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RESUMO 

A evolução do Movimento Paralímpico Internacional e a crescente visibilidade 

alcançada pelos atletas paralímpicos despertaram o interesse da investigação. Ao atleta 

que compete num cenário tão simbólico como os Jogos Paralímpicos exigem-se 

performances de excelência, mas também se colocam enormes desafios. Em Portugal, 

face ao decréscimo evidente dos resultados obtidos pela missão paralímpica, torna-se 

fundamental conhecer a experiência vivida e o contexto envolvente à prática desportiva 

daqueles que atingiram a alta competição para reverter esta tendência. Nesta medida, 

foi nossa intenção construir as narrativas de atletas paralímpicos portugueses e 

explorar, através das suas experiências vividas, o contexto e o significado atribuído 

pelos atletas à sua prática desportiva. O grupo de estudo foi constituído por 29 atletas 

paralímpicos portugueses com uma vasta carreira e presença em, pelo menos, duas 

edições dos Jogos Paralímpicos, entre Sydney 2000 e Londres 2012. Foram realizadas 

entrevistas de tipo biográfico, tendo em vista a construção de narrativas que elevem a 

experiência vivida do atleta, dando destaque às suas histórias e vivências desportivas. 

A construção das narrativas reflete o percurso desportivo do atleta, apresentado numa 

perspetiva temporal – passado, presente e futuro. Dos dados emergiram sete temas: 

iniciação e acesso à alta competição; experiência vivida na alta competição; o “outro”; 

identidade; abandono da prática desportiva; o futuro; evolução do desporto paralímpico 

em Portugal. Conclui-se que o desporto assume um significado vital para o atleta 

paralímpico, relevante pelas experiências vividas e com marcas evidentes na 

construção da sua identidade. A experiência vivida no imaginário paralímpico reveste-

se de significado, sendo destacada nas narrativas através de episódios marcantes, 

histórias de superação e de transcendência. No percurso desportivo dos entrevistados 

salienta-se a rápida ascensão ao desporto de elite, a longa carreira edificada na alta 

competição, a constância de resultados de alto nível, mas também inúmeros obstáculos. 

Este trajeto distingue-se pelo elevado comprometimento com a prática desportiva, pelo 

sucesso, pelo reconhecimento social e pela partilha de experiências com os “mais 

significativos”. A transição decorrente do abandono desportivo representa uma etapa 

complexa, marcada por receios e incertezas face ao futuro, mas que tende a ser 

percebida como inevitável e superada positivamente pelos atletas. Nas narrativas é 

ainda exposto um contexto desportivo adverso, onde se impõem amplas e profundas 

transformações no sentido de impulsionar o desporto paralímpico e valorizar o atleta 

paralímpico nacional.   

Palavras-chave: Atletas Paralímpicos; Desporto Paralímpico; Experiência Vivida; 

Narrativas
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ABSTRACT 

This research aroused from previous studies and from the evolution of the International 

Paralympic Movement, which has resulted in an increased visibility achieved by 

Paralympic athletes. To compete in such a symbolic competition like the Paralympic 

Games, athletes not only should have performances of excellence, but they also have to 

surpass great challenges. Nevertheless, we have been assisting to an evident decrease 

in the performance of the Portuguese Paralympic mission. For this reason, it is 

mandatory to understand the lived experience and the context surrounding the sport of 

those who have attained high competition in order to obtain elements that might be useful 

to turn over this tendency. The main goal of this work was to construct the narratives of 

Portuguese Paralympic athletes and explore, through their experiences, the context and 

meaning assigned by these athletes to their practice. The study group comprises 29 

Portuguese Paralympic athletes with a long career and a presence in at least two editions 

of the Paralympic Games, between Sydney 2000 and London 2012. Biographical 

interviews were conducted in order to construct the athletes’ narrative and to praise their 

experiences, stories and sports experiences. The construction of the narrative reflects 

the sports career of the athlete, presented in a temporal perspective - past, present and 

future. From the narratives seven themes have emerged: initiation and access to high 

competition; lived experience in high competition, the "other"; identity; dropout from 

sport; future; evolution of Paralympic sport in Portugal. It was possible to conclude that 

sport plays a vital meaning for the Paralympic athletes. Their sportive experiences are 

relevant and play a very important role within the construction of their identity. The 

experience in Paralympic imagery is significant, being outstanding in narratives by 

striking episodes, stories of overcoming and transcendence. In their sports career, 

athletes highlighted the rapid rise to elite sport, a long career built on high competition 

and the constancy of high level performances. They also have to surpass many 

obstacles. This path is characterized by strong commitment to sport, success, social 

recognition and the sharing experiences with the "most significant" persons for them. 

The dropout represents a complex stage, marked by uncertainties and fears for the 

future. However, this tends to be perceived as inevitable and positively overcome by 

athletes. In the narratives is also exposed an adverse sporting context, which imposes 

broad and deep transformations in order to boost the Paralympic sport and enhance the 

national Paralympic athlete. 

