que acabem as provas masculinas, que parem de 

falar dos atletas masculinos para que possamos ver a prova das mulheres. JC 

 

As diferenças de género estão bem impressas nas estruturas sociais e mentais 

e dificilmente são entendidos e aceites comportamentos que se desviem 

dessas inscrições (Bourdieu, 1999). 

Tendo o desporto uma história marcadamente masculina, ainda persistem 

dificuldades em lidar com a presença e o sucesso das mulheres atletas, sendo 

esta dificuldade preconceituosa e acabando por reforçar estereótipos, até 

mesmo “por transformar as meninas em “antas” (Daolio, 1995). Na sua ainda 

curta carreira, mas já com sucessos, Joana constata a dificuldade no 

reconhecimento dos êxitos das mulheres atletas quando comparado com os 

sucessos dos atletas homens: 

 

Por exemplo, em qualquer desporto, um homem que ganhe 5 medalhas e uma 

mulher que ganhe 5 medalhas, o homem vai ser sempre mais falado do que a 

mulher, ou mesmo falam só do homem e não da mulher. JC 

 

 

Segundo a autora Silva (2007, p.76) “ o facto de as mulheres se dedicarem 

maioritariamente as disciplinas “graciosas” e repugnarem os desportos “viris” é 

visto como fruto da sua liberdade de escolha, o que nos países ocidentais já 

não se questiona”. Através de um estudo realizado com o objectivo de analisar 
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como os alunos/as classificam os desportos segundo o género, com uma 

amostra de 224 discentes. (124 do sexo feminino e 100 do sexo masculino) do 

9º ano de escolaridade de várias escolas do distrito do Porto teve como 

resultado a concordância de que há desportos “não adequados” para 

rapazes/raparigas. Num outro estudo desenvolvido por Brandl-Bredenbeck, 

2001) com o objectivo de saber o que pensavam os jovens sobre quais os 

desportos não apropriados a homens e mulheres, apresenta como resultado 

que a Ginástica, o Ballet, a Aeróbia e a Patinagem Artística não são 

apropriados para os homens, enquanto que o Futebol, o Boxe, o Râguebi 

foram os desportos referidos como não apropriados às mulheres. 

 

(…) as raparigas dizem que não é um desporto para mulheres e isso cria um 

atraso na modalidade, no futebol por exemplo, as raparigas não jogam tão bem 

futebol como os rapazes porque nunca lhes deram oportunidades, mas cada vez 

mais as raparigas estão a entrar em áreas que são vistas como só para homens 

(…) JC 

 

E os constrangimentos impostos pela sociedade decorrentes de uma 

adequação de desportos ao masculino e ao feminino parece radicar nos papéis 

que se espera de rapazes e raparigas, como salienta uma atleta: 

 

Os rapazes são vistos como os que praticam desporto e as mulheres são aquelas 

que ficam em casa a brincar com as bonecas e a tratar da cozinha (…) JC 

 

Parece-nos óbvia a existência de uma relação de conflito entre a participação 

das mulheres em desportos vigorosos e as ditas imagens de feminilidade, mas 

o contrário também acontece. 
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(…) até os homens da nossa equipa ficaram assim um bocadinho mais 

“afeminados”(…) JC 

 

A natação é considerada socialmente uma actividade adequada ao feminino, 

tal como o Ténis, a Ginástica ou a Patinagem Artística, esbatendo-se nessa 

modalidade as diferenças de género: 

 

(…) porque no caso das mulheres, na natação, ao contrário de alguns outros desportos, 

não há um destaque maioritário para os homens (…) na natação não se nota a diferença 

de género. LM 

(…) porque na natação a visibilidade é a mesma, no desporto paraolímpico, não 

importa se é homem ou mulher. JC 

 

Por conseguinte, estas actividades não vão ao encontro da designada essência 

feminina, dando força à esteriotipização e aos consequentes constrangimentos 

sofridos pelas mulheres. E tal não é mais do que uma construção social que 

regulamenta as representações e as práticas aceitáveis do corpo e que 

perspectiva a divisão dos papéis sociais: homem o fazer e mulher o comprazer 

(Louveau, 2001). 

De acordo com Williamson (1996) e Scraton (1997), este constructo social 

provoca um sentimento de desconforto nas raparigas quando praticam outros 

desportos considerados por muitos “inapropriados” ao corpo feminino/mulher. 

Mas quando se encontram em modalidades consideradas femininas estes 

problemas já não se colocam, ou não são tão visíveis como parece ser o caso 

da natação: 
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Beneficiou, eu acho que acaba por ser um bocadinho mais o beneficiar, porque o 

prejudicar nunca. Mesmo pelo o que respondi na pergunta anterior (serem as mulheres 

os grandes nomes do clube). LM 

Embora nós façamos as mesmas tarefas do que eles no desporto, somos sempre 

mais sensíveis, e neste clube fomos sempre mais raparigas, logo há uma maior 

atenção para connosco. JC 

 

Mas deste ponto emerge uma questão: será que o facto de as mulheres serem 

tão bem tratadas não significa uma forma de constrangimento muda? 

Com efeito, as mulheres que praticam desportos parecem incorrer em múltiplos 

riscos, e a falta de respeito pela atleta é apontado como uma situação não 

vivida, mas conhecida de uma das entrevistadas:   

 

…lembro-me particularmente de um clube que ainda é assim complicado nessa questão, 

por isso em termos de treino ainda há uma ou outra situação onde não há o respeito que 

era suposto haver como há com o atleta masculino e acaba-se por chegar sempre ali ao 

limite para que consigam o objectivo deles, para que se consiga o melhor resultado 

desportivo, por vezes esquecendo a importância do bem estar físico e psicológico da 

atleta feminina, lembro-me de uma. LM 

 

Os danos não são físicos ou biológicos decorrentes de prática mais ou menos 

intensa, mas sim, danos psicológicos, quando as atletas são expostas a 

pressões e abusos emocionais pelos elementos que as treinam. E isto também 

acontece ao nível do desporto paralímpico, como bem nos recorda Leila: 

 

Temos por exemplo, em Pequim na Natação, aquela história do treinador que também 

era pai da atleta, que abusou fisicamente da atleta, e emocionalmente, porque houve ali 

um abuso emocional muito grande. LM  
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Eu sei que há sítios, não no meu clube, mas em clubes em Portugal, onde há ainda um 

bocadinho de diferenças, em termos de treino, o impor o treinador masculino às atletas 

femininas, e têm que obedecer a tudo sem se quer por uma reticencia que seja… LM 

 

Estes factos, negam às mulheres o direito de serem tratadas com respeito, 

dignidade e justeza resultando na maior parte das vezes em comportamentos 

anti-sociais, depressivos, depreciativos, ameaçadores e todos os sentimentos 

negativos associados.  

A mulher pode ser uma atleta, mas antes de mais é uma fêmea e, mesmo as 

melhores fêmeas nunca podem superar os melhores machos, sendo este o 

olhar que infelizmente a sociedade tem em relação à mulher no desporto (Silva, 

2007). 

 

(…) mas se calhar em termos de treino há uma ou outra situação que ainda se mantêm. 

LM 

O homem é sempre mais perfeito do que a mulher. JC 

 

Mas um outro constrangimento é colocado a atletas como as entrevistadas, o 

facto de serem portadoras de uma deficiência: 

 

Antes de olharem se é mulher ou homem olham primeiro para a deficiência. JC 

 

5.3 Constrangimentos/Deficiência 

 

A deficiência ligada a constrangimentos é, sem dúvida, uma categoria 

associada aos tempos de hoje e a inúmeros preconceitos e estereótipos 
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sociais. O nosso objectivo passa por tentar perceber se estes estereótipos e 

constrangimentos ainda são sentidos e até que ponto eles são repercutidos no 

desporto. E o primeiro constrangimento parece residir no entendimento do 

senso comum acerca da definição deste tipo de desporto: 

 

(…) as pessoas ainda não percebem muito bem o que a palavra Paralímpicos 

quer dizer. Acho que as pessoas pensam em desporto adaptado, em deficientes, 

em paralímpicos, ainda com aquela imagem de pessoa com deficiência a babar-

se ou com graves problemas mentais, incapaz. Mas não! (…) um paralímpico, 

uma pessoa com deficiência, uma pessoa sem um braço, uma pessoa com 

problemas mentais, pode treinar ao mais alto nível. Eu acho que isso as pessoas 

ainda não percebem. JC 

 

O estereótipo como forma de categorização da realidade pode surgir 

pontualmente como conteúdo positivo (Batista, 2004), no entanto existe uma 

tendência para a estereotipia negativa, assumindo um carácter humilhante para 

com aqueles que se mostram fora dos padrões de “normalidade” (Lima, 1997). 

E a estereotipia desagua, frequentemente, em situações de discriminação: 

 

As mentalidades têm vindo a mudar, sem dúvida, em todas as modalidades têm vindo a 

mudar, mas ainda se nota bastante diferença. Eu quando cheguei em 1995/94, acredito 

que atletas como a XXX passaram por coisas muito mais complicada do que eu passei… 

LM  

Existe uma diferença, acho que ainda somos um pouco postos de lado (…)as 

pessoas ainda olham um bocado de lado porque não estão habituadas, se 

houvesse mais exemplos, se estivessem mais expostas, é uma questão de hábito 

(…) JC 
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Segundo Shephard (1990), os constrangimentos criados pela esteriotipização 

são efectivamente um problema já que os mais obtidos estereótipos que 

afectam a pessoa com deficiência são que estes possuem uma falha na sua 

imagem corporal, na inteligência e na habilidade, o que na grande maioria das 

vezes é inexacto e inapropriado. Neste contexto, o indivíduo com deficiência é 

visto como um indivíduo improdutivo e socialmente desviante. Os episódios de 

vida das entrevistadas denotam dificuldades em lidar com a deficiência, talvez 

mais pela parte dos outros que por elas próprias: 

 

(…) quando entrei para a escola primária, foi assim um pouco complicado. Apesar de eu 

já frequentar a escola, porque a minha mãe era professora primária, quando chegaram 

os coleguinhas novos para a minha turma, recordo-me que houve ali um bocado de 

distanciamento por parte deles em relação à deficiência, mas que rapidamente se 

resolveu com aquelas brincadeiras de criança. Mas lembro-me que houve ali algumas 

dúvidas de minha parte, de porquê que era assim tão diferente deles (…) LM 

(…) um atleta com deficiência não tem necessariamente que ser pior (…) JC 

 

Em 1986, Rosner, sustentava a ideia de que muitas pessoas nutriam um 

sentimento de pena dos indivíduos com deficiência, sendo que esse 

pensamento ainda tornava a pessoa mais deficiente, pois quando olhamos 

para o ser humano não vemos o que está realmente à nossa frente de uma 

forma concreta, mas efectivamente vemo-lo à luz de uma imagem baseada 

normalmente em concepções pré-estabelecidas pela sociedade em que 

vivemos. E a exposição de um corpo singular que se destaca da maioria, 

provoca reacções, como Leila expressa na descrição do seu dia-adia 

profissional: 

 

(…) ao ter um corpo diferente, o que eu ainda noto de bastante negativo são as crianças.  

E isso porque de facto os pais, as crianças quando olham para mim e vêm que há 
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qualquer coisa de diferente. Às vezes ficam a olhar, ficam a ver, e às vezes perguntam 

e, quando isso acontece, às vezes os pais em vez de explicarem pedem para eles se 

calarem, “não digas isso, cala-te, não faças isso, depois eu explico”, quando não tem 

que ser assim. Os pais têm que explicar obrigatoriamente naquela altura, do que se 

passa, que não tem qualquer problema, que é normal, que acontece a muita gente ainda 

com alguma frequência. É uma coisa que não se consegue controlar, mas ainda há esse 

aspecto dos pais quererem calar os filhos em vez de lhes explicar o que se passa. LM 

 

Numa época em que tanto se tem discorrido acerca das questões de pessoas 

com deficiência, sua integração e inclusão e a extrema preocupação com este 

tema, parece-nos que isto não vai além do papel e dos discursos, na medida 

em que ainda vivemos situações completamente inapropriadas para os tempos 

que correm. As situações descritas pelas entrevistadas são disso exemplo: 

 

(…) de inicio, confesso, que também pela minha pratica profissional. Eu não tenho a 

mão direita e o nosso cumprimento habitual é o aperto de mão com a mão direita, 

confesso que de inicio também foi uma questão que me preocupou bastante o não poder 

cumprimentar as pessoas como habitualmente se faz (…) LM 

(…) uma vez estava a andar de bicicleta na rua e de repente uma pessoa olhou 

para mim e falou e acenou-me com o braço, eu fiquei assim sem saber o que 

fazer (…) ás vezes um grupo de amigos vão andar de bicicleta e ficam sempre 

assim a pensar se convidam ou não convidam, não sabem se eu consigo, se 

consigo, se não convidarem têm receio que eu leve a mal, mas também não 

sabem muito bem como convidar (…) JC 

 

Tendo em conta que o/a atleta com deficiência é muitas vezes retratado face 

ao modelo médico, parece-nos de certa forma explicado o modo como ainda se 

olha para ele/a, pois neste modelo é mais valorizado a sua deficiência do que o 

seu valor no campo desportivo, profissional e até mesmo pessoal. E a 

discriminação com base na deficiência também surge: 
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(…) quando foi para entrar na faculdade também houve vários médicos que não me 

queriam aprovar nos pré-requesitos, porque não tinha condições físicas para entrar. (…) 

aí foi realmente, foi o grande momento de discriminação na minha vida, foi nessa altura. 

LM 

(…) estava na praia com o meu pai a jogar futebol à beira mar, era normal, mas 

um dia passou um senhor, assim com mais idade, e disse “ah, a menina não 

pode estar aqui na praia, não pode…”. Eu sentei-me na toalha de costas e nem 

me queria virar porque nem estava a acreditar no que o senhor estava a dizer. E 

o meu pai perguntou porquê, a resposta do senhor “é que está a causar muita 

impressão, ao menos meta uma prótese ou qualquer coisa”. Isto foi há 2 anos. 

Eu fiquei ali na toalha e nem me queria acreditar (…) essa foi a que me marcou 

mais, achei ridículo, horrível. JC 

 

Parece-nos que quanto maior é o grau e/ou visibilidade da deficiência, maiores 

são os constrangimentos e mais fora dos padrões essa pessoa se vai sentir. 

Lidar com olhares curiosos parece algo que se treina, e deixa de provocar 

constrangimento, como apontam estas atletas: 

 

(…) deixei de ligar que as pessoas olhassem para mim na praia. LM 

(…) quando há uma pequena diferença as pessoas notam e olham, as pessoas 

vão sempre olhar por curiosidade. Eu nem tenho uma deficiência muito visível, 

consigo perfeitamente fazer as coisas normais, mas mesmo uma pessoa com 

uma deficiência mais visível vai sentir ainda mais, mas não é um olhar mau, é 

um…olhar! Curiosidade! JC 

 

Sherrill (1986) refere que quando as pessoas vêm um atleta com deficiência a 

praticar desporto, qualquer actividade física ou qualquer actividade social, as 
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faz entender que estes também são capazes de fazer todos os outros 

trabalhos. Parece que a pessoa com deficiência parece constantemente de 

provar as suas capacidades para que o olhar sobre ela modifique mais um 

pouco. 

 

(…) por exemplo o Paulo Azevedo, actor de televisão, ele faz imensas coisas, 

embora o primeiro impacto é olhar para ele como um deficiente, e ao longo da 

novela as pessoas vão-se aperceber que ele é uma pessoa normal, um actor 

normal, acho que as pessoas vão olhar cada vez mais para ele como um actor e 

não como uma pessoa com deficiência. JC 

 

Devemos ressalvar, também, que mesmo entre pessoas com deficiência os 

constrangimentos podem acontecer, pois quando estas estão longe das demais 

pessoas com deficiência, quando estas não experimentam momentos de 

interacção com a mesma população e quando não têm a noção que existem 

muitas mais pessoas iguais a elas. Salienta-se que a integração de pessoas 

com deficiência no meio das ditas normais é muito importante, mas é da 

mesma importância não deixá-las à margem da realidade, da sua realidade e 

faze-las perceber e conhecer os seus pares, desde muito cedo, para que isso 

não venha a trazer consequências menos agradáveis e mesmo confusas. 

 

(…) na minha escola não há pessoas com deficiência, eu sou a única, sou um 

caso raro naquela escola (…) um dos meus handicap’s, falhas, foi que os meus 

pais nunca me tentaram integrar com pessoas com deficiência. A primeira vez 

que contactei com pessoas com deficiência foi no meu clube actual, e para mim, 

sendo uma pessoa com deficiência foi estranho estar no meio de pessoas com 

deficiência. Aliás, lembro-me que a primeira vez que vi a Leila e mais dois 

colegas meus não me senti à vontade porque não era normal para mim, nunca 

tinha visto na minha vida. Eu própria senti-me estranha, eu não estava a 



Apresentação e Discussão dos Resultados 
 

94 
 

discriminar, mas era uma coisa que não estava habituada a ver. Embora eu 

tenha uma deficiência, uma miúda de 12 anos, foi um choque para mim, fiquei 

estranha, confusa, mas agora tranquila. JC 

 

A deficiência, como característica, parece ser mais relevante do que qualquer 

outra característica da pessoa humana. O nosso olhar foca mais rapidamente o 

que é mais diferente e o que é mais inabitual. 

 

(…) eu como pessoa com deficiência as pessoas nem ligam muito ao facto de ser 

mulher ligam mais à pessoa com deficiência. Nas pessoas com deficiência nem é 

tanto o facto de ser homem ou mulher, isso não importa, olham é para se é ou 

não deficiente (…) JC 

 

Houve uma frase que nos marcou e que no fundo parece ser a realidade, por 

mais que nos convençámos que não, e que a tendência é que no futuro as 

coisas mudarão. 

 

(…) para mim sempre foi normal passar no meio de pessoas e elas olharem para 

mim. É claro que não é uma coisa que as pessoas gostem, ser o centro das 

atenções, eu sei que isso me vai perseguir o resto da minha vida, eu acho que 

nunca vai mudar, eu acho que as pessoas não estão habituadas, tudo será uma 

questão de habito, por exemplo, é o mesmo que alguém usar um chapéu muito 

grande amarelo no meio da rua, as pessoas iam olhar… Eu tenho que passar 

essa de ser deficiente, pois pessoas com deficiência vão haver sempre. Se eu não 

ultrapassar, vou ter sempre vontade de esconder e isso não é bom, temos que 

estar visíveis para que os outros também se habituem a nós. JC 
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Com efeito, quando estaremos todos e todas habituados/as a ver pessoas de 

corpos distintos sem lhes provocar constrangimentos? 

 

5.4 A importância do apoio familiar 

 

A família constitui o primeiro universo de relações sociais do ser humano. 

Citando Rey e Martinez (1989, p.143) “representa, talvez, a forma de relação 

mais complexa e de acção mais profunda sobre a personalidade humana, dada 

a enorme carga emocional das relações entre os seus membros”. E a 

referência à família pelas entrevistadas é constante: 

 

(…) acho que essa sensibilidade (característica feminina, de encarar as coisas) que 

também aprendi com a minha mãe, sem duvida, me ajudou a lidar com os resultados 

menos positivos quando aconteceram (…) LM 

 

A complexa rede de relações familiares apresenta características específicas 

de unicidade e complexidade constituindo um contexto em desenvolvimento 

(Kreppner, 1992). A questão do apoio familiar mostra-se relevante em variados 

aspectos na vida da pessoa com deficiência. O conjunto de interacções e 

relações desenvolvidas no micro-universo familiar, mostra que o 

desenvolvimento do indivíduo não pode ser isolado do desenvolvimento familiar 

(Dessen & Lewis, 1998). 

 

Senti todo o apoio do mundo. O meu pai também era desportista, ele percebe 

(…) O meu pai sempre me levou para a praia para jogar futebol hoje dá-me 

orgulho porque sou uma das melhores jogadoras de futebol da minha escola, e 

inclusive jogo com os rapazes. JC 
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Eu tenho a sorte de ter crescido numa família que para além do apoio motivacional 

também disponibilizou sempre um apoio financeiro bom. LM 

 

Segundo Negrin e Cristante (1996) e Glidden e Floyd (1997), os pais de 

crianças com deficiência têm uma maior propensão para, após o nascimento, a 

depressão, para o sentimento de raiva, rejeição e culpa. O facto de superarem 

estes sentimentos, ou mesmo nem os chegarem a vivenciar constitui um factor 

preponderante para a adaptação e bem-estar da criança com deficiência. 

As crianças com deficiência, tal como as outras crianças, interiorizam as 

relações que têm com os seus pais e familiares, assim como os seus pais 

percepcionam e dão importância à sua deficiência. Quanto mais positiva e 

evoluída for a actuação familiar, maiores serão os benefícios para a criança 

que no futuro será pessoa com deficiência. E no caso das entrevistadas os 

benefícios do apoio familiar são bem salientados: 

 

(…) no meio do azar de ter realmente uma deficiência, tive muita sorte, não me costumo 

queixar porque acho que tive realmente muita sorte, também como já disse pela família 

que tive, e que tenho (…) LM 

Eles desde o principio me incentivaram, desde o inicio dedicam muito tempo, 

porque fazer as viagens todos os dias para os treinos, não é fácil, demora muito 

tempo, é de manha e de tarde, todos os dias, o ano inteiro, é muito tempo 

investido em mim (…) JC 

 (…) e os meus pais sempre me incentivaram durante estes 4 anos, e estão 

dispostos a fazer este esforço (de se levantarem cedo, andarem para trás e para 

a frente comigo, para os treinos e para a escola) por mim. JC 

 

Com esta categoria pretendemos saber até que ponto a pessoa com 

deficiência percebe e dá relevância ao apoio que sente e até que ponto este é 
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determinante na sua vida. E o apoio e actuação da família estrutura o 

desenvolvimento destas pessoas e permite-lhes vivências enriquecedoras 

como seja a prática desportiva, como referem estas atletas 

 

(…) sem duvida foi mesmo o apoio da família, porque a minha família sempre foi muito 

virada para o desporto, as minhas irmãs também praticaram ginástica de competição 

desde cedo, e a disponibilidade dos pais, sem duvida que andar comigo para trás e para 

a frente, ir buscar à escola e levar aos treinos, e levar da piscina para casa, foi sem 

duvida o principal, o que mais facilitou. LM 

A minha maior base, o que mais me ajudou, e sem eles nunca iria chegar onde 

cheguei, foram os meus pais (…) Porque embora eu tenha que acordar muito 

cedo de manhã, não sou só eu, sou eu e os meus pais. JC 

 

 

5.5 Os apoios institucionais 

 

A ideia do apoio institucional radica numa perspectiva de progresso que se 

materializa no número de pessoas com deficiência a pratica desporto. Ainda 

assistimos hoje a uma discrepância muito grande entre o número de pessoas 

com deficiência e os praticantes. E os apoios materiais e financeiros 

necessários à prática, embora melhores, ainda são escassos: 

 

(…) exemplo que a XXX falava diversas vezes que em 1992, nos jogos Paralímpicos, ela 

e o treinador dela na altura tiveram que adiantar as verbas monetárias para poder 

participar, porque nem isso havia. Agora estamos completamente diferentes, já temos os 

apoios governamentais, temos o apoio de instituições privadas que têm sido 

fundamentais e nisso a federação tem feito uma apoio muito grande e um trabalho muito 
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bom e tem conseguido uns apoios privados, nesse aspecto têm vindo a mudar. No 

entanto, as verbas ainda estão muito aquém do desejado (…) LM 

 

Será que não há influência dos apoios dos clubes aos atletas com deficiência 

nas suas prestações nas competições? O facto de os atletas com deficiência 

serem apoiados não leva a uma prática mais regular e duradoura? Ao se 

sentirem apoiados não levará a que sintam menos diferenças quando 

comparados com os atletas ditos normais? Será que existem clubes que 

apoiam os seus atletas com deficiência sem diferenciação, proporcionando-

lhes condições para uma boa prática e um bom desenvolvimento? As 

respostas a estas questões são o que procuramos encontrar. 

Sabemos que pode passar por motivos de opção, mas também passa por 

questões de apoio e incentivo à prática. São problemas no que diz respeito à 

acessibilidade desportiva, aos equipamentos, aos treinadores disponíveis para 

orientar, aos espaços fornecidos e disponibilizados, as horários de treinos, à 

igualdade de informação, etc. que fazem parte das dificuldades que o indivíduo 

com deficiência tem que encarar para a prática desportiva (Moura e Castro, 

1995).  

 

Os horários são bons (…) são aqueles horários na parte da manhã em que não há muita 

procura por parte dos utentes, e a nós também é conveniente porque está fora dos 

nossos horários de trabalho ou da escola (…) à tarde há muita disponibilidade por parte 

do clube pois temos sempre pistas disponíveis desde as 2h da tarde até as 8h da noite 

temos sempre uma pista disponível para a equipa de natação adaptada. (…) é 

fundamental adaptarmo-nos aos 50m, porque as competições principais são em piscinas 

de 50m, também treinamos de manhã no complexo desportivo do Jamor. (…) no meu 

clube principalmente, porque a grande parte dos treinadores e professores foram 

também eles atletas, sabem aquilo por o que nós passamos, dão conselhos, ajudam-nos 

nos momentos mais complicados, e há realmente um espírito de equipa muito grande 

onde eu treino.  LM 
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(…) felizmente o meu clube tem 4 piscinas, para nós foram disponibilizadas 2 

piscinas (…) integrei o meu clube actual, o meu treinador passou dois anos a 

investir em mim (…) JC 

 

Quando estes problemas não acontecem apercebemo-nos que, para quem já 

pratica, ela prolonga-se por muito mais tempo e com ela vem a satisfação pelo 

que se faz. De notar as melhorias ao nível dos apoios disponibilizados às 

atletas: 

 

(…) é muito complicado acompanhar as novas atletas, que como tinha estado a falar os 

apoios têm vindo a ser mais, apesar de ainda não serem os ideais (…) elas agora são 

apoiadas desde cedo, cada vez com mais frequência, e é muito complicado competir 

com essas atletas, que desde cedo tem as condições ideais de treino e de planeamento 

de uma época desportiva (…) LM 

 

Há uma coisa que queria mencionar, é o apoio do meu clube, que disponibiliza 

um técnico só para nós, acho que é o único clube que faz isso, disponibiliza uma 

pista de manha e à tarde, todos os dias só para a equipa paralímpica. Dá-nos 

muito apoio o ano inteiro para tudo o que precisamos, e isso é muito importante 

para nós, sentirmos que temos tudo o que precisamos, que temos uma boa 

preparação, que o nosso clube está connosco e que não somos marginalizados, 

o que não acontece em outros clubes. JC 

 

 

5.6 O apoio dos Media 

 

O apoio dos media vai ao encontro de todas as necessidades mais marcantes 

do desporto adaptado: a divulgação. 
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Sendo esta divulgação importante sobre vários pontos de vista, pois o facto dos 

desportos adaptados terem mais cobertura social implicaria maiores apoios 

financeiros, através de patrocínios, publicidade, etc., levaria a uma maior 

adesão e procura por parte de outros indivíduos com deficiência e, 

paralelamente, ajudaria na modificação ou sensibilização da mentalidade social 

actual sobre esta população. Da mesma forma que uma maior divulgação traz 

uma maior assistência.  

 

(…) o grande salto que ainda não foi dado foi em termos de comunicação social, 

continua-se, sem dúvida, a não dar destaque aos atletas paralímpicos (…) LM 

O grande passo foi os meus pais terem visto a Leila na televisão (…) integrei o 

meu clube actual (…) JC 

 

O público desempenha de facto um papel indispensável e insubstituível quando 

nos referimos à valorização do espectáculo desportivo, já que é através dele e 

com ele que se estabelece uma permanente comunicação, que transpõe toda e 

qualquer barreira cultural, interpessoal e social (Lacerda, 2004). Parece-nos 

que tudo se torna como uma bola de neve, em que atrás de um apoio vem 

outro, atrás de uma vantagem aparece outra. Os episódios relatados atestam a 

importância da visibilidade e mediatização: 

 

(…) estamos nós nos campeonatos nacionais e não temos ninguém na bancada 

(…) os nossos só têm visibilidade nos anos dos Jogos Paralímpicos (…) E 

quando ganham as medalhas. JC 

(…) vou ser sincera, neste momento onde senti mais foi, neste ano para Pequim não 

termos conseguido adquirir os nossos fatos de banho da Speedo, que foram usados pelo 

Michael Felps, alguns dos nadadores olímpicos portugueses utilizaram, porque 

conseguiram ter acesso, nós tentamos por todos os meios, mesmo comprando 
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individualmente, através da federação, através de varias formas, são fatos de banho 

caríssimos, que posso dizer que são necessários mais de meio ano de ordenados, para 

adquirir um fato de banho, e sendo nós atletas de alta competição não podemos ter só 

um, precisamos de ter vários, um pelo tornozelo, um pelo joelho (…) de maneira que é 

um investimento muito grande e não conseguimos ter acesso, alguns atletas não tinham 

realmente condições de os ter e por outro lado a marca também não disponibilizou aos 

atletas paralímpicos. LM 

 

O que nos apercebemos é que o desporto adaptado só toma relevância e é 

motivo de interesse na altura dos Jogos Paralímpicos dando a parecer que o 

que efectivamente interessa são os resultados alcançados e não o caminho até 

lá percorrido. 