 

Key-words: Paralympic Athletes; Paralympic Sport; Lived Experience; Narratives 
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Introdução 

 
1. Justificação e pertinência do estudo 

 

O desporto para pessoas com deficiência começou por ser implementado 

através de uma vertente terapêutica, voltada para a reabilitação e para a inclusão na 

vida social e produtiva. Ludwig Guttmann foi pioneiro ao introduzir o desporto como parte 

integrante do programa de reabilitação dos seus pacientes - lesionados vertebro-

medulares -, reconhecendo nesta prática valores irrefutáveis. Para Guttmann, fundador 

do Movimento Paralímpico, o objetivo nunca foi a excelência desportiva, mas antes a 

reabilitação funcional e social dos seus pacientes (Guttmann, 1976; Scruton, 1979). A 

seu tempo, esta prática desportiva foi conquistando admiradores e entusiastas, 

proliferou e expandiu-se, passando de uma pequena competição organizada em 

Inglaterra para o segundo maior evento desportivo do mundo. As performances logradas 

pelos atletas paralímpicos conquistaram o público, hastearam a crença nas suas 

virtudes e talentos, voltando o interesse da competição para o rendimento desportivo 

(Brittain, 2010; Schantz & Gilbert, 2008). A estreia oficial desta vertente competitiva foi 

em 1960, nos primeiros Jogos Paralímpicos realizados em Roma. Desde então, distintos 

marcos históricos e evolutivos transformaram esta prova num pináculo de realização 

desportiva para atletas com deficiência (Legg & Steadward, 2011).  

Os Jogos Paralímpicos são hoje o reflexo e a expressão máxima de um desporto 

para pessoas com deficiência vocacionado para o alto rendimento (Brittain, 2010; Howe, 

2008a). O início do século XXI marcou um ponto de viragem neste trajeto, convertendo 

esta prática desportiva num movimento cujo desenvolvimento é visível no crescente 

número de atletas que o praticam, no público que acorre às competições, no mediatismo 

envolvente e nas admiráveis performances conseguidas por atletas paralímpicos 

(DePauw & Gavron, 2005). A presença em tão distinto cenário é fruto do 

comprometimento, do empenho, do treino árduo e de um caminho preenchido de vitórias 

e derrotas nos mais variados palcos internacionais. É neste quadro que o atleta 

paralímpico atinge o auge da sua carreira e expõe as suas habilidades, atingindo 

resultados que, muitas vezes, transcendem limites percebidos como intransponíveis. 

Não é, por isso, de admirar que as experiências vividas neste contexto sejam plenas de 

simbolismo e de significado para todos aqueles que têm a honra de envergar as cores 

da sua seleção. 

Num meio tão sublime como o desporto paralímpico, em que as experiências 

vividas pelo atleta se revestem de significado, o desporto tem o poder de ser um 

elemento catalisador para as transformações sociais (Legg & Steadward, 2011) o que, 
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no caso das pessoas com deficiência, poderá ser extremamente benéfico. Com efeito, 

são vários os autores que atestam os progressos observados nesta prática desportiva 

e o seu reflexo na própria perceção social do atleta e, consequentemente, da pessoa 

com deficiência (DePauw, 1997; DePauw & Gavron, 2005; Fitzgerald, 2012; Peers, 

2012b; Purdue & Howe, 2012b). Considerando os desempenhos de excelência dos 

atletas, o desporto paralímpico detém a potencialidade ímpar de influenciar atitudes, 

sensibilizar a sociedade sobre assuntos relacionados com a deficiência, bem como 

contribuir, inegavelmente, para a construção de uma visão capaz de enaltecer e 

reconhecer socialmente o sucesso da pessoa com deficiência (J. Anderson, 2003; 

Howe, 2008a; Woff, Torres, & Hums, 2008).  

Num quadro em constante mutação, o crescimento e o progresso geram 

oportunidades, mas também desafios. As expectativas face aos resultados do atleta 

paralímpico têm crescido, à semelhança da sua visibilidade e de uma maior cobertura e 

difusão desta vertente desportiva nos media. Em certos casos, intencionalmente ou não, 

não se observa o correspondente incremento nos apoios necessários ao desporto de 

excelência (Legg & Steadward, 2011), afirmação em que revemos uma realidade que 

nos é próxima: o desporto paralímpico nacional. Uma constatação desta ordem exige 

uma cuidada reflexão. O atleta paralímpico merece ser apoiado, treinado e incentivado 

à imagem do atleta de elite que é.  

Nas últimas décadas, este fenómeno desportivo tem atraído o interesse dos 

investigadores e a publicação académico-científica tem aumentado exponencialmente 

em inúmeras áreas das Ciências do Desporto. Nas Ciências Sociais, área em que 

situamos o nosso estudo, Howe (2011c) menciona que a investigação tem percorrido 

temáticas diversas, tais como: a inclusão da pessoa com deficiência no desporto; a 

problemática e controvérsia associadas à classificação desportiva; questões 

relacionadas com o corpo; utilização de meios auxiliares e tecnologias de apoio. Da 

pesquisa realizada em bases de dados nacionais e internacionais aditamos outros 

temas: a política e os valores ligados aos Jogos Paralímpicos; a cobertura dos media; e 

os discursos sociais associados a este tipo de prática desportiva. Deste cenário, Howe 

(2011c) exalta a importância de se compreender mais aprofundadamente a cultura do 

Movimento Paralímpico, sugerindo a utilização de métodos sociológicos para a recolha 

da opinião e experiência daqueles que fazem parte do desporto de elite. 

Transversalmente à pesquisa realizada, atesta-se o crescente interesse por este campo 

de investigação, mas também a escassez de estudos que explorem as experiências 

vividas daqueles que dão vida e corpo a este contexto: os atletas. Foi neles que 

centramos esta investigação. 
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No exercício de uma modalidade desportiva de alto nível o triunfo nunca é um 

dado adquirido, envolvendo múltiplos fatores. Além do talento individual, circunstâncias 

relacionadas com o contexto próprio e circundante ao desporto interagem entre si e são 

determinantes na edificação da carreira de um atleta de elite. Nesta medida, o atleta é 

o elemento primordial do desporto, sendo imprescindível entender como se desenvolve 

o seu percurso desportivo e a sua vida como um todo. Importa conceder especial 

atenção à experiência vivida e singular do atleta, atentando no meio que o envolve e na 

influência determinante dos vários agentes desportivos que o acompanham ao longo da 

carreira. 

Entendemos a experiência vivida como aquela que advém da relação que 

estabelecemos com quem nos rodeia, com o mundo e com os seus objetos. Uma 

experiência situada num determinado espaço e tempo, cuja relação é mediada, em 

primeira instância, pelo corpo (Van Manen, 1990) - um corpo que é vivido e 

experienciado ao limite no desporto. Enquanto seres humanos, vivemos comprometidos 

existencialmente com o mundo e é através da relação que estabelecemos com ele que 

vivenciamos as mais díspares e significantes experiências (Dahlberg, Dahlberg, & 

Nyström, 2008). Por conseguinte, a experiência de um qualquer fenómeno da vida 

detém um elevado sentido e significado para aquele que tem a oportunidade de o viver 

e que o transforma num ser singular – o único capaz de contar, em profundidade, a sua 

história. 

É recorrendo à recordação e à reflexão sobre os fenómenos da vida vivida que 

somos capazes de lhes atribuir significado (Van Manen, 1990). Aliás, trazer as 

experiências vividas à memória do sujeito é a única forma de entrever o seu sentido e 

essência (Bruner, 2004). O ser humano é um natural contador de histórias que através 

da narração se torna capaz de construir as suas próprias realidades e modos de ser. 

Narrar uma história pessoal ou uma experiência vivida representa, portanto, um ato 

eminentemente humano (R. Atkinson, 1998; Josselson, 2006). Mas as narrativas 

representam muito mais do que meras histórias contadas; elas não são naturais nem 

emergem simplesmente da mente do sujeito, retratando verdadeiras criações sociais. 

Cada sujeito nasce e cresce numa cultura constituída por um leque próprio e diverso de 

narrativas colocadas em prática nas suas atividades quotidianas através das mais 

variadas formas de interação social (R. Atkinson, 1998). Na experiência do mundo, o 

ser humano percorre os mais distintos contextos de atuação, preenchendo a sua 

vivência do mundo de histórias para contar. No caso do praticante, o cenário desportivo 

é um espaço privilegiado para uma experiência vivida carregada de significado(s) e de 

momentos marcantes na vida do atleta, ainda mais quando este compete em tão 

extraordinário cenário como sucede com o atleta paralímpico.  



Introdução 

4 

 

 Do ponto de vista científico, a narrativa tem vindo a ser crescentemente utilizada 

em estudos na área da deficiência, sendo reconhecida como particularmente útil na 

construção de conhecimento sobre esta temática e sobre os contextos que a rodeiam 

(Goodley & Tragaskis, 2006; C. Phoenix, Brett, & Sparkes, 2010). Efetivamente, Smith 

e Sparkes (2008b) alegam que a deficiência é um fenómeno narrado, negociado e 

construído na interação social, sobre as mais diversas formas, o que nos leva a afirmar 

que a narrativa concede uma visão privilegiada sobre as oportunidades e barreiras que 

se entrepõem na vida destas pessoas.  

Através da narrativa, salienta-se igualmente a possibilidade de partilha de 

experiências vividas e de momentos marcantes. A partilha de histórias de sucesso 

fornece mapas alternativos e diferentes conceções acerca da deficiência, o que permite 

refutar a ideia da narrativa trágica habitualmente associada a estas pessoas ou, até, 

constituir-se como fonte de inspiração (R. Atkinson, 1998). Transpondo estas vantagens 

para o nosso estudo, considera-se que através da construção das narrativas de atletas 

paralímpicos e da partilha das suas experiências de sucesso no desporto será possível 

incentivar a prática desportiva de outros atletas, bem como melhorar o conhecimento de 

profissionais e sociedade em geral sobre este meio. 