 

(…) só se recordam dos atletas paralímpicos no anos dos jogos Paralímpicos, e durante 

aquele período muito restrito, durante o percurso, que são aqueles 4 anos, em que há 

desilusões, há tristezas, há cansaço, há vontade de desistir, porque a fadiga é extrema, 

e que precisávamos realmente de alguma motivação e apoio da comunidade. Só que 

eles para tomarem conhecimento tem que ser através dos meios de comunicação social, 

aí temos que fazer uma grande alteração, ainda.  

É fundamental que sejam mais vezes transmitidos, mesmo para que as pessoas estejam 

mais sensíveis a estes eventos e se desloquem mais aos complexos desportivos para 

assistir ao desporto adaptado. LM 

 

Mudou muito (…) sempre tive uma boa visibilidade na escola (…) Depois de 

voltar dos Jogos Paralímpicos foi espectacular, toda a gente me tinha visto na 

televisão, ou lido numa revista, ou tinham-me visto em qualquer lado, sabiam 

quem eu era tinham orgulho de mim, e davam ainda mais valor à minhas 

actividades, ao que eu fazia na escola. Fala-se da Joana Calado e sabem logo 

quem é. E isso é muito bom para mim. Senti muita diferença. As pessoas 

vinham-me dar os parabéns todos os dias, senti aquele “calor”, o que é bom. 

JC 
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5.7 Prática Desportiva 

 

O desporto assume um lugar de extrema importância na sociedade actual, não 

só pelo impacto que tem no desenvolvimento das capacidades interpessoais, 

como também na consolidação do bem-estar físico e mental da pessoa e na 

sua relação com o corpo: 

 

(…) sem dúvida que alterou a forma como eu lidava com o meu corpo. LM 

 

Inicialmente a prática de actividade física para pessoas com deficiência, 

assumia uma vertente reabilitativa e de carácter médico. O caso das nossas 

atletas não foi excepção: 

 

(…) eu comecei aos 3 anos de idade na natação por indicação médica, porque sabíamos 

que haveria uma diferença de peso entre o meu membro superior direito e o esquerdo e 

iria ter à partida uma escoliose, e como na altura julgava-se que a natação era o 

tratamento de eleição para a escoliose (…) LM 

(…) o meu pai apontou o desporto como uma saída, porque havia sempre 

aquela preocupação da minha postura não estar correcta e o desporto sempre 

foi uma forma de equilibrar isso (…) JC 

 

Permitir que a mulher, a pessoa com deficiência e a mulher com deficiência 

tenha um acesso equivalente aos outros grupos sociais à prática desportiva, é 

decisivo para um exercício pleno da cidadania, para a redução das assimetrias 

e para um desenvolvimento social mais equilibrado, para a inclusão e 

relacionamento social, como salientam as entrevistadas: 
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(…) a prática desportiva deu-me uma segunda família e isso também é extremamente 

importante, os amigos que se fazem são muito importantes (…) LM 

Para além de ter a preocupação com a minha postura, eu sempre gostei de fazer 

desporto, foi uma forma de me conseguir integrar. (…) o facto de praticar 

desporto é mais um facto de ultrapassar as barreiras, e de integrarmo-nos com 

os outros, eu sempre quis que me tratassem de forma igual (…) JC 

 

A prática desportiva está, no entanto, aberta a todos mas parece que por vezes 

limitada mais a uns do que a outros.  

 

As mentalidades têm vindo a mudar sem dúvida, como em todas as modalidades têm 

vindo a mudar, mas ainda se nota bastante diferença (…) LM 

 

Como tivemos a oportunidade de desenvolver anteriormente neste estudo, a 

prática de actividade física e desportiva por pessoas com deficiência traz 

variados benefícios tanto físicos, fisiológicos, como psicológicos, sociais, etc. 

Percebemos com muita facilidade que tais benefícios levam, também, a um 

desenvolvimento a vários níveis da pessoa com deficiência, a percepção de um 

corpo mais capaz e de melhor saber gerir as suas potencialidades: 

 

(…) porque primeiro ganhei hábitos de vida saudáveis, aprendi a criar estratégias e a ser 

extremamente metódica à conta da natação (…) LM 

(… ) aprendi a disciplinar-me, periodizar-me, a gerir melhor o meu tempo, gerir 

os horários (…) Ter disciplina (…) ganhei consciência corporal, ouvi o meu 

corpo, o que ele precisa, descanso, alimentação, cansaço, limites (…) Percebi o 

que consegui fazer com este corpo. Consigo ter mais força, consigo fazer mais 

coisas que muitas pessoas com a minha idade não conseguem. JC 
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Procuramos com esta categoria compreender o que leva a pessoa com 

deficiência à prática desportiva e qual a sua percepção dos benefícios por ela 

indicados. 

 

(…) esses valores mantêm-se para o longo da vida, o levantar cedo, o deitar cedo, o 

alimentar-me bem (…) LM 
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A pesquisa realizada sobre a temática da intercepção de questões de 

género com deficiência, foi uma experiência muito enriquecedora e que nos 

motivou para conhecer um pouco mais sobre o tema, embora, não tenhamos 

encontrado muitos trabalhos, documentos ou estudos escritos, dificultando-nos, 

assim, o levantamento de mais informação e dados relevantes. 

O presente trabalho de pesquisa apresentou diversos aspectos que 

consideramos constituir importantes contribuições para o entendimento actual 

da mulher com deficiência no desporto. 

Analisados os resultados obtidos, constatamos que a deficiência apresenta-se 

como um importante factor de desigualdade, que continua a constituir um 

desafio para as políticas sócio-culturais do nosso país. Embora nos últimos 

anos se tenha observado uma mudança na forma como se entende o que é 

deficiência e como a sociedade é responsável por ela, continua-se ainda muito 

aquém do que seria pretendido e muito longe de podermos afirmar existirem 

mudanças significativas, positivas e lucrativas para o bem-estar desta 

população. Algumas mudanças prescreveram alterações ao nível político, 

nomeadamente no que diz respeito a apoios e a novas Leis de inclusão. Só 

que uma mudança não implica apenas discorrer em folhas de papel políticas 

inclusoras, ajudas financeiras (ainda que muito limitativas), discursos políticos e 

sociais bem redigidos e posteriormente bem representados, pois estes são 

apenas a menor peça do “quebra-cabeças”. Mudança implica, sim, agir sobre a 

forma como lidamos com a diversidade, como lidamos com a diferença, como 

lidamos com a nossa moralidade, não é apenas mostrar que estamos sensíveis 

ao problema, porque é eticamente correcto, e na primeira oportunidade fugimos 

e não o encaramos de frente. Há muito ainda a ser consumado para que se 

possa conseguir um sistema apto a oferecer oportunidades iguais a todos, sem 

cair no erro da exclusão social por mais invisível que ela possa parecer. As 

aparentes iniciativas para a mudança e para o desenvolvimento social, não têm 

sido suficientes para enfrentar o poder dos estereótipos e preconceitos já 

incutidos na mentalidade da nossa sociedade, com segurança e tranquilidade. 

Com base nas pesquisas efectuadas e na análise das informações fornecidas 
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pelas nossas atletas, torna-se possível inferir que, de facto, há oportunidade de 

inserir a pessoa com deficiência na sociedade, mas numa sociedade que não 

lhes negue as oportunidades e que reconheça a diferença como diversidade e 

não a subjugue à desigualdade.  

A deficiência motora e a sua marca corporal, efectivamente, ainda evidenciam 

a diferença entre o inteiro e o fragmentado, o perfeito e o imperfeito, o “normal” 

e o “anormal”, e está carregada de estigmas, valores preconceituosos e 

pejorativos, o que coloca a pessoa com deficiência às margens da sociedade. 

Para muitas pessoas a aproximação a um indivíduo com deficiência motora 

traz a dor de um possível futuro que ninguém quer para si, traz a ameaça à 

tranquilidade, ao bem-estar, ao sentido de estética e à segurança pessoal e 

familiar. Neste contexto pode-se imaginar quão difícil pode ser viver com uma 

deficiência no nosso meio social – os olhares, os comentários, os pensamentos 

silenciosos, as expressões de pena, a desconsideração, a desvalorização, o 

desconhecimento e até mesmo a curiosidade, causam um ruído enorme 

acabando por denegrir a sua auto-imagem e dificultar a aceitação da sua 

deficiência. O meio sócio-cultural em que vivemos actualmente, ainda reproduz 

fortemente essa visão estigmatizada e constrangedora para com os indivíduos 

com deficiência, principalmente, ao valorizarem tanto o “corpo perfeito”, que a 

tanto custo se procura atingir, sem se saber bem o que ele é na realidade. No 

nosso estudo tratamos especificamente com a amputação e com a mulher, 

então, percebemos que para esta população tão particular, que tem parte do 

seu corpo mutilada, se torne um tormento viver com esses estigmas sociais, 

que são vivenciados a todo o momento nas suas relações com o mundo, por 

mais que esta problemática da deficiência e sua sensibilização já perdure há 

longas datas. É do conhecimento geral que os meios de comunicação social 

são neste momento um veículo importante para a proliferação das informações, 

mas são igualmente fortes na edificação de ideais, identidades, 

personalidades, etc, e no que diz respeito à deficiência e à mulher, estes 

também reproduzem os mesmos padrões de desvalorização de que se tem 

vindo a desenvolver. Nunca antes se viu tanta propaganda/publicidade com 

corpos femininos, corpos “arranjados”, magros, atléticos como hoje, o que 
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apoia a ideia de que esta “doença contemporânea” do “corpo perfeito” atinja em 

especial a nossa população amostral (mulher com amputação). É verdade que 

cada pessoa encara e reage de forma diferenciada aos seus problemas, no 

entanto, os aspectos emocionais e sociais, envolvidos, são complexos de gerir 

perante tais factos. Aos poucos a mulher com amputação vai fazendo o 

reconhecimento do seu próprio corpo e, através do contacto com experiências 

e vivências vais construindo os seus ideais. Essa construção não é de todo 

estanque e vai mudando ao longo do tempo e ao longo da evolução da sua 

vida, com o que se vai deparando no seu dia-a-dia. Quando confrontadas com 

certas realidades as dúvidas vão surgindo repetidamente, como foi o caso 

citado pela nossa atleta Leila Marques, do simples cumprimento formal do 

aperto de mão. São simples casos, inimagináveis para uns e confusos para 

outros, em que a pessoa com deficiência vai utilizando mecanismos de defesa 

nas mais diversas conjunturas do seu quotidiano. Estratégias que as auxiliam a 

se defenderem de situações mais delicadas e constrangedoras. Este 

mecanismo foi facilmente perceptível nos discursos de ambas as atletas 

quando confrontadas com questões que envolviam 

constrangimentos/preconceitos sentidos, pois rapidamente replicavam que não 

sentiam nada, que as coisas estavam a mudar, mas ao longo da entrevista 

enumeravam uma série de momentos muito constrangedores. Encaramos que 

o facto de acreditarem que as mentalidades estão a mudar, na realidade, 

ajuda-as a encarar o dia-a-dia de outra forma, com mais tranquilidade, mas 

marcando-as internamente, pois todos os dias as pessoas olham, todos os dias 

as pessoas comentam. 

A prática de actividade física regular demonstrou-se como uma forma de 

auxiliar a maneira como as nossas atletas encaram a sua deficiência e 

sociedade, vindo deste modo corroborar as tendências apresentadas em 

diversos estudos citados na revisão da literatura deste trabalho. Com efeito, 

para que estas primazias sejam alcançadas e repercutam o verdadeiro efeito 

desejado, é fundamental que as instituições ofereçam condições propícias para 

uma boa prática e um pleno desenvolvimento das capacidades dos seus 

atletas. Através da análise das respostas dadas pelas atletas em estudo, 
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espontaneamente percebemos que muito dos seus sucessos se devem às 

excelentes condições de treino que lhes são proporcionadas. No que diz 

respeito ao desporto, as atletas entrevistadas não sentem nenhum 

constrangimento, nem mesmo embaraço pela modalidade em si, que as expõe 

ao máximo. Porém, também nos seus discursos, percebemos que o mesmo 

não acontece em todas as instituições, e que outras suas colegas não fruem 

das mesmas regalias. Ao mesmo tempo também previnem para o facto da 

comunicação social só se lembrar delas nos anos dos JP, e se esquecerem 

que durante os anos preliminares elas também existem, também necessitam 

de sentir apoio e motivação, precisam de ser divulgadas para que a imagem do 

deficiente praticante desportivo não se afigure estranha e invulgar. De um 

modo geral divisamos que algumas mudanças já foram consumadas, não tanto 

quanto se esperava no início deste estudo, demonstrando, assim, que a nível 

do desenvolvimento social nesta área ainda nos encontramos muito aquém das 

expectativas, muito abaixo das necessidades, muito longe da verdadeira era de 

contemporaneidade que dizem estarmos hoje, pois para que se possa 

enaltecer esta sociedade é necessário quebrar com algumas “heranças” e 

procurar uma nova forma de lidar com a realidade de hoje que se caracteriza, 

entre outros aspectos, pela diversidade. Sabemos que não se mudam 

mentalidades tão vincadas com um simples passe de mágica e que o “ideal” de 

sociedade não se atinge de um dia para o outro, mas por diversas acções de 

consciencialização e sensibilização de toda a sociedade para que a mudança 

aconteça e seja implementada com qualidade, igualdade, justiça e sensatez. 

Pode parecer uma utopia, mas os sonhos acontecem, basta acreditarmos. 

Ao concluir o presente trabalho a nossa expectativa é que este possa ter 

contribuído para um olhar mais crítico e reflexivo sobre esta área em particular, 

da mulher com deficiência no desporto. E como estamos cientes que é deveras 

impossível se esgotarem as reflexões e contemplações num único estudo, 

desenvolvemos algumas sugestões para futuros estudos relacionados com 

este tema. 
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Assim sendo, sugeríamos que o tema do nosso presente estudo fosse alargado 

com atletas paralímpicas com uma outra deficiência, ou com atletas mais 

velhas, ou com praticantes de uma outra modalidade, mas desta vez colectiva, 

ou com praticantes do sexo masculino, questionando-os sobre o que eles 

entendem ou qual a sua opinião/percepção do desporto para mulheres, se 

verificam ou não diferenças. Sugeríamos também alargar a amostra, ou 

contemplar uma amostra mista e proceder a comparações, ou até comparar no 

mesmo estudo mulheres com e sem deficiência. 

Pensamos que estes seriam bons temas e que contribuiriam para um maior e 

melhor conhecimento na área e no tema em causa. 
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Anexo I 

XIX 
 

Anexo 1 

E-mail enviado à atleta Leila Marques: 

Os meus cumprimentos. 

O meu nome é Tânia Teixeira, sou estudante do 5ºano da licenciatura em 

Desporto, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e encontro-me 

neste momento a desenvolver, juntamente com a Professora Doutora Paula 

Silva e a Professora Doutora Maria Adília, o meu trabalho de final de curso. 

Este é um trabalho científico que tem como tema “A intercepção das questões 

de género com deficiência”. Para tal, pensamos em realizar entrevistas a 

atletas femininas paraolímpicas de forma a podermos traçar o seu percurso, 

percebendo quais os aspectos particulares das experiências das mulheres com 

deficiência no desporto; qual o entendimento das experiências no desporto 

numa perspectiva alargada do conceito de inclusão, assim como os 

significados e valores que as desportistas paraolímpicas atribuem ao desporto 

nas suas vidas de mulheres e com deficiência. 

Estamos bem cientes das dificuldades que enfrentaremos na elaboração deste 

trabalho, uma vez que se trata de um tema pouco explorado e muito pouco 

documentado. Desta forma, pedimos a sua amável colaboração para que, 

assim que tenha disponibilidade, efectuarmos uma entrevista, deixando-nos 

dessa forma o seu importante testemunho. 

Gostaríamos igualmente que, caso seja possível, nos cedesse o contacto da 

sua colega de selecção, Joana Calado, estreante nos últimos Jogos de 

Pequim. 

Aproveito o momento para congratulá-la pela participação nos mesmos. 

Uma vez que o prazo para a realização deste trabalho é bastante curto, agradeço a 

sua breve resposta. 

 

Sem mais nada de momento, despeço-me com a maior consideração. 

 

Senhora da Hora, 10 de Novembro de 2008  

 

Tânia Teixeira 

 



 

 
   



Anexo II 

XXI 
 

Anexo 2 

E-mail enviado à atleta Joana Calado: 

Os meus cumprimentos. 

O meu nome é Tânia Teixeira, sou estudante do 5ºano da licenciatura em 

Desporto, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e encontro-me 

neste momento a desenvolver, juntamente com a Professora Doutora Paula 

Silva e a Professora Doutora Maria Adília, o meu trabalho de final de curso. 

Este é um trabalho científico que tem como tema “A intercepção das questões 

de género com deficiência”. Para tal, pensamos em realizar entrevistas a 

atletas femininas paralímpicas de forma a podermos traçar o seu percurso, 

percebendo quais os aspectos particulares das experiências das mulheres com 

deficiência no desporto; qual o entendimento das experiências no desporto 

numa perspectiva alargada do conceito de inclusão, assim como os 

significados e valores que as desportistas paraolímpicas atribuem ao desporto 

nas suas vidas de mulheres e com deficiência. 

Estamos bem cientes das dificuldades que enfrentaremos na elaboração deste 

trabalho, uma vez que se trata de um tema pouco explorado e muito pouco 

documentado. Desta forma, pedimos a sua amável colaboração para que, 

assim que tenha disponibilidade, efectuarmos uma entrevista, deixando-nos 

dessa forma o seu importante testemunho. 

Antes de mais, para o caso de estar disponível e interessada em colaborar, é 

necessário que haja uma autorização dos seus pais, devido à sua idade. 

Já contamos com a colaboração da sua colega Leila, portanto caso esteja com 

alguma dúvida pode também conversar com ela sobre o assunto. 

Uma vez que o prazo para a realização deste trabalho é bastante curto, 

agradeço a sua breve resposta. 

 

Sem mais nada de momento, despeço-me com a maior consideração. 

 

Senhora da Hora, 10 de Novembro de 2008  

Tânia Teixeira 

 



    

 
 



    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guião da Entrevista 
 

 

 

 



    

 
 



A
ne

xo
 II

I 
 

 
 

X
X
V
 

Ob
jec

tiv
os

 
Te

m
as

 
Qu

es
tõ

es
 

Ti
po

 d
e q

ue
st

ão
/R

ela
çã

o 
te

m
po

ra
l 

1. 
Le

gi
tim

ar
 a

 e
nt

re
vi

st
a 

e 
m

ot
iv

ar
 

a 
en

tre
vi

st
ad

a.
 

- 
In

fo
rm

ar
 

so
br

e 
o 

ob
je

ct
iv

o 
e 

na
tu

re
za

 
do

 
es

tu
do

/in
ve

st
ig

aç
ão

; 
- I

nf
or

m
ar

 s
ob

re
 o

s 
ob

je
ct

iv
os

 d
a 

en
tre

vi
st

a;
 

- 
Ag

ra
de

ce
r 

a 
di

sp
on

ib
ilid

ad
e 

e 
co

la
bo

ra
çã

o 
sa

lie
nt

an
do

 a
 im

po
rtâ

nc
ia

 d
o 

se
u 

co
nt

rib
ut

o;
 

- 
As

se
gu

ra
r 

a 
co

nf
id

en
ci

al
id

ad
e 

do
s 

da
do

s 
pr

ov
en

ie
nt

es
 d

a 
en

tre
vi

st
a;

 
 

An
te

s 
de

 m
ai

s 
qu

er
ia

 a
gr

ad
ec

er
-lh

e 
a 

di
sp

on
ib

ilid
ad

e 
e 

co
la

bo
ra

çã
o 

e 
pe

di
r-l

he
 a

ut
or

iz
aç

ão
 p

ar
a 

fa
ze

r 
re

gi
st

o 
áu

di
o 

de
st

a 
en

tre
vi

st
a.

 I
m

po
rta

-s
e 

qu
e 

es
ta

 e
nt

re
vi

st
a 

se
ja

 g
ra

va
da

 (e
m

 re
gi

st
o 

áu
di

o)
? 

 

2. 
R

ec
ol

he
r 

el
em

en
to

s 
re

fe
re

nt
es

 
à 

id
en

tif
ic

aç
ão

, 
fo

rm
aç

ão
 

pr
of

is
si

on
al

/a
ca

dé
m

ic
a 

e 
de

sp
or

tiv
a 

da
 e

nt
re

vi
st

ad
a.

 

- I
da

de
; 

- P
ro

fis
sã

o;
 

- A
no

s 
co

m
o 

at
le

ta
 p

ar
al

ím
pi

ca
; 

- T
re

in
os

, h
or

ár
io

s 
e 

lo
ca

l; 

H
á 

al
gu

ns
 d

ad
os

 q
ue

 s
ão

 im
po

rta
nt

es
 n

ós
 c

on
he

ce
r-

m
os

 a
ce

rc
a 

de
 s

i. 
Fa

le
m

os
 d

e 
al

gu
ns

 d
ad

os
 p

es
so

ai
s 

e 
nã

o 
só

. 

Se
rá

 p
os

sí
ve

l c
on

he
ce

rm
os

 a
 s

ua
 id

ad
e?

  
 Pa

ra
 

al
ém

 
de

 
se

r 
at

le
ta

 
pa

ra
lím

pi
ca

 
te

m
 

al
gu

m
a 

ac
tiv

id
ad

e 
pr

of
is

si
on

al
? 

 H
á 

qu
an

to
 te

m
po

 é
 a

tle
ta

 p
ar

al
ím

pi
ca

? 
 Q

ua
nt

os
 tr

ei
no

s 
re

al
iz

a 
po

r s
em

an
a?

 E
 o

s 
ho

rá
rio

s?
 

 O
 lo

ca
l d

os
 tr

ei
no

s 
é 

se
m

pr
e 

o 
m

es
m

o?
  

 É 
pe

rto
 o

u 
lo

ng
e 

de
 c

as
a?

 
   

   
   

 -C
om

o 
se

 d
es

lo
ca

 p
ar

a 
lá

? 
 

    
Id

en
tif

ic
aç

ão
 

 
Id

en
tif

ic
aç

ão
 

  
Id

en
tif

ic
aç

ão
 

 
Id

en
tif

ic
aç

ão
 

 
Id

en
tif

ic
aç

ão
 

  
Id

en
tif

ic
aç

ão
 

 

3. 
R

ec
ol

he
r 

el
em

en
to

s 
so

br
e 

o 
pe

rc
ur

so
 

de
sp

or
tiv

o 
da

 
en

tre
vi

st
ad

a.
 

- D
ec

is
ão

 d
e 

in
ic

io
 d

a 
pr

át
ic

a;
 

- D
es

cr
ev

er
 o

 p
er

cu
rs

o;
 

- F
ac

to
re

s 
qu

e 
fa

ci
lit

ar
am

 e
 d

ifi
cu

lta
ra

m
; 

Va
m

o-
no

s 
ce

nt
ra

r a
go

ra
 u

m
 p

ou
co

 n
o 

se
u 

pe
rc

ur
so

 d
e 

at
le

ta
. 

Q
ua

nd
o 

de
ci

di
u 

in
ic

ia
r a

 p
ra

tic
a 

de
sp

or
tiv

a?
 

   
   

   
-P

or
qu

ê 
to

m
ou

 e
ss

a 
de

ci
sã

o?
 

 Q
ue

r 
de

sc
re

ve
r-m

e 
o 

se
u 

pe
rc

ur
so

 a
té

 c
he

ga
r 

a 
se

r 
at

le
ta

 p
ar

al
ím

pi
ca

? 

   
Ex

pe
riê

nc
ia

s/
Pa

ss
ad

o 
  

Ex
pe

riê
nc

ia
s/

Pa
ss

ad
o 

 



A
nexo III 

 
 

 

X
X
V
I 

 Q
uais os factores que entende que m

ais facilitaram
 

esse percurso? E os que m
ais dificultaram
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pinião/Passado 
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entos referentes 
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sobre a sua prática desportiva. 
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quando decidiu iniciar a pratica desportiva? 
          - Sentiu apoio de todos? 
 Agora é um

a atleta de alta com
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ais alto nível. Então diga-m
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 que sente quando vai para um
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petição? 
 

 
Apoios/Passado 

     
Experiência/Passado-Presente 
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          - E aos próxim
os jogos paralím

picos? 
 

O
pinião/Futuro 

11. C
onclusão. 

- Algum
 aspecto a acrescentar; 

Sobre o tem
a que estivem

os a conversar, há algum
a 

coisa que gostasse de acrescentar? 
 

 

12. Agradecim
ento. 

 
Agradeço-lhe a atenção e disponibilidade, além

 da sua 
preciosa colaboração neste estudo. 
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Guião da entrevista: 

O propósito desta entrevista é a recolha de informações acerca das 

experiências e vivências de mulheres atletas paraolímpicas. Por isso, como 

estudante da área do Desporto de Reabilitação e Reeducação Física gostaria 

de captar as suas opiniões, os seus saberes e as suas perspectivas. 

Neste estudo, no qual serão realizadas 2 entrevistas, as informações 

recolhidas serão analisadas e, no caso de preferir, a fonte de informação será 

mantida no anonimato. 

Durante a entrevista se quiser saber a razão de determinada pergunta, por 

favor sinta-se à vontade para o fazer, ou se houver algo a que não queira 

responder simplesmente diga que não responde. 

Quer fazer alguma pergunta antes de iniciarmos a entrevista? 

R:  

1. Antes de mais queria agradecer-lhe a disponibilidade e colaboração e 

pedir-lhe autorização para fazer o registo áudio desta entrevista. Importa-se 

que esta entrevista seja gravada (em registo áudio)? 

R:  

Há alguns dados que são importantes nós conhecermos acerca de si. 

Falemos de alguns dados pessoais e não só. 

2. Será possível saber a sua idade? 

R:  

 

3. Para além de ser atleta paraolímpica, tem alguma actividade 

profissional? 

R:  

 

4. Há quanto tempo é atleta paraolímpica? 

R:  
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5. No que diz respeito aos seus treinos, quantos (treinos) realiza por 

semana? E os horários? 

R:  

6. O local onde os realiza é sempre o mesmo?  

R:  

7. É perto ou longe de casa? Como se desloca para lá? 

R:  

Vamo-nos centrar um pouco no seu percurso de atleta, 

 

8. Quando decidiu iniciar a prática desportiva? 

R:  

9. Porquê tomou essa decisão? 

R:  

10. Quer descrever-me o seu percurso até chegar a atleta paraolímpica?  

R:  

11. Quais os factores que entende que mais facilitaram esse percurso? E os 

que mais dificultaram? 

R:  

12. Qual foi a reacção dos seus familiares e amigos quando decidiu iniciar a 

prática desportiva? 

R:  

13. Sentiu apoio de todos? 

 

Agora é uma atleta de alta competição, que participa ao mais alto nível. 

Então, diga-me… 

14. O que sente quando vai para uma competição? 

R:  

15. Quando pensa no desporto em geral, como considera ser tratado o 

desporto adaptado em comparação com o desporto dito “normal”? 

R:  

16. Se sente diferenças, elas são a que nível? 
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17. Pode descrevê-las? 

18. Alguma vez sentiu essas diferenças pessoalmente?   

R:   

19. Durante todo este seu percurso desportivo, de que já falamos, houve 

alguma coisa ou situação que poderia ter sido diferente se não fosse mulher? 

R:  

20. Considera que o facto de ser mulher, a prejudicou ou beneficiou em 

alguma situação enquanto atleta? 

R:  

21. Como entende que são tratadas as atletas femininas e os masculinos? 

R:  

22. Após iniciar a sua prática desportiva regular, sentiu que mudou alguma 

coisa na sua vida? 

R:  

23. E após ingressar na equipa paraolímpica? 

R:  

24. Como se descreve enquanto mulher atleta? 

R:  

 

Claro que antes de ser atleta já era mulher, então diga-me… 

 

25. O que é determinado na sua vida pelo facto de ser mulher (interfere)? 

R:  

26. Quer partilhar algum episódio que a tenha marcado mais positiva ou 

negativamente? (na sequencia da resposta anterior). 

R:  

Hoje em dia há uma grande preocupação em volta do corpo, da aparência 

física, da beleza, da magreza, digamos que com a procura do “corpo 

ideal”. O corpo que nos aparece nas revistas, na televisão, nas modelos… 

27. Qual a sua opinião acerca deste assunto? 

R:  
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28. O que é para si um corpo ideal? 

R:  

29. A maneira como se relaciona com o seu corpo foi, ou não, alterada após 

o início da sua prática desportiva? De que modo? 

R:  

30. Ainda relativamente ao mesmo assunto (corpo), alguma vez sentiu ou 

sente algum constrangimento? 

R:    

31. Haverá algum episódio, positivo ou negativo, que a tenha marcado, que 

queira partilhar? (só se não estiver contemplado na resposta à questão 

anterior…) 

R:  

32. Se lhe pedisse para descrever o seu corpo, que aspectos focaria/referia? 

R:  

Para terminar, e porque o que nos trouxe até si foi o facto de a (nome) 

ser uma desportista, gostávamos de saber… 

 

33. Em relação ao futuro próximo, quais são as suas expectativas em 

relação à continuidade da sua carreira desportiva? 

R:  

34. E aos próximos jogos paraolímpicos? 

R:  

35. Sobre o que estivemos a conversar, há alguma coisa que gostasse de 

acrescentar? 

R:  

Agradeço-lhe a atenção e disponibilidade, além da sua preciosa 

colaboração neste estudo. 
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Anexo V 

XXXV 

Transcrição da entrevista: 

Leila Marques 
O propósito desta entrevista é a recolha de informações acerca das 

experiências e vivências de mulheres atletas paralímpicas. Por isso, como 

estudante da área do Desporto de Reabilitação e Reeducação Física gostaria 

de captar as suas opiniões, os seus saberes e as suas perspectivas. 