Os estudos que utilizam a narrativa como metodologia de investigação em 

atletas com deficiência percorrem as várias vertentes do desporto: educativa, 

terapêutica, recreativa e competitiva. Nesta última, Smith e Sparkes (2002, 2004, 2005 

e 2008) e Sparkes e Smith (2003, 2005, 2008, 2011) assinalaram um ponto de viragem 

ao explorarem novas temáticas e associarem a narrativa à investigação de atletas com 

deficiência praticantes de desporto de alta competição. Nesta vertente, outros 

exploraram os discursos contemporâneos sobre o Movimento Paralímpico através da 

análise das narrativas patentes em livros, artigos, revistas e outros documentos (Peers, 

2009, 2012a, 2012b; Purdue & Howe, 2012a, 2012b). Das considerações realizadas 

pelos autores, percebe-se que as histórias sobre o Movimento Paralímpico utilizam a 

imagem dos atletas e somam os seus recordes, mas ocultam identidades, histórias de 

vida e de mérito. Embora os discursos sobre o atleta paralímpico sejam conduzidos no 

sentido de o habilitar e de lhe reconhecer valor; os seus feitos permanecem “anónimos”, 

sem se ouvir o que estes atletas, realmente, têm para dizer. Foi também no sentido de 

colmatar esta lacuna que desenvolvemos a nossa pesquisa. Pretende-se valorizar a 

riqueza e singularidade das palavras daqueles que participam no desporto paralímpico, 

ambicionando compreender este tipo de prática desportiva através do olhar e da 

vivência do atleta. Por intermédio das narrativas pessoais dos atletas e das suas 

experiências de vida, pretende-se conhecer, mais detalhadamente, o desporto de elite 

para pessoas com deficiência em Portugal. Enquanto especialistas e interessados na 
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área, constatamos que este tipo de prática desportiva tem vindo a ser descurado pela 

investigação nacional.  

A primeira participação portuguesa nos Jogos Paralímpicos ocorreu em 1972, 

em Heidelberg, na Alemanha. Desde então, sucederam-se avanços nas mais diversas 

áreas: ao nível das organizações, da legislação, do conhecimento, do apoio técnico, dos 

materiais utilizados, entre outros aspetos que se assomam num crescendo de 

modalidades desportivas com representação nacional e internacional. Muito se tem 

falado sobre esta temática, porém, em termos efetivos, pouco se tem escrito, refletido e 

aprofundado sobre o desporto para pessoas com deficiência em Portugal. A tendência 

decrescente dos resultados obtidos pelos atletas paralímpicos portugueses nas últimas 

edições dos Jogos Paralímpicos exibe um contexto pautado pela fragilidade das 

organizações e estruturas desportivas de apoio ao atleta de elite. O mesmo é expresso 

pela elevada média de idades dos atletas paralímpicos nacionais presentes na última 

edição desta competição, em Londres 2012. Esta é uma situação que urge reverter, 

sendo imprescindível conhecer esta realidade para agir rapidamente. O desporto 

paralímpico português carece de um retrato amplo, abrangente e fiel, capaz de iluminar 

o trilho para um futuro promissor da área, o que robustece a pertinência de uma 

investigação desta natureza. 

Antes de aludir aos objetivos da investigação, pretende-se ainda clarificar a 

terminologia adotada pelos autores deste estudo, uma vez que é comum nos 

depararmos com controvérsias a este propósito. Ao longo do tempo, diferentes 

terminologias têm vindo a ser utilizados para designar a pessoa com deficiência, como 

por exemplo: incapacitado, deficiente, handicap, entre outras. Atualmente, em contexto 

internacional, autores de referência na área da sociologia têm vindo a adotar a 

expressão “person with disability” (em português: “pessoa com deficiência”) (Brittain, 

2004; Brittain & Hutzler, 2009; Díez, 2010; Liu, Kudiácek, & Jesina, 2010; Sousa, 

Corredeira, & Pereira, 2009; Tasiemski, Kennedy, Gardner, & Blaikley, 2004; Wadensten 

& Ahlström, 2009; Wilhite & Shank, 2009) ou “athlete with disability” (em português: 

“atleta com deficiência”) (Bailey, 2008; T. L. Bastos, Corredeira, Probst, & Fonseca, 

2014; Brittain, 2004, 2010; Howe, 2008a; Martin, 2000; McCracken, Lumm, & Laoide-

Kemp, 2011; Page, O'Connor, & Peterson, 2001; Van de Vliet et al., 2006; Woff et al., 

2008) entre muitos outros. Na língua portuguesa, autores da área da sociologia e do 

desporto têm também utilizado esta terminologia nos seus escritos recentes sobre a 

temática (Garcia, Marinho, & Sousa, 2012; A. L. Pereira, Silva, & Pereira, 2006; O. 

Pereira, Monteiro, & Pereira, 2011; Sousa et al., 2009; Sousa, Corredeira, & Pereira, 

2013a). Na área desportiva, a terminologia internacionalemente aceite e consensual 

para esta prática é “disability sport” (DePauw & Gavron, 2005; Huang & Brittain, 2006; 
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Thomas & Smith, 2009; Wheeler, Malone, VanVlack, Nelson, & Steadward, 1996; 

Wheeler, Steadward, Legg, Hutzler, & Campbell, 1999; Williams, 1994), expressão sem 

tradução direta para a língua portuguesa, mas que consensualmente optamos por 

designar “desporto para pessoas com deficiência”. Atentando à perspetiva sociológica 

com que é desenvolvido este trabalho, defende-se a importância de enaltecer a 

pessoa/o atleta, em detrimento da deficiência ou condição que o caracteriza, motivo pelo 

qual a utilização da expressão “desporto para pessoas com deficiência” adquire ainda 

mais relevância. Não obstante, é possível que outro tipo de terminologia e expressões 

surjam ao longo deste documento, como por exemplo: deficiente, desporto para 

deficientes ou desporto adaptado. Afinal, nesta investigaçao privilegiamos as palavras 

do atleta e no seu discurso é comum encontrar este tipo de expressões. 