Neste estudo, no qual serão realizadas 2 entrevistas, as informações 

recolhidas serão analisadas e, no caso de preferir, a fonte de informação será 

mantida no anonimato. 

Durante a entrevista se quiser saber a razão de determinada pergunta, por 

favor sinta-se à vontade para o fazer, ou se houver algo a que não queira 

responder simplesmente diga que não responde. 

Quer fazer alguma pergunta antes de iniciarmos a entrevista? 

R: Não. 

1. Antes de mais queria agradecer-lhe a disponibilidade e colaboração e 

pedir-lhe autorização para fazer o registo áudio desta entrevista. 

Importa-se que esta entrevista seja gravada (em registo áudio)? 

R: Não. 

Há alguns dados que são importantes nós conhecermos acerca de si. 

Falemos de alguns dados pessoais e não só. 

2. Será possível saber a sua idade? 

R: 27 

 

3. Para além de ser atleta paraolímpica, tem alguma actividade 

profissional? 

R: Sou médica. 

 

4. Há quanto tempo é atleta paraolímpica? 
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R: Aos 11 anos comecei a integrar uma equipa de natação adaptada e aos 13 

anos participei na minha primeira competição nacional. 

 

5. No que diz respeito aos seus treinos, quantos (treinos) realiza por 

semana? E os horários? 

R: Eu realizo cerca de treze treinos semanais (dentro de água entre uma hora 

e meia/duas horas cada um deles), sem contabilizar os treinos de ginásio. Os 

horários são bons, mas apesar de ser uma piscina, é uma empresa que tem 

que rentabilizar espaço o tempo e recolher lucros aos final do ano, de maneira 

que o tempo que temos disponível são aqueles horários na parte da manhã em 

que não há muita procura por parte dos utentes, e anos também é conveniente 

porque está fora dos nossos horários de trabalho ou da escola, por isso de 

manha treino às 6:30h da manhã, e à tarde há muita disponibilidade por parte 

do clube pois temos sempre pistas disponíveis desde as 2h da tarde até as 8h 

da noite temos sempre uma pista disponível para a equipa de natação 

adaptada.  

 

6. O local onde os realiza é sempre o mesmo?  

R: Não, varia porque, primeiro o meu clube tem três piscinas, mas 

habitualmente nadamos em duas piscinas do nosso clube, e como não temos 

piscinas de 50m, e é fundamental adaptarmo-nos aos 50m, porque as 

competições principais são em piscinas de 50m, também treinamos de manhã 

no complexo desportivo do Jamor. 

 

7. É perto ou longe de casa? Como se desloca para lá? 

R: O meu clube é pertíssimo de minha casa o Jamor é que já fica um 

bocadinho fora de mão, cerca de 20minutos de carro, o inconveniente são as 

portagens. 

 

Vamo-nos centrar um pouco no seu percurso de atleta, 
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8. Quando decidiu iniciar a prática desportiva? 

R: Foi desde muito cedo, comecei com a natação mas houve sempre muitos 

outros desportos envolvidos pelo meio, eu comecei aos 3 anos de idade na 

natação por indicação médica, porque sabíamos que haveria uma diferença de 

peso entre o meu membro superior direito e o esquerdo e iria ter a partida uma 

escoliose, e como na altura julgava-se que a natação era o tratamento de 

eleição para a escoliose e agora já se sabe que não trás qualquer beneficio a 

não pelo fortalecimento muscular que é obviamente fundamental e a actividade 

física em si. Então comecei aos 3 anos e rapidamente ganhei gosto pelo meio 

aquático, iniciei com a adaptação ao meio aquático, posteriormente aprendi a 

nadar as técnicas e nunca mais parei. Pelo meio também pratiquei desde muito 

cedo, desde os 4 anos de idade, ginástica, e perto dos 6/7 anos fiz Karaté. E 

depois em 1996 optei por ir aos Jogos paralímpicos e deixei para trás as outras 

duas. E não me arrependo. 

 

9. Porquê tomou essa decisão? 

R: De início foram os meus pais, por indicação médica e depois foi mesmo o 

gosto pelo meio e pela modalidade que me fez continuar, sem dúvida. 

 

10. Quer descrever-me o seu percurso até chegar a atleta paralímpica?  

R: Eu tive a sorte de ser relativamente rápido, isso porque, como já tinha assim 

alguma aptidão para o meio e safava-me muito bem, e então por volta dos 

onze anos convidaram-me para integrar na equipa de natação adaptada do 

meu clube. Levei cerca de um ano a dizer que sim, isto porque, eram uma 

criança que gostava imenso de ter o meu espaço, de me divertir com as 

brincadeiras de rua, de poder fazer os meus outros desportos, de maneira que 

fui aproveitando ali um bocadinho mais do que podia aproveitar. A certa altura 

começaram-me a aliciar com as contrapartidas das viagens, de conhecer 

outras pessoas e por aí fora, e então aos doze anos comecei realmente na 

equipa. Comecei por participar em pequenas provas, que já participava dentro 

do meu clube, comecei a participar em competições nacionais, e pela primeira 

vez numa competição da Europa em 1995 e aí consegui logo apurar-me para 
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os Jogos paralímpicos de 1996. Foi a sorte de estarmos já no final de um ciclo 

olímpico, que fez com que eu logo ao final de dois anos de ter iniciado 

ingressasse nos Jogos Paralímpicos. 

 

11. Quais os factores que entende que mais facilitaram esse percurso? E os 

que mais dificultaram? 

R: Acredito que sem duvida foi mesmo o apoio da família, porque a minha 

família sempre foi muito virada para o desporto, as minhas irmãs também 

praticaram ginástica de competição desde cedo, e a disponibilidade dos pais, 

sem duvida que andar comigo para trás e para a frente, ir buscar à escola e 

levar aos treinos, e levar da piscina para casa, foi sem duvida o principal, o que 

mais facilitou. Para além disso, depois de ter o contacto inicial com a equipa, 

achar extraordinário o trabalho que faziam, lembro-me de achar extraordinário 

a Susana Barroso, que agora está no boccia, foi de certo que o facto de os ver 

e de ver o trabalho que faziam que me fez continuar. O que mais dificultou foi 

mesmo a minha vontade de ser criança e não quer ter responsabilidades, 

nessa altura sem dúvida que foi isso, o não querer começar a sério. 

12. Qual foi a reacção dos seus familiares e amigos quando decidiu iniciar a 

prática desportiva? 

R: Sem dúvida muito apoio, nessa altura é sempre muito mais importante a 

família e senti muito apoio. Foi sem dúvida fundamental o apoio e a força que 

me deram. 

13. Sentiu apoio de todos? 

 

Agora é uma atleta de alta competição, que participa ao mais alto nível. 

Então, diga-me… 

14. O que sente quando vai para uma competição? 

R: É muito complicado explicar, porque nessa altura é uma combinação tão 

grande de sensações e emoções, muito difícil de explicar. Isto porque 

trabalhamos tanto para essa competição, temos imensa responsabilidade 

nessa altura, há um medo tremendo de alguma coisa correr mal e de falhar na 

altura da competição, mas depois por outro lado temos, ou melhor eu sempre 
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tive a noção que tinha feito todos os esforços necessários para estar na melhor 

condição física nesse evento, de maneira que naquela altura é o nervoso que 

antecede qualquer momento importante, mas também a vontade extrema de 

competir e de mostrar que realmente o investimento que foi feito em mim foi 

merecido. 

 

15. Quando pensa no desporto em geral, como considera ser tratado o 

desporto adaptado em comparação com o desporto dito “normal”? 

R: As mentalidades têm vindo a mudar sem duvida, como em todas as 

modalidades têm vindo a mudar, mas ainda se nota bastante diferença, eu 

quando cheguei em 1995/94, acredito que atletas como a XXX passaram por 

coisas muito mais complicada do que eu passei, eu dou o exemplo que a XXX 

falava diversas vezes que em 1992, nos jogos Paralímpicos, ela e o treinador 

dela na altura tiveram que adiantar as verbas monetárias para poder participar, 

porque nem isso havia, agora estamos completamente diferentes, já temos os 

apoios governamentais, temos o apoio de instituições privadas que têm sido 

fundamentais e nisso a federação tem feito uma apoio muito grande e um 

trabalho muito bom e tem conseguido uns apoios privados, nesse aspecto têm 

vindo a mudar, no entanto, as verbas ainda estão muito aquém do desejado, 

mas o não passado todas as federações se queixaram do mesmo, de maneira 

que com a crise isto não esteja só a acontecer no desporto adaptado, mas em 

termos de valores ainda há diferença bastante acentuada, o apoio individual a 

cada atleta ainda acaba por ser muito diferente do apoio dado aos atletas 

Olímpicos, enquanto que o atleta paralímpico recebe cerca do ordenado 

mínimo nacional, o atleta olímpico estando no nível A acaba por receber cerca 

de 1200 euros que é um ordenado razoável. Mas atem vindo a mudar, eu acho 

que o grande salto que ainda não foi dado foi em termos de comunicação 

social, continua-se, sem duvida, a não dar destaque aos atletas paralímpicos, 

só se recordam dos atletas paraolímpicos no anos dos jogos Paralímpicos, e 

durante aquele período muito restrito, durante o percurso, que são aqueles 4 

anos, em que há desilusões, há tristezas, há cansaço, há vontade de desistir, 

porque a fadiga é extrema, e que precisávamos realmente de alguma 
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motivação e apoio da comunidade e eles para tomarem conhecimento tem que 

ser através dos meios de comunicação social, aí temos que fazer uma grande 

alteração, ainda. 

16. Se sente diferenças, elas são a que nível? 

17. Pode descrevê-las? 

18. Alguma vez sentiu essas diferenças pessoalmente?   

R: Sim já senti. Eu tenho a sorte de ter crescido numa família que para além do 

apoio motivacional também disponibilizou sempre um apoio financeiro bom. 

Mas acabamos por sentir, e vou ser sincera, neste momento onde senti mais 

foi, neste ano para Pequim não termos conseguido adquirir os nossos fatos de 

banho da Speedo, que foram usados pelo Michael Felps, alguns dos 

nadadores olímpicos portugueses utilizaram, porque conseguiram ter acesso, 

nós tentamos por todos os meios, mesmo comprando individualmente, através 

da federação, através de varias formas, são fatos de banho caríssimos, que 

posso dizer que são necessários mais de meio ano de ordenados, para adquirir 

um fato de banho, e sendo nós atletas de alta competição não podemos ter só 

um, precisamos de ter vários, um pelo tornozelo, um pelo joelho… De maneira 

que é um investimento muito grande e não conseguimos ter acesso, alguns 

atletas não tinham realmente condições de os ter e por outro lado a marca 

também não disponibilizou aos atletas paralímpicos.  

 

19. Durante todo este seu percurso desportivo, de que já falamos, houve 

alguma coisa ou situação que poderia ter sido diferente se não fosse 

mulher? 

R: Eu acredito que não, porque no caso das mulheres, na natação, ao contrario 

de alguns outros desportos, não há um destaque maioritário para os homens, 

os prémios são os mesmos, a atenção em termos de comunicação social 

também é a mesma, o investimento nas provas femininas é o mesmo. Na 

natação não se nota a diferença de Género. E no meu clube, as grandes 

referências acabaram sempre por serem mulheres.  
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20. Considera que o facto de ser mulher, a prejudicou ou beneficiou em 

alguma situação enquanto atleta? 

R: Beneficiou, eu acho que acaba por ser um bocadinho mais o beneficiar, 

porque o prejudicar nunca. Mesmo pelo o que respondi na pergunta anterior 

(serem as mulheres os grandes nomes do clube). Mesmo pelo facto de ser 

mulher, possa ter havido numa ou outra situação uma atenção mais especial, 

por ainda haver a questão de se ser mais educado em relação …………. 

 

21. Como entende que são tratadas as atletas femininas e os masculinos? 

R: Como já havia referido na natação não se sente diferenças. Em termos de 

competição, valores, prémios, não há diferença, mas se calhar em termos de 

treino há uma ou outra situação que ainda se mantêm. Temos por exemplo, em 

Pequim na Natação, aquela história do treinador que também era pai da atleta, 

que abusou fisicamente da atleta, e emocionalmente, porque houve ali um 

abuso emocional muito grande. Eu sei que há sítios, não no meu clube, mas 

em clubes em Portugal, onde há ainda um bocadinho de diferenças, em termos 

de treino, o impor o treinador masculino às atletas femininas, e têm que 

obedecer a tudo sem se quer por uma reticencia que seja, lembro-me 

particularmente de um clube que ainda é assim complicado nessa questão, por 

isso em termos de treino ainda há uma ou outra situação onde não há o 

respeito que era suposto haver como há com o atleta masculino e acaba-se por 

chegar sempre ali ao limite para que consigam o objectivo deles, para que se 

consiga o melhor resultado desportivo, por vezes esquecendo a importância do 

bem estar físico e psicológico da atleta feminina, lembro-me de uma. 

 

22. Após iniciar a sua prática desportiva regular, sentiu que mudou alguma 

coisa na sua vida? 

R: Sem duvida, porque primeiro ganhei hábitos de vida saudáveis, aprendi a 

criar estratégias e a ser extremamente metódica à conta da natação para poder 

depois cumprir com os meus objectivos escolares, e sem duvida para os meus 

pais era o principal, para além da actividade desportiva os objectivos escolares 

eram o principal. E esses valores mantêm-se para o longo da vida, o levantar 
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cedo, o deitar cedo, o alimentar-me bem, e para além disso a prática desportiva 

me deu uma segunda família e isso também é extremamente importante, os 

amigos que se fazem são muito importantes, no meu clube principalmente, 

porque a grande parte dos treinadores e professores foram também eles 

atletas, sabem aquilo por o que nós passamos, dão conselhos, ajudam-nos nos 

momentos mais complicados, e há realmente um espírito de equipa muito 

grande onde eu treino.  

 

23. E após ingressar na equipa paraolímpica? 

R: Senti, sim, porque eu no meio do azar de ter realmente uma deficiência, tive 

muita sorte, não me costumo queixar porque acho que tive realmente muita 

sorte, também como já disse pela família que tive, e que tenho, mas notei 

porque quando ingressei na equipa paraolímpica vi percursos de vida, alguns 

dos quais, mesmo, com muitas dificuldades para trás, e mostrarem uma 

capacidade extraordinária para os ultrapassar. E isso fez-me ver que realmente 

para além de muita sorte que tinha, é realmente importante não ligarmos a 

pequenos factores que acontecem no dia-a-dia e que se dá um valor tremendo 

e acabam por não ter importância nenhuma, e que realmente com capacidades 

se consegue atingir aquilo que se pretende, depois em termos de espírito de 

equipa, na natação, este ano a equipa foi muito mudada, mas mesmo assim 

conseguiu-se integrar muito bem os elementos novos, nos anos anteriores eu 

tinha sido habitualmente a mais recente no grupo e sempre fui muito bem 

acolhida, mas em relação às outras modalidades é sempre um bocadinho mais 

complicado haver um contacto muito próximo, porque cada uma tem os seus 

horários e as nossas competições, as nossa preocupações, mas há um bom 

espírito de equipa, mas acho que se calhar podia, com estágios prévios aos 

jogos, podia-se tentar unir um bocadinho mais os atletas, porque ainda não há 

aquela união que deveria haver. 

 

24. Como se descreve enquanto mulher atleta? 

R: Enquanto mulher atleta… à partida não tenho as características de uma 

atleta, sou a típica mulher portuguesa, ou seja, ancas e região glútea muito 
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larga, não sou alta, tenho um pé pequeno, uma mão pequena, de maneira que 

à partida não tenho aquelas condições anatómicas ideais para uma atleta, no 

entanto sempre me tentei aplicar ao máximo naquilo que fazia, e apesar de ter 

levado aquele tempo até ter aceite iniciar esta viagem, quando aceitei foi 

sempre com o máximo de empenho, ou seja, tentei sempre cumprir com os 

meus objectivos e aquilo que me propunham, e isso trouxe-me bons 

resultados. Para além disso sou muito casmurra enquanto atleta, gosto da 

parte do treino, e a grande parte dos atletas não gostam da parte do treino, eu 

gosto de andar ali para trás e para a frente, cambalhotas na parede sem conta, 

mas gosto de andar ali com casmurrice, cumprir sempre na série a seguir 

melhor do que na série anterior e depois também gosto muito, obviamente de 

competir, mas dá-me um gosto pelo treino. Para além disso, enquanto mulher, 

de início foi um bocado complicado, até por causa da deficiência, isto porque é 

muito complicado para as meninas assumirem o primeiro desenvolvimento 

pubretário, a questão das maminhas, ainda hoje notamos que continua a haver 

as meninas que ficam com os seus ombros inclinados para disfarçar, e isso 

lembro-me que também aconteceu comigo, e depois estando num desporto 

onde estamos constantemente expostas, isso ainda complica um bocadinho 

mais, para além disso ainda tinha uma deficiência, ou seja, de facto de banho 

não há forma de esconder uma má formação congénita, de maneira que nessa 

parte foi preciso trabalho mas foi realmente com o crescer e com a maturidade, 

que acabei por encarar isso de uma forma completamente normal e apesar 

dessa fase inicial, depois nunca mais tive qualquer complexo de ter uma mal 

formação congénita, e de andar exposta de fato de banho à frente de uma 

plateia cheia de pessoas a assistir, como acontece às vezes nas piscinas.  

 

Claro que antes de ser atleta já era mulher, então diga-me… 

 

25. O que é determinado na sua vida pelo facto de ser mulher (interfere)? 

R: Eu acho que sem duvida, enquanto atleta e também na minha profissão, e 

na minha vida pessoal obviamente, aquela questão da sensibilidade é 

extremamente importante, acho que as mulheres continuam a ter uma 
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sensibilidade mais apurada do que os homens, no desporto é fundamental 

porque ter que ser críticos em relação aos treinos, à competição, aos 

resultados, e acho que essa sensibilidade que também aprendi com a minha 

mãe, sem dúvida, me ajudou a lidar com os resultados menos positivos quando 

aconteceram, e na minha profissão é de extrema importância saber ter um 

senso critico das situações e saber me colocar ao nível dos meus pacientes, 

porque são muitas vezes pessoas muito debilitadas e a precisar de muita 

ajuda, e saber-me colocar na posição deles é fundamental. Na vida pessoal 

também acredito que enquanto mulher e pessoa acabo por ser uma pessoa 

extremamente dada, e facilmente faço amizades e me dou bem com toda a 

gente à minha volta.   

 

26. Quer partilhar algum episódio que a tenha marcado mais positiva ou 

negativamente? (na sequencia da resposta anterior). 

R: Positivos é mais fácil, porque tal como disse anteriormente tenho tido muita 

sorte, e os aspectos positivos são mais fáceis. Negativos recordo-me de dois 

na minha vida, em que um deles foi realmente quando entrei para a escola 

primária, foi assim um pouco complicado, apesar de eu já frequentar a escola, 

porque a minha mãe era professora primaria, quando chegaram os coleguinhas 

novos para a minha turma, recordo-me que houve ali um bocado de 

distanciamento por parte deles em relação à deficiência, mas que rapidamente 

se resolveu com aquelas brincadeiras de criança, mas lembro-me que houve ali 

algumas duvidas de minha parte, de porquê que era assim tão diferente deles, 

e depois outra foi aquando da minha entrada para a faculdade, que apesar de 

não ser tão rígido como para entrar para educação física, quando foi para 

entrar na faculdade também houve vários médicos que não me queriam 

aprovar nos pré-requesitos, porque não tinha condições físicas para entrar. Até 

que fui a um professor da faculdade de medicina de Lisboa que realmente 

disse que era um disparate, que na realidade as especialidades cirúrgicas 

estavam fora de questão mas que o resto das especialidades medicas podes 

muito bem fazer, aí foi realmente foi o grande momento de discriminação na 

minha vida, foi nessa altura. Os positivos, em relação ao desporto e ao facto de 
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ser mulher, foi na altura dos jogos Paralímpicos de 2004……………….. em que 

fiz de deusa grega, que me deu assim um prazer muito grande.  

Hoje em dia há uma grande preocupação em volta do corpo, da aparência 

física, da beleza, da magreza, digamos que com a procura do “corpo 

ideal”. O corpo que nos aparece nas revistas, na televisão, nas modelos… 

27. Qual a sua opinião acerca deste assunto? 

R: As mulheres são realmente extremamente discriminadas em relação a essa 

questão, não tanto pelos benefícios em termos de saúde, riscos 

cardiovasculares que deveriam ser realmente por aí que se deveriam pensar 

nessas pressões, mas realmente pelo padrão de beleza que se impõe neste 

momento à sociedade. Eu também acabei por passar um bocadinho por isso, 

porque sendo eu uma atleta mais baixinha, com umas ancas largas, e confesso 

que fui sempre um bocadinho gulosa, o mais complicado para mim em termos 

de ser atleta foi realmente a dieta. E passei um bocadinho por isso, por ter um 

bocadinho mais de peso que deveria ter enquanto atleta, tanto que para os 

Jogos Paralímpicos de Pequim, para além de me sentir melhor e em condições 

para competir, mas acabei por perder 8 kg, para poder estar em Pequim nas 

melhores condições físicas, mas também porque se impõe um bocadinho que 

as mulheres tenham aquele aspecto para também conseguirem vender a sua 

imagem e obter os seus resultados vindo daí, mas é um exagero a pressão que 

se faz sobre as mulheres e que começa-se neste momento também a ver 

sobre os homens, pois porque também as empresas se aperceberam que têm 

um mercado para avançar com os homens. É ridículo, porque realmente a 

pessoa deve-se é sentir bem com ela própria, pensar na sua saúde de futuro, é 

importante que uma pessoa com excesso de peso tem que se precaver, para 

bem dela própria, mas o importante é ela se sentir bem com ela própria, eu 

apesar de ter estado um bocadinho acima do meu peso ideal, senti-me bem 

dessa forma, mas tinha sempre o treinador e o preparador físico em cima 

dessa questão.  

 

28. O que é para si um corpo ideal? 
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R: Eu costumo brincar em relação a essa questão, costumo dizer que o corpo 

ideal é realmente o meu e o da Joana, o molde era realmente sem mão, e que 

somos realmente as únicas na perfeição, e que isso é realmente a perfeição. 

Não há corpo ideal, no fundo o fundamental é realmente a pessoa sentir-se 

confortável com o seu corpo, estar ciente das suas capacidades em relação ao 

seu corpo, e aproveita-lo da melhor forma, não é a medida que interessa, não 

são as proporções que interessam, é realmente aquilo que as pessoas 

conseguem fazer com o seu corpo. 

 

29. A maneira como se relaciona com o seu corpo foi, ou não, alterada após 

o início da sua prática desportiva? De que modo? 

R: Foi, até por aquela questão que falei há pouco, o facto de estar exposta de 

fato de banho perante muita gente, sentimos muito expostos perante muita 

gente, sem dúvida que alterou a forma como eu lidava com o meu corpo. 

Passei a saber encará-lo, e a vê-lo como perfeitamente normal, entre aspas, 

mas a pratica desportiva sem dúvida que ajudou, porque, para além de ajudar 

a ter sempre aquele aspecto ideal que o atleta tem que ter. Fez-me deixar de 

ter complexos e inibições perante os outros e isso notou-se também na praia 

deixei de ligar, por estar exposta na piscina, deixei de ligar que as pessoas 

olhassem para mim na praia.  

 

30. Ainda relativamente ao mesmo assunto (corpo), alguma vez sentiu ou 

sente algum constrangimento? 

R: Não, não sinto, de inicio confesso que também pela minha pratica 

profissional, eu não tenho a mão direita e o nosso cumprimento habitual é o 

aperto de mão com a mão direita, confesso que de inicio também foi uma 

questão que me preocupou bastante o não poder cumprimentar as pessoas 

como habitualmente se faz, mas pronto rapidamente resolvi isso acabo por 

cumprimentar com a mão esquerda, mas foi uma questão que me preocupou 

no relacionamento com os outros. O único constrangimento no inicio da pratica 

desportiva, e na transição para a fase adulta, de como havia de contornar a 

situação do cumprimento.   
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31. Haverá algum episódio, positivo ou negativo, que a tenha marcado, que 

queira partilhar? (só se não estiver contemplado na resposta à questão 

anterior…) 

 

R: Aspecto positivo, por exemplo, eu noto que já há atenção pela parte de 

muitas pessoas (sobre ainda o aperto de mão) de quando notam logo à partida 

esticarem a mão esquerda o que demonstra alguma flexibilidade e vontade de 

mudar os constrangimentos e as situações que acontecem no dia-a-dia, acho 

que é importante salientar. De negativo em ralação à deficiência, ao ter um 

corpo diferente, o que eu ainda noto de bastante negativo são as crianças e 

isso porque de facto os pais, as crianças quando olham para mim e vêm que 

há qualquer coisa de diferente as vezes ficam a olhar, ficam ver e as vezes 

perguntam e quando isso acontece às vezes os pais em vez de explicarem 

pedem para eles se calarem, “não digas isso, cala-te, não faças isso, depois eu 

explico”, quando não tem que ser assim, os pais tem que explicar 

obrigatoriamente naquela altura, do que se passa, que não tem qualquer 

problema, que é normal, que acontece a muita gente ainda com alguma 

frequência por eu é uma coisa que não se consegue controlar, mas ainda 

há esse aspecto dos pais querem calar os filhos em vez de lhes explicar o que 

se passa. 

 

32. Se lhe pedisse para descrever o seu corpo, que aspectos focaria/referia? 

R: É preciso pensar um bocadinho, neste momento, encarar o facto de não ter 

a mão direita como realmente uma questão de perfeição, acaba por ser 

engraçado porque eu brinco muitas vezes com essa situação, o perfeito é 

realmente não se ter mão, porque aprendi a viver com isso, para além disso, 

não me incomoda ser a típica mulher portuguesa, com a forma de pêra, e com 

o facto de ser mulher atleta, o facto de ter uma anca larga, com a prática da 

natação, tive oportunidade de também alargar os meus ombros, o que faz com 

que no geral acabe por ficar proporcional e não se note tanto, de maneira que 

me considero bastante proporcional apesar da assimetria entre o lado direito e 

o lado esquerdo. 
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Para terminar, e porque o que nos trouxe até si foi o facto de a (nome) ser 

uma desportista, gostávamos de saber… 

 

33. Em relação ao futuro próximo, quais são as suas expectativas em 

relação à continuidade da sua carreira desportiva? 

R: Está no fim, neste momento já estou numa fase de destreino, costumo 

brincar também com isso, a dizer que já estou velha para a natação, tenho 27 

anos e é muito complicado acompanhar as novas atletas, que como tinha 

estado a falar os apoios têm vindo a ser mais, apesar de ainda não serem os 

ideais, no meu caso o meu grande patrocínio foi só no ciclo de 2000/2004 para 

os Jogos de Atenas, ou seja já tinha 7 anos de pratica de competição e de alta 

competição, enquanto que elas agora são apoiadas desde cedo, cada vez com 

mais frequência, e é muito complicado competir com essas atletas, que desde 

cedo tem as condições ideais de treino e de planeamento de uma época 

desportiva, de maneira que acho que já tive a minha parte, já aproveitei imenso 

deste mundo de atleta e quero continuar a contribuir em outro sentido para o 

desporto adaptado e tendo ainda que vou continuar a ter pela minha profissão, 

por isso estou numa fase mesmo de final de carreira desportiva.  

 

34. E aos próximos jogos paralímpicos? 

R: Não, está mesmo fora de questão. 4 Foram o suficiente, foram experiências 

muito agradáveis.  

 

35. Sobre o que estivemos a conversar, há alguma coisa que gostasse de 

acrescentar? 

R: Estava-me só aqui a recordar que há pouco falamos de momentos 

importantes, só salientar os primeiros Jogos Paralímpicos em que a primeira 

acender da chama paralímpica que foi em Atlanta, no meu caso, e que é um 

momento inesquecível e que ficará marcado para sempre. É fundamental que 

sejam mais vezes transmitidos, mesmo para que as pessoas estejam mais 
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sensíveis a estes eventos e se desloquem mais aos complexos desportivos 

para assistir ao desporto adaptado.  

 

Agradeço-lhe a atenção e disponibilidade, além da sua preciosa 

colaboração neste estudo. 
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Transcrição da entrevista: 

Joana Calado 
O propósito desta entrevista é a recolha de informações acerca das 

experiências e vivências de mulheres atletas paralímpicas. Por isso, como 

estudante da área do Desporto de Reabilitação e Reeducação Física gostaria 

de captar as suas opiniões, os seus saberes e as suas perspectivas. 

Neste estudo, no qual serão realizadas 2 entrevistas, as informações 

recolhidas serão analisadas e, no caso de preferir, a fonte de informação será 

mantida no anonimato. 

Durante a entrevista se quiser saber a razão de determinada pergunta, por 

favor sinta-se à vontade para o fazer, ou se houver algo a que não queira 

responder simplesmente diga que não responde. 

Quer fazer alguma pergunta antes de iniciarmos a entrevista? 

R: Não. 

1. Antes de mais queria agradecer-lhe a disponibilidade e colaboração e 

pedir-lhe autorização para fazer o registo áudio desta entrevista. 

Importa-se que esta entrevista seja gravada (em registo áudio)? 

R: Não. 

Há alguns dados que são importantes nós conhecermos acerca de si. 

Falemos de alguns dados pessoais e não só. 

2. Será possível saber a sua idade? 

R: 16 

 

3. Para além de ser atleta paralímpica, tem alguma actividade profissional? 

R: Sou estudante. 