 

 

2. Problema e objetivos do estudo  

 

Partindo das razões e perspetivas enunciadas, pretende-se explorar este 

fenómeno desportivo, numa investigação que pelo seu alcance, extensão e 

profundidade se exalta por ser pioneira em Portugal. O nosso principal intuito é construir 

as narrativas de atletas paralímpicos portugueses e explorar, através das experiências 

vividas e narradas, o meio envolvente a esta prática desportiva e o significado que lhe 

é atribuído pelos atletas. Mais especificamente, pretende-se: 

 

- Compreender a experiência vivida pelos atletas no desporto, tendo como base as 

experiências narradas e percebidas como marcantes no seu percurso enquanto atletas 

de elite. Consequentemente, considerando que as narrativas de vida contadas por cada 

um, mais do que pessoais, são social e culturalmente construídas, será ainda possível 

compreender o contexto envolvente ao desporto de elite para pessoas com deficiência, 

a nível nacional e internacional. Tal pretensão é realmente curial, na medida em que 

esta prática desportiva é ainda pouco explorada e caracterizada pela escassez de 

apoios em Portugal, sendo fundamental perspetivar uma atuação futura adequada neste 

campo. 

- Compreender o percurso do atleta como um todo, desde a iniciação ao abandono 

desportivo, numa perspetiva temporal (passado, presente e futuro). Importa conhecer 

como é construída e mantida uma carreira de sucesso no desporto paralímpico, 

identificando episódios marcantes; obstáculos e adversidades que cruzaram o caminho 

dos atletas; apoios que tiveram a nível familiar e organizativo; pessoas referentes no 

seu trajeto; e memórias das conquistas alcançadas. Entender os percursos e contextos 
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envolventes à prática desportiva daqueles que atingiram o alto rendimento é 

fundamental para orientar jovens talentos. O conhecimento das particularidades 

inerentes ao desporto paralímpico nacional revela-se ainda fulcral para todos aqueles 

que trabalham na área ou que pretendem vir a fazê-lo. É perentório identificar e entender 

as necessidades do atleta paralímpico para apreciar devidamente os seus feitos, 

potenciando as suas capacidades de acordo com os recursos disponíveis e apoiando o 

atleta ao longo de toda a sua carreira. Este tipo de conhecimento revela-se essencial 

para se compreender como cada um destes fatores pode ser ou não determinante num 

ou noutro momento específico da carreira do atleta paralímpico.  

 

- Compreender o papel do desporto na construção da identidade do atleta paralímpico, 

almejando entender em que medida a prática desportiva influenciou a sua vida e a 

perceção da sua própria deficiência. Percebendo o modo como os atletas refletem sobre 

as experiências passadas e como percecionam o futuro, através da narrativa presente, 

é possível apreender não apenas o significado das suas experiências desportivas, mas 

também entender o modo como a prática desportiva de alta competição poderá ter 

influenciado a sua identidade pessoal e humana. É consensual que o desporto assume 

um papel charneira na vida do atleta de alta competição, sendo relevante perceber se o 

mesmo sucede com o atleta paralímpico. 

 

Tendo como meta encontrar respostas para os objetivos delineados, partimos 

para esta investigação estando conscientes da sua complexidade, mas também das 

controvérsias que percorrem este meio desportivo. A diversidade é o espelho do 

desporto paralímpico – os diferentes tipos de deficiência, as inúmeras adaptações 

necessárias à sua prática, a classificação desportiva, entre outros fatores - transformam 

esta área de investigação numa teia de relações e inter-relações que importa 

descortinar. As questões a investigar são inúmeras e diversificadas, destacando-se o 

potencial do “material” a ser investigado – narrativas de vida – no esforço de encontrar 

respostas para os nossos desígnios. Em simultâneo, importa referir que a realização 

deste trabalho surge numa perspetiva de continuidade face a estudos realizados 

anteriormente pelos autores (Ana L. Pereira & Liston, 2012; Sousa, 2009; Sousa et al., 

2009). 
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3. Apresentação da dissertação  

 

No capítulo I elaborámos um primeiro estudo que visa enquadrar o desporto para 

pessoas com deficiência em Portugal. Partindo da sua génese, discorremos sobre os 

caminhos percorridos pelo desporto paralímpico em território internacional e, 

fundamentalmente, nacional. Neste sentido, é efetuada uma análise dos principais 

marcos evolutivos do desporto paralímpico português e da sua influência ou possível 

ligação com os resultados conquistados pelas missões paralímpicas nacionais ao longo 

dos anos. Se atendermos às particularidades do nosso grupo de estudo – um grupo 

constituído por alguns atletas com mais de 20 anos de carreira – e ao facto de as suas 

narrativas de vida se disporem temporalmente (no passado, presente e futuro), 

alcançamos a importância da consecução deste capítulo na contextualização das 

experiências vividas pelos atletas. 

No enquadramento teórico deste estudo, procedemos ainda à exposição da 

temática da experiência vivida, considerando-a como cerne da investigação e veículo 

para encontrar respostas aos nossos objetivos. No fundo, espera-se, através da 

experiência vivida pelo atleta no desporto, compreender este contexto e descortinar o 

seu peculiar significado. Em tão ambicioso propósito, a fenomenologia presta um 

contributo indiscutível na investigação e compreensão da experiência vivida. Enquanto 

corrente filosófica, a fenomenologia permite-nos investigar e questionar um fenómeno 

através da experiência do mundo. Neste estudo, ajuda-nos a recuperar a experiência 

vivida pelo praticante no desporto paralímpico e a compreendê-la. 

No capítulo II, referente ao campo metodológico, foca-se a narrativa sob o ponto 

de vista teórico, enquanto fenómeno, mas também segundo a ótica metodológica e 

investigativa. Mais do que enquadrar a temática e estabelecer a sua ligação ao método 

biográfico, neste ponto pretende-se traçar um fio condutor que percorre todas as etapas 

que antecedem a construção da narrativa. Desde a opção pelo grupo de estudo, os 

primeiros contactos, definição do guião da entrevista, recolha de dados, transcrições, 

até chegarmos à narrativa que se expõe no capítulo seguinte, há todo um meticuloso 

caminho a seguir que importa clarificar e legitimar. Neste capítulo, procedeu-se ainda à 

descrição e justificação das opções metodológicas tomadas. 

No capítulo III são apresentadas as narrativas de cada um dos atletas 

paralímpicos entrevistados. Sendo nossa intenção valorizar as experiências vividas pelo 

atleta, enaltecemos as suas histórias e as suas palavras, dando-lhes “voz” e espaço 

para se fazerem “ouvir”. Esta é, sem dúvida, a parte mais extensa da dissertação, mas 

também a mais rica - repleta de significados e de sentidos. Um capítulo onde primamos 

pela capacidade de escutar o atleta e nos deixamos envolver nas suas histórias. 
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No capítulo IV expomos as temáticas que emergiram das narrativas no desporto 

paralímpico através de um processo que designamos por tematização. Segue-se a 

tarefa interpretativa onde se pretende iluminar de significado as experiências vividas 

pelos atletas, explorando-as e discutindo-as à luz de teorias, ideias, conceções, 

resultados de outras investigações e até mesmo de interpretações pessoais. Tendo em 

conta que se pretende desvendar o significado que o sujeito atribui à experiência 

narrada, a fenomenologia emerge como ponto-chave ao permitir não apenas analisar 

essa experiência, mas, fundamentalmente, interpretá-la e auxiliar-nos a responder às 

questões de partida.  

No capítulo V apresentam-se as principais conclusões, reflexões e sugestões 

que imanaram da investigação. Foi nosso propósito responder aos objetivos do estudo, 

mas igualmente a muitas das interrogações pessoais que fomos produzindo ao longo 

de todo o processo. Ansiamos que as conclusões resultantes deste trabalho possam 

elucidar profissionais e atletas relativamente às mudanças a encetar neste meio, 

algumas delas, prementes para que Portugal seja capaz de reconquistar o lugar cimeiro 

de que já foi detentor no quadro paralímpico internacional.   

A estrutura da dissertação de doutoramento apresentada poderá distanciar-se, 

em alguns pontos, do habitual em trabalhos desta natureza. O primeiro ponto relaciona-

se com a sua extensão, porém, quando nos dispusemos a realizar um estudo de 

natureza qualitativa e abrangente como este estávamos cientes do risco. 

Adicionalmente, importa referir que parte da dissertação se encontra em formato de 

publicação e o restante detém uma configuração idêntica à de uma tese. Esta foi uma 

opção tomada no decorrer da investigação e que assumimos. Após a recolha de dados, 

a profundidade e dimensão do conteúdo das narrativas levou-nos a sentir necessidade 

de lhes conferir lugar de destaque, enaltecendo a riqueza das histórias vividas pelos 

atletas. Sabíamos que transformando estes dados e repartindo-os em pequenos 

estudos perderíamos grande parte dos discursos, bem como as inter-relações 

existentes entre muitas temáticas emergentes, pelo que optamos por deixar essa tarefa 

para uma etapa posterior à consecução deste trabalho. 

Nesta medida, importa referir que deste trabalho resultaram duas publicações: 
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Tabela 1: Publicações resultantes da presente dissertação 

 

Localização  Referência 

Capítulo I Sousa, A., Corredeira, R., Pereira, A.L. (2013). Desporto 

Paralímpico em Portugal: Da sua Génese à Atualiadade. Revista 

Portuguesa de Ciências do Desporto. 13(1): 93-112. 

Capítulo II Sousa, A., Corredeira, R., Pereira A. L. (2013). Narrativas no 

Desporto. In Mesquita, I. e Graça, A. (Eds.), Investigação 

Qualitativa em Desporto. Vol. 2. (pp. 45-78). Porto: Centro de 

Investigação Formação Inovação e Intervenção em Desporto 

(CIFI2D). 

 

 Relativamente à primeira publicação, é de ressalvar que além do intuito de 

enquadrar o estudo que levamos a cabo, o seu principal objetivo foi preencher uma 

lacuna existente na publicação nacional sobre uma prática desportiva que já tem mais 

de quarenta anos de existência em contexto nacional, mas sobre a qual pouco se tem 

escrito e publicado em Portugal.  