 

4. Há quanto tempo é atleta paralímpica? 

R: Desde o ano passado. 
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5. No que diz respeito aos seus treinos, quantos (treinos) realiza por 

semana? E os horários? 

R: Uma media de 11 treinos, mas neste ano decidi me dedicar um bocadinho 

mais aos estudos e de momento estou só a treinar 7 vezes por semana. O que 

me permite conciliar os estudos com a natação. O ano passado, ia piscina, ia 

para a escola e depois ia para a piscina outra vez, a minha vida era só baseada 

na escola e na piscina, para fazer algo fora deste conjunto de actividades era 

muito difícil conciliar, neste momento, dado que tenho mais tempo livre, só 

treino de manha, é mais fácil estudar, permite-me fazer outras actividades do 

qual estava a sentir falta, tenho 16 anos e sinto que a minha vida neste 

momento não tem que ser só duas actividades tenho que me expandir, não 

posso estar só confinada à natação e à escola.  

 

6. O local onde os realiza é sempre o mesmo?  

R: Não, felizmente o meu clube tem 4 piscinas, para nós foram disponibilizadas 

2 piscinas, mas como uma está em reconstrução fazemos só numa e também 

três vezes por semana vamos treinar ao Jamor. 

 

7. É perto ou longe de casa? Como se desloca para lá? 

R: É mais fácil ir para o Jamor, dado que é mais perto, porque eu moro em 

Cascais. Para a outra piscina demoro entre 40/50minutos, por dia, é muito 

complicado, mas eu gosto do que faço, gosto da minha equipa, gosto do meu 

treinador, e os meus pais sempre me incentivaram durante estes 4 anos, e 

estão dispostos a fazer este esforço por mim. Acaba por ser complicado 

principalmente nos treinos da manhã, que são às 6:30h da manha, acabo por 

ter que acordar muito cedo para estar na piscina a horas, acabando por 

interferir no resto do meu dia. 

Vamo-nos centrar um pouco no seu percurso de atleta, 

 

8. Quando decidiu iniciar a prática desportiva? 

R: Dado a minha deficiência, desde muito nova. Eu nunca quis usar uma 

prótese, desde sempre que não queria usar, e o meu pai apontou o desporto 
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como uma saída, porque havia sempre aquela preocupação da minha postura 

não estar correcta e o desporto sempre foi uma forma de equilibrar isso. Entrei 

para a natação muito nova, desde os 4 anos de idade, mas a competição só 

chegou por volta dos 12 anos, quando vi a Leila na televisão, mas antes de 

entrar para a competição pratiquei muitos desportos, dos quais posso 

enumerar, Karaté, Futebol, Equitação,   

 

9. Porquê tomou essa decisão? 

R: O grande passo foi os meus pais terem visto a Leila na televisão, depois os 

meus pais abordaram-me para essa questão, dizendo que porquê andar a 

praticar tantos desportos e não me dedicar mais num. Na altura achei 

interessante a ideia, na altura não praticava nenhum desporto a 100%, era tudo 

dividido, e achei interessante levar mais a sério um desporto e a natação na 

altura não estava a praticar, apesar de ter sido a minha primeira escolha desde 

muito nova, então quando ingressei no meu clube actual, eu achava que 

nadava bem, mas afinal disseram-me que não, e aprendi as técnicas todas 

outra vez, andei 1,2 anos a nadar correctamente para depois ir para a 

competição. Para além de ter a preocupação com a minha postura, eu sempre 

gostei de fazer desporto, uma forma de me conseguir integrar. Por acaso, um 

dos meus handicap’s, falhas, foi que os meus pais nunca me tentaram integrar 

com pessoas com deficiência, a primeira vez que contactei com pessoas com 

deficiência foi no meu clube actual, e para mim, sendo uma pessoa com 

deficiência foi estranho estar no meio de pessoas com deficiência, aliás, 

lembro-me que a primeira vez que vi a Leila e mais dois colegas meus não me 

senti à vontade porque não era normal para mim, nunca tinha visto na minha 

vida. Eu própria senti-me estranha, eu não estava a discriminar, mas não era 

uma coisa que não estava habituada a ver. Embora eu tenha uma deficiência, 

uma miúda de 12 anos, foi um choque para mim, fiquei estranha, mas agora 

tranquila. 

 

10. Quer descrever-me o seu percurso até chegar a atleta paralímpica?  
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R: Aos 4 anos de idade integrei a natação num ginásio, onde o objectivo 

principal é a manutenção e ensinar um bocadinho, e onde a piscina está 

sempre muito quente, estive em 3 ou 4 ginásios diferentes, onde nadava 

relativamente bem comparativamente com os outros alunos que lá andavam, 

alunos dos quais não tinham nenhuma deficiência, eu sempre pensei que 

nadava bem, depois o meu pai viu a Leila na televisão, integrei o meu clube 

actual, o meu treinador passou dois anos a investir em mim, por acaso, houve 

uma situação engraçada, pois quando o meu treinador olhou para mim, ele 

nunca me tinha visto, mas disse aos meus pais, “esta rapariga vai estar nos 

Jogos Paralímpicos de Pequim”, lembro-me da cara dos meus pais, ficaram de 

olhos bem abertos, a pensar, “o quê? A nossa filha?”, eles próprios não 

acreditavam, porque na altura eu não nadava nada comparado com a Leila. E a 

primeira vez que vi o meu treinador a dar uma tarefa aos meus colegas, 

daquelas muito grandes pensei: “oh meu deus, isto é horrível!”. Mas depois 

olhei para eles e vi como eles conseguiram eu também ia conseguir. Sempre 

foram os meus ídolos, e sempre pensei, um dia quero ser como eles. 

 

11. Quais os factores que entende que mais facilitaram esse percurso? E os 

que mais dificultaram? 

R: A minha maior base, o que mais me ajudou, e sem eles nunca iria chegar 

onde cheguei, foram os meus pais. Eles desde o principio me incentivaram, 

desde o inicio dedicam muito tempo, porque fazer as viagens todos os dias 

para os treinos, não é fácil, demora muito tempo, é de manha e de tarde, todos 

os dias, o ano inteiro, é muito tempo investido em mim. E os meus pais têm um 

negócio próprio, para eles estar forma do seu próprio negocio é muito 

complicado. Mas eu acho que consegui compensar, com o que este ano fiz em 

Pequim, e a minha mãe, como eu fazia anos nessa altura, foi a Pequim sem eu 

saber, e quando ela chegou lá, fartou-se de chorar ao ver as minhas provas, 

emocionou-se imenso, e ela própria diz que valeram a pena todos os segundos 

que perdeu comigo. Porque embora eu tenha que acordar muito cedo de 

manhã, não sou só eu, sou eu e os meus pais. O que mais dificulta é o tempo 

que dedico aos treinos e depois também tem o factor escola, é que a natação 
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paralímpica como qualquer desporto em Portugal, ainda não dá para levar 

como profissional, por isso qualquer atleta, seja paralímpico ou não, terá 

sempre que se dedicar à parte académica, é muito importante, temos o 

exemplo da Leila que se formou em medicina, é muito importante tentar 

equilibrar as actividades, isso torna as coisas muito difíceis. 

 

12. Qual foi a reacção dos seus familiares e amigos quando decidiu iniciar a 

prática desportiva? 

R: Senti todo o apoio do mundo. O meu pai também era desportista, ele 

percebe,  

 

13. Sentiu apoio de todos? 

 

Agora é uma atleta de alta competição, que participa ao mais alto nível. 

Então, diga-me… 

 

14. O que sente quando vai para uma competição? 

R: Houve um ano, antes do mundial, que numa prova, a única que tinha para 

reunir os mínimos para ir ao mundial, acontece que nessa prova falhei por 

centésimas, era a minha primeira prova importante, uma semana antes dela eu 

tremia, eu passei uma semana inteira a tremer, foi uma sensação horrível! Nos 

anos depois, vieram as provas para os Paralímpicos, e houve uma coisa que 

eu não percebi, que para esta prova, que era muito mais importante, apesar de 

todas serem muito importantes, mas esta era especial, eu estava muito calma, 

eu própria não percebi como estava tão calma, como ainda não tinha 

começado a tremer, porque não era nada normal, como tinha tido uma boa 

preparação senti-me tranquila, senti-me capaz, sabia que ia conseguir fazer o 

meu melhor, senti que ia conseguir bater as minhas melhores marcas. A única 

coisa que aconteceu foi que não consegui dormir no dia anterior à prova, mas 

de resto estava muito serena. 
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15. Quando pensa no desporto em geral, como considera ser tratado o 

desporto adaptado em comparação com o desporto dito “normal”? 

R: (Há uma coisa que queria mencionar, é o apoio do meu clube, que 

disponibiliza um técnico só para nós, acho que é o único clube que faz isso, 

disponibiliza uma pista de manha e à tarde, todos os dias só para a equipa 

paralímpica, dá-nos muito apoio o ano inteiro para tudo o que precisamos, e 

isso é muito importante para nós, sentirmos que temos tudo o que precisamos, 

que temos uma boa preparação, que o nosso clube está connosco e que não 

somos marginalizados, o que não acontece em outros clubes). 

Por exemplo, eu acho que as pessoas ainda não percebem muito bem o que a 

palavra Paralímpicos quer dizer, acho que as pessoas pensam em desporto 

adaptado, em deficientes, em paraolímpicos, ainda com aquela imagem de 

pessoa com deficiência a babar-se ou com graves problemas mentais, incapaz, 

mas não! Embora haja uma contradição, porque uma pessoa com deficiência, à 

partida não tem aquele perfil de atleta de competição, todo musculado, dos 

Olímpicos, mas um paraolímpico, uma pessoa com deficiência, uma pessoa 

sem um braça, uma pessoa com problemas mentais, pode treinar ao mais alto 

nível, eu acho que isso as pessoas ainda não percebem. Nos temos vários 

escalões a treinar, por exemplo o escalão s1 que é o de pessoas com 

deficiência mais severa, por exemplo, paralisia cerebral profunda, treinam 

todos os dias e conseguem nada ao mais alto nível, não é por acaso que vão 

aos Jogos Paralímpicos, estes jogos não são um grupo de pessoas que estão 

ali por acaso, há provas, há competições, e hoje em dia o desporto adaptado 

evolui com uma rapidez alucinante, há atletas Paraolímpicos que nadam com 

os Olímpicos, o que é incrível, eu sou do escalão s9 e tínhamos uma atleta que 

foi aos Jogos Olímpicos, acho que isso só mostra a qualidade. Essa atleta ficou 

em 4º lugar em águas abertas do campeonato dos normais, é uma atleta sem 

uma perna, e no meio de atletas que só treinam para aquele evento, ficar em 4º 

lugar, é excelente. E não é o único caso, existe vários exemplos de 

paraolímpicos a entrar para os olímpicos e a fazer marcas idênticas. Um atleta 

com deficiência não tem necessariamente que ser pior. Actualmente os nossos 
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treinos são muito parecidos com os dos Olímpicos, e tem que ser, só porque 

não tem um braça não tem que ter a vida facilitada. 

 

16. Se sente diferenças, elas são a que nível? 

R: Existe uma diferença, acho que ainda somos um pouco postos de lado, 

estamos nós nos campeonatos nacionais e não temos ninguém na bancada. E 

enquanto os desportos de pessoas que não têm deficiência, as pessoas falam, 

comentam, publicam, os nossos só têm visibilidade nos anos dos Jogos 

Paralímpicos. E quando ganham as medalhas. Eu por exemplo, já estou no 

desporto há muitos anos e não valorizo as medalhas, eu valorizo é um atleta 

que melhora as marcas, cada vez que olho para um corredor, um nadador, etc, 

olho sempre para a marca que ele fez antes e a marca que fez depois, isso é o 

que eu valorizo, mostra que essa pessoa fez um esforço durante um ano para 

melhorar, para se superar, pois o principio do desporto é se superarem a si 

próprios. 

 

17. Pode descrevê-las? 

18. Alguma vez sentiu essas diferenças pessoalmente?   

R: Pessoalmente não, porque sempre estive em grupos com pessoas sem 

deficiência, na escola jogo futebol, voleibol, badminton, fiz corta-mato, joguei 

rugby, na minha escola não há pessoas com deficiência, eu sou a única, sou 

um caso raro naquela escola. E ninguém me olha como uma pessoa com 

deficiência. Eu acho que as pessoas ainda olham um bocado de lado porque 

não estão habituadas, se houvesse mais exemplos, se estivessem mais 

expostas, é uma questão de hábito. É assim nós não podemos estar a acusar 

as pessoas de discriminação, nós somos humanos e temos curiosidades, as 

pessoas às vezes olham e não é para discriminar é porque às vezes nunca 

tinham visto, e faz parte do ser humano, por exemplo o Paulo Azevedo, actor 

de televisão, ele faz imensas coisas, embora o primeiro impacto é olhar para 

ele como um deficiente, e ao longo da novela as pessoas vão-se aperceber 

que ele é uma pessoa normal, um actor normal, acho que as pessoas vão olhar 

cada vez mais para ele como um actor e não uma pessoa com deficiência. 
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Acho importante se ultrapassar aquela barreira da pessoa com deficiência, nós 

somos deficientes, não vamos dizer que não, é a palavra que se usa, mas a 

deficiência é o quê? Há pessoas que dá para notar mais outras que dá para 

notar menos. Hoje as pessoas tendem a ser diferentes, vemos isso na moda, 

na arte, é inovação, tentar ser diferente, porque que ser diferente não é bom? 

Não ter braço não é ser diferente? É bom! 

 

19. Durante todo este seu percurso desportivo, de que já falamos, houve 

alguma coisa ou situação que poderia ter sido diferente se não fosse mulher? 

R: Não, eu acho que não. Eu gosto muito de desempenhar o papel de mulher, 

acho que as mulheres na sociedade de hoje demonstram ser grandes 

mulheres. A mulher cada vez mais está a prevalecer no mundo de hoje, cada 

vez mais está a ter mais poder, inclusive na escola os professores estão 

estupefactos porque os rapazes estão a cada vez mais tirar notas piores em 

relação às raparigas, cada vez mais são as raparigas que se estão a formar, a 

ter cargos mais importantes, e cada vez mais estão a dominar o mundo, entre 

aspas. A tendência é os homens porem o rabo entre as pernas em relação às 

mulheres, cada vez mais vamos ter o mundo dominado pelas mulheres (muitos 

sorrisos). Por exemplo no desporto, os tempos das mulheres são sempre 

piores do que os dos homens, mas cada vez mais as mulheres têm evoluído, 

cada vez mais os tempos das mulheres estão a ser melhores. Pode haver um 

dia em que as mulheres cheguem à igualdade com os homens (em termos de 

tempos desportivos). As mulheres não têm tanta força como os homens, mas o 

desporto evolui todos os dias e não se sabe. 

 

20. Considera que o facto de ser mulher, a prejudicou ou beneficiou em 

alguma situação enquanto atleta? 