   Por seu turno, a segunda publicação alude ao capítulo de um livro cujo principal 

propósito foi auxiliar futuros estudantes a realizarem investigação de natureza 

qualitativa na área das Ciências do Desporto. Nesta medida, o texto foi redigido com um 

cariz didático, focando o quadro conceptual que dá suporte à investigação narrativa e 

percorrendo os passos necessários para a sua operacionalização. Escrever este 

capítulo revelou-se um grande desafio, mas que nos fez adentrar nesta metodologia de 

investigação, aprofundar conhecimentos e construir um guia de aplicação prática capaz 

de servir este estudo e de incentivar outros a percorrerem o mesmo caminho. 
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Enquadramento Teórico 

 

1. Desporto Paralímpico em Portugal: da sua génese à atualidade1 

 

A presença nos Jogos Paralímpicos representa o ponto mais elevado na carreira 

desportiva de um atleta e o culminar de um percurso marcado pela dedicação, pelo 

esforço e pela excelência. É a expressão das incontáveis horas de treino árduo, das 

muitas competições internacionais ao mais elevado nível e ainda de eventuais vitórias 

e medalhas conquistadas nesta senda. Não obstante, a prática de uma modalidade 

desportiva ao nível da alta competição e a construção de um percurso desportivo de 

sucesso representam um processo complexo (DePauw & Gavron, 2005). Na realidade, 

o simples facto de um atleta ser detentor de um elevado potencial e talento para a prática 

de uma modalidade não constitui, por si só, garantia de sucesso (Carless & Douglas, 

2012; Wheeler et al., 1999). O contexto histórico e social é também determinante na 

carreira de um atleta, pelo que se torna imperioso conhecer e compreender as 

circunstâncias inerentes ao meio desportivo em causa (Brittain & Hutzler, 2009).  

Quando nos referimos a atletas de elite com deficiência, a complexidade da 

questão aumenta em virtude da diversidade edificadora do desporto paralímpico. Para 

além dos diferentes tipos de deficiência, são inúmeras as adaptações necessárias à sua 

prática, acrescendo ainda a multiplicidade de classes desportivas em competição. Com 

efeito, a existência de um sistema de classificação desportiva possibilita aos atletas 

competir com equidade e justiça, em função do seu nível de funcionalidade individual, 

mas torna este tipo de competição ainda mais diversa (Howe & Jones, 2006; Jones & 

Howe, 2005a). 

Em Portugal o desporto para pessoas com deficiência ultrapassa os 40 anos de 

existência, contudo, o registo dos acontecimentos e a investigação realizada são 

escassos. Apesar das nove participações portuguesas em Jogos Paralímpicos e das 

várias medalhas conquistadas pelos atletas, a reflexão sobre o assunto é parca (J.V. 

Carvalho, entrevista, 16 Agosto, 2012). Tais factos consubstanciam a pertinência e 

originalidade deste ensaio, particularmente por entendermos que o conhecimento 

histórico não representa o simples evocar do passado. O seu conhecimento é fulcral 

para compreender o presente e perspetivar o futuro de forma adequada. 

Neste contexto, pretende-se compreender o desporto paralímpico português 

numa perspetiva evolutiva, desde a sua génese até ao fenómeno desportivo em que se 

                                                 
1 Sousa, A., Corredeira, R., Pereira, A.L. (2013). Desporto Paralímpico em Portugal: Da sua Génese à 
Atualiadade. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto. 13(1): 93-112.  
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transformou no século XXI. Neste sentido, destacaremos os principais marcos sócio-

históricos que caracterizaram o seu desenvolvimento organizativo, legislativo e 

financeiro. Simultaneamente, e porque na vertente competitiva o Movimento 

Paralímpico representa de forma ímpar o desporto de elite para pessoas com deficiência 

a nível mundial, utilizamos os dados relativos à representação portuguesa nos Jogos 

Paralímpicos como lente para uma reflexão sobre o passado, presente e futuro do 

desporto paralímpico nacional.  

Perante a escassez de material publicado, a elaboração deste ensaio tornou-se 

particularmente desafiante. Não tendo sido encontrado nenhum estudo em bases de 

dados nacionais e internacionais, para a elaboração deste artigo foram utilizadas as 

seguintes fontes: livros, jornais portugueses, revistas das associações por área de 

deficiência, revistas da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com 

Deficiência (FPDD), newsletters do Comité Paralímpico de Portugal (CPP), bem como 

websites nacionais e internacionais, desde 1960 a 2012. Adicionalmente, considera-se 

como fonte o conteúdo de duas entrevistas semiestruturadas realizadas a um 

especialista na área, o Professor Jorge Vilela de Carvalho2. Este especialista 

acompanhou o desporto paralímpico ao longo dos últimos 30 anos enquanto elemento 

técnico e chefe da missão portuguesa em sete edições dos Jogos Paralímpicos. Para 

além da experiência partilhada, o Professor Jorge Vilela de Carvalho foi fundamental na 

identificação e acesso a múltiplas fontes bibliográficas. 

 

 

1.1 Da Reabilitação à Competição: o contexto internacional 

 

Tendo em vista compreender e enquadrar a realidade portuguesa, destacam-se 

as principais tendências e marcos históricos que caracterizaram o Movimento 

Paralímpico. 