R: Por acaso acho que o facto de ser mulher beneficia, porque acho que temos 

mais sensibilidades. Acho que têm medo de discriminar por ser deficientes e 

acho que têm medo de discriminar por ser mulher e então acabam por 

beneficiar, o que torna o meu papel mais fácil, embora eu não goste de obter 

algo à custa de facilidades, mas às vezes posso obter algo através dessa 
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facilidade, abrem mais possibilidades. Cada vez mais vemos mulheres que 

para alem de serem boas donas de casa são empresarias ou desportistas de 

alta competição. 

 

21. Como entende que são tratadas as atletas femininas e os masculinos? 

R: Neste momento eu acho que são iguais, é verdade que ver os homens dá 

sempre muito mais espectáculo, vemos sempre o desporto praticado por 

homens, não vemos por exemplo o futebol feminino, e na natação as pessoas 

dão mais importância às provas dos homens do às femininas mas isso é uma 

questão de espectáculo, as pessoas gostam de ver velocidade e os homens 

neste momento podem oferecer isso. Por exemplo a prova rainha da natação é 

os 50m crol e a prova mais rápida que existe, e os homens neste momento 

fazem tempos muito baixos, é muita velocidade, é um incentivo às pessoas 

para verem, assistirem às provas e à modalidade. É assim, em termos de 

espectáculo, acho que ainda há diferença, por exemplo, para assistirmos a 

uma prova feminina temos que esperar que acabem, as provas masculinas, 

que parem de falar dos atletas masculinos para que possamos ver a prova das 

mulheres. Por exemplo, em qualquer desporto, um homem que ganhe 5 

medalhas e uma mulher que ganhe 5 medalhas, o homem vai ser sempre mais 

falado do que a mulher, ou mesmo falam só do homem e não da mulher. O 

homem é sempre mais perfeito do que a mulher. 

A nível pessoal não porque na natação a visibilidade é a mesma, no desporto 

paraolímpico, não importa se é homem ou mulher. Antes de olharem se é 

mulher ou homem olham primeiro para a deficiência. 

Os rapazes são vistos como os que praticam desporto e as mulheres são 

aquelas que ficam em casa a brincar com as bonecas e a tratar da cozinha, e 

eu como pessoa com deficiência as pessoas nem ligam muito ao facto de ser 

mulher ligam mais à pessoa com deficiência, nas pessoas com deficiência nem 

é tanto o facto de ser homem ou mulher, isso não importa, olham é para se é 

ou não deficiente, o facto de praticar desporto é mais o facto de ultrapassar as 

barreiras, e de integrarmo-nos com os outros, eu sempre quis que me 

tratassem de forma igual, por exemplo, um dos meus objectivos, quando 
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vamos jogar futebol na escola, é nunca ser escolhida em ultimo. O meu pai 

sempre me levou para a praia para jogar futebol, e por isso sempre joguei 

futebol e hoje dá-me orgulho porque sou uma das melhores jogadoras de 

futebol da minha escola, e inclusive jogo com os rapazes, as raparigas dizem 

que não é um desporto para mulheres e isso cria um atraso na modalidade, no 

futebol por exemplo, as raparigas não jogam tão bem futebol como os rapazes 

porque nunca lhes deram oportunidades, mas cada vez mais as raparigas 

estão a entrar em áreas que são vistas como só para homens, cada vez se vê 

uma maior progressão, por exemplo a Marta que é uma jogadora de futebol, 

brasileira, essa aí pode perfeitamente jogar na liga dos homens, é uma grande 

jogadora. 

 

22. Após iniciar a sua prática desportiva regular, sentiu que mudou alguma 

coisa na sua vida? 

R: Mudou, com a prática desportiva regular a prendi a disciplinar-me, 

periodizar-me, a gerir melhor o meu tempo, gerir os horários e numa vida 

profissional futura isso vai-me ajudar, porque isso é uma capacidade que se vai 

desenvolvendo, gerir bem o tempo é muito bom, por exemplo se conseguir 

fazer os trabalhos de casa em uma hora em vez de gastar 3 ou 4 é muito bom. 

Ter disciplina, há tempos limite para cada coisa, o que me permite aproveitar 

melhor o meu dia e fazer mais coisas no mesmo dia. 

 

23. E após ingressar na equipa paralímpica? 

R: Mudou muito, por exemplo na escola, eu já estava muito envolvida em 

varias actividades, associação de estudantes, eco-escola, em conferencias, e 

sempre tive uma boa visibilidade na escola, porque já ando lá há mais de 10 

anos elas já passaram essa barreira da minha deficiência e já não me vêm 

como tal, eu já não sou a Joana Calado que é deficiente, já sou a Joana 

Calado que é responsável, que participa em tudo. Depois de voltar dos Jogos 

Paralímpicos foi espectacular, toda a gente me tinha visto na televisão, ou lido 

numa revista, ou tinham-me visto em qualquer lado, sabiam quem eu era 

tinham orgulho de mim, e davam ainda mais valor à minhas actividades, ao que 
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eu fazia na escola. Fala-se da Joana Calado e sabem logo quem é. E isso é 

muito bom para mim. Senti muita diferença. As pessoas vinham-me dar os 

parabéns todos os dias, senti aquele “calor”, o que é bom. As pessoas dão-nos 

mais valor, pois apercebem-se do esforço que fazemos em conciliar a escola 

com os treinos., e isso é bom, pois por vezes chegamos cansados e as 

pessoas entendem o porquê do nosso rendimento naquele dia não ser o 

mesmo. É sempre um factor que não nos deixa ser nós próprios a 100%. 

 

24. Como se descreve enquanto mulher atleta? 

R: No clube o meu treinador, tem sempre mais aquele afecto com as raparigas, 

e eu sendo a mais nova o afecto aumente, “ah, a minha menina”, é sempre 

mais sensível, em relação aos homens, é sempre mais duro, “homem de barba 

rija não chora, homem de barba rija faz tudo”. Embora nós façamos as mesmas 

tarefas do que eles no desporto, somos sempre mais sensíveis, e neste clube 

fomos sempre mais raparigas, logo há uma maior atenção para connosco. 

Sempre houve muito amor entre a equipa, até os homens da nossa equipa 

ficaram assim um bocadinho mais “afeminados” (risos). Nós temos que ser 

fortes, objectivas, cumprir com rigor, o meu treinador diz sempre isto “o treino é 

um mal necessário”. 

Não interessa se é homem ou mulher, quando se fala em atleta, eles são todos 

iguais, porque o nosso objectivo é cumprir cada treino, encara-lo como um só,  

 

Claro que antes de ser atleta já era mulher, então diga-me… 

 

25. O que é determinado na sua vida pelo facto de ser mulher (interfere)? 

R: O facto de ser mulher na nossa sociedade, eu por acaso, não noto tanto, 

porque já sou da geração em que as oportunidades são dadas de maneira 

igual a homens e mulheres, acho que já não escolhem de acordo com o sexo. 

Pelo menos eu nunca senti, acho que na minha geração os homens se sentem 

mais inferiores às mulheres, até porque o numero de mulheres é muito superior 

ao numero de homens, eu falo com base na minha realidade, que é a escola e 
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lá isto acontece. No desporto não, pois não tem a ver com o intelecto, tem mais 

a ver com a força, e aí os homens têm mais,  

 

26. Quer partilhar algum episódio que a tenha marcado mais positiva ou 

negativamente? (na sequência da resposta anterior). 

R:  

Hoje em dia há uma grande preocupação em volta do corpo, da aparência 

física, da beleza, da magreza, digamos que com a procura do “corpo 

ideal”. O corpo que nos aparece nas revistas, na televisão, nas modelos… 

 

27. Qual a sua opinião acerca deste assunto? 

R: Acho que o corpo das modelos não é o corpo ideal. Para o desporto é 

importante não ter peso a mais, por uma questão de atingir bons resultados e 

não por uma questão de estética, acho que nenhum desportista deixa de comer 

só por uma questão de estética, alias muitos são seguidos por um nutricionista, 

pois o ser saudável não ter aquele tamanho de cintura como se vê nas revistas. 

Eu por exemplo, depois dos jogos já engordei um bocado, mas agora aos 

poucos estou a tentar voltar à minha forma antiga, o importante é ser saudável. 

E para se obter boas marcas é preciso, não estar fraco, ter força suficiente, 

mas também não estar a arrastar quilos desnecessários, porque o nosso 

objectivo é atingir o melhor de nós próprios, de conseguirmos fazer uma marca 

e achar que não vamos superar mais, porque ali estava com o tempo de treino 

ideal, com o peso ideal, tinha as condições ideais. Para os desportistas terem o 

corpo ideal, a solução não passa por passar fome, não é lógico, nós 

precisamos de muita energia. A dieta de cada um depende da actividade que 

pratica.  

28. O que é para si um corpo ideal? 

R: Eu não consigo olhar em termos de corpo, olho em termos de bem-estar, 

então o bem-estar ideal é aquele onde não se sinta fraqueza, é ter um corpo 

em equilíbrio, o que se faz (pratica) com o que se come (desgasta). É um corpo 

equilibrado. É o que está ajustado para as actividades que se pratica no dia a 
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dia. No desporto vemos muito isso, cada atleta de diferentes desportos tem um 

corpo diferente, estruturalmente diferente, isso é o corpo ideal, ter um corpo 

que responda às nossas necessidades. 

 

29. A maneira como se relaciona com o seu corpo foi, ou não, alterada após 

o início da sua prática desportiva? De que modo? 

R: Eu ganhei consciência corporal, ouvi o meu corpo, o que ele precisa, 

descanso, alimentação, cansaço, limites… 

Senti que fiquei mais em forma, eu sempre fui muito gordinha, senti que fui 

perdendo peso. Percebi o que consegui fazer com este corpo. Consigo ter mais 

força, consigo fazer mais coisas que muitas pessoas com a minha idade não 

conseguem. 

 

30. Ainda relativamente ao mesmo assunto (corpo), alguma vez sentiu ou 

sente algum constrangimento? 

R: Eu como nunca tive o braço, não posso sentir falta de algo que nunca tive, 

para mim sempre foi normal passar no meio de pessoas e elas olharem para 

mim, é claro que não é uma coisa que as pessoas gostem, ser o centro das 

atenções, eu sei que isso me vai perseguir o resto da minha vida, eu acho que 

nunca vai mudar, eu acho que as pessoas não estão habituadas, tudo será 

uma questão de habito, por exemplo, é o mesmo que alguém usar um chapéu 

muito grande amarelo no meio da rua, as pessoas iam olhar… quando há uma 

pequena diferença as pessoas notam e olham, as pessoas vão sempre olhar 

por curiosidade. Eu nem tenho uma deficiência muito visível, consigo 

perfeitamente fazer as coisas normais, mas mesmo uma pessoa com uma 

deficiência mais visível vai sentir ainda mais, mas não é um olhar mau, é 

um…olhar! Curiosidade! Acho que a natação é um desporto fantástico, pois 

expomos demais o nosso corpo e aprendemos a não o esconder, uma pessoa 

com deficiência não a pode esconder na natação, ajuda imenso, pois antes dos 

outros nos aceitarem temos nós que nos aceitarmos anos próprios, aprendi a 

estar de fato de banho na praia, na piscina sem ter necessidade de me 

esconder, isso é óptimo e importante. Mas houve uma vez, que estava na praia 



Anexo VI 

LXIV 

com o meu pai a jogar futebol à beira mar, era normal, mas um dia passou um 

senhor, assim com mais idade, e disse “ah, a menina não pode estar aqui na 

praia, não pode…” eu sentei-me na toalha de costa e nem me queria virar 

porque nem me estava acreditar no que o senhor estava a dizer, e o meu pai 

perguntou porquê, a resposta do senhor “é que está a causar muita impressão, 

ao menos meta uma prótese ou qualquer coisa”. Isto foi há 2 anos. Eu fiquei ali 

na toalha e nem me queria acreditar, eu só me ria. Eu tenho que passar essa 

de ser deficiente, pois pessoas com deficiência vão haver sempre se eu não 

ultrapassar, vou ter sempre vontade de esconder e isso não é bom, temos que 

estar visíveis para que os outros também se habituem a nós. Mesmo até 

aquelas pessoas obesas tem necessidade de se esconder, porque são 

diferentes! Mas porquê? Porquê que é preciso esconder? E muitas vezes o que 

me irrita é a moda, que está sempre a ditar o que está mal e o que está certo, 

mas porquê? Isso está mal, não devia ser assim. 

 

31. Haverá algum episódio, positivo ou negativo, que a tenha marcado, que 

queira partilhar? (só se não estiver contemplado na resposta à questão 

anterior…) 

R: Tenho outras obviamente, mas de momento essa foi a que me marcou mais, 

achei ridículo, horrível. Uma vez estava a andar de bicicleta na rua e de 

repente uma pessoa olhou para mim e falou e acenou-me com o braço, eu 

fiquei assim sem saber o que fazer… 

Outra coisa, as vezes um grupo de amigos vão andar de bicicleta e ficam 

sempre assim a pensar se convidam ou não convidam, não sabem se eu 

consigo, se consigo, se não convidarem têm receio que eu leve a mal, mas 

também não sabem muito bem como convidar… Acho que o que há é uma 

grande falta de informação, eu consigo perfeitamente andar de bicicleta. Há 

muitas actividades que eu posso ir por um caminho ou outro mas consigo, 

demore mais ou menos tempo, mas chego lá, mas faço, à minha maneira de 

fazer. 
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A discriminação já passou, agora estamos numa fase de ignorância, de falta de 

informação, curiosidade. É verdade que às vezes olham para as pessoas com 

deficiência como não capazes, como inferiores, mas isso não pode ser! 

 

32. Se lhe pedisse para descrever o seu corpo, que aspectos focaria/referia? 

R: Tenho uns ombros muito largos, então tenho muita dificuldade em encontrar 

camisolas (sorrisos), tenho um corpo de nadador! Tenho a predisposição 

genética da minha mãe mais para o larguinho, vou ser sempre rechonchudinha, 

por mais desporto que faça. 

 

Para terminar, e porque o que nos trouxe até si foi o facto de a (nome) ser 

uma desportista, gostávamos de saber… 

 

33. Em relação ao futuro próximo, quais são as suas expectativas em 

relação à continuidade da sua carreira desportiva? 

R: Este ano decidi me dedicar um pouco mais à escola, portanto o meu 

objectivo deste ano passa por conseguir mínimos para os europeus, não estou 

muito preocupada em melhorar muito as minhas marcas, quero apenas 

melhora-las, não tem que ser muito. 

 

34. E aos próximos jogos paralímpicos? 

R: Espero estar lá, vou estar lá. Eu até já vou estar em Inglaterra na altura 

portanto vais ser só sair de casa… 

 

35. Sobre o que estivemos a conversar, há alguma coisa que gostasse de 

acrescentar? 

R:. Não, acho foi tudo dito. 

 

Agradeço-lhe a atenção e disponibilidade, além da sua preciosa 

colaboração neste estudo. 



 

 

 