A nível internacional, Sir Ludwig Guttmann (Guttmann, 1976) é considerado o 

fundador do Movimento Paralímpico, aliás, são vários os autores que se referem a ele 

como o “Coubertin dos Paralímpicos” (Gold & Gold, 2007; SchuÈltke, 2001). Enquanto 

                                                 
2 Professor de Educação Física, com especialização em Educação Especial, Reabilitação e Desporto 
Adaptado. Coordenou as primeiras iniciativas da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral (APPC) no 
desenvolvimento do desporto para pessoas com deficiência de competição em Portugal. Desempenhou 
responsabilidades técnicas na Missão Paralímpica Portuguesa em 1984 e 1988. Foi chefe da Missão 
Paralímpica Portuguesa em 1992, 1996, 2000, 2004 e 2008. Integrou a comissão instaladora e o conselho 
técnico da Federação Portuguesa de Desporto para pessoas com deficiência (FPDD) em 1984 e 1985, foi 
secretário da direção de 1992 a 2006 e diretor executivo da FPDD de 2006 a 2009. Participou na criação 
do Comité Paralímpico de Portugal (CPP) em 2008. Foi coordenador do Desporto Escolar Adaptado no 
Ministério da Educação de 2009 a 2012. Quando entrevistado, desempenhava as funções de diretor do 
departamento de desporto do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). 
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neurocirurgião e diretor da Unidade Nacional de Lesões Vertebro-Medulares inaugurada 

a 1944 no Hospital de Stoke Mandeville, em Inglaterra, Guttmann foi pioneiro ao 

introduzir o desporto como parte integrante do programa de reabilitação dos seus 

pacientes (Scruton, 1979). Reconhecendo no desporto valores fisiológicos, psicológicos 

e sociais incontestáveis, Guttmann utilizava o desporto não apenas como meio 

privilegiado de reabilitação, mas também como veículo para a inclusão na vida social e 

produtiva (J. Anderson, 2003; M. A. Silva, 1992). 

De uma forma organizada e estruturada, pode dizer-se que o desporto para 

pessoas com deficiência teve a sua génese durante a II Guerra Mundial, surgindo com 

o intuito de reabilitar aqueles que severamente lesionados na espinal medula chegavam 

a esta unidade de reabilitação (J. Anderson, 2003). Nesta fase, o objetivo de Guttmann 

nunca foi a excelência desportiva, mas antes a reabilitação funcional e social dos seus 

pacientes. Como exemplo deste facto, o médico inglês começou por desenvolver a 

prática de desportos menos dinâmicos (Bilhar, Setas, Tiro com arco, entre outros), 

passando progressivamente a implementar desportos mais competitivos e exigentes 

sob o ponto de vista físico, tais como o Ténis e o Basquetebol em cadeira de rodas (Le 

Clair, 2011). Entre estes destacou-se o Tiro com Arco, sucedendo-se várias 

competições entre equipas de diferentes unidades de reabilitação em Inglaterra.  

Face ao sucesso obtido nestas competições, Guttmann organizou em 1948 os 

primeiros Jogos Nacionais de Stoke Mandeville, em Inglaterra. Contando com a 

participação de 16 atletas na modalidade de tiro com arco, a competição foi realizada 

no dia da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, visando demonstrar 

publicamente o potencial e capacidade destes atletas (Brittain, 2010). Nos anos 

seguintes, os Jogos de Stoke Mandeville realizaram-se, ano após ano, com a introdução 

de novas modalidades desportivas e um número crescente de atletas. Em 1952 estes 

jogos passam a estar acessíveis à participação de atletas de outros países europeus 

(Brittain, 2010). Todavia, foi apenas em 1960 que os Jogos de Stoke Mandeville se 

internacionalizaram e saíram de Inglaterra, tendo lugar em Roma aqueles que se 

designam como os primeiros Jogos Paralímpicos (Howe, 2008a).  

Ao longo dos ciclos paralímpicos que se seguiram, distintos marcos evolutivos 

caracterizaram as diferentes competições, sendo a cada edição introduzidas novas 

modalidades e áreas da deficiência; aumentando progressivamente o número de países 

e de atletas participantes; salientando-se a evolução tecnológica alcançada e o 

crescente interesse revelado pelos meios de comunicação social (Gold & Gold, 2007). 

Em consequência, as performances alcançadas pelos atletas foram-se tornando mais 

elevadas e evidenciando o desenvolvimento de um modelo desportivo cada vez mais 

voltado para o alto rendimento de atletas com deficiência (Brittain, 2010; Howe, 2011b). 
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Neste percurso, releva-se a criação do International Paralympic Committee (IPC) em 

1989, na Alemanha; organização que tem vindo a desempenhar um papel 

preponderante em contexto internacional (Howe, 2008b). Partindo da convicção de que 

era fundamental promover uma aproximação progressiva ao movimento Olímpico, o IPC 

guiou a sua atuação nesse sentido (Howe, 2008a). Nesta medida, os Jogos de 

Barcelona 92’ são o reflexo da influência deste organismo, tendo sido considerados por 

vários autores como os Jogos da Inclusão. Pela primeira vez, Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos foram realizados no mesmo país e na mesma cidade; utilizaram as 

mesmas instalações desportivas e a mesma aldeia; partilharam recursos humanos e 

foram organizados pelo mesmo comité (Brittain, 2010; J. V. Carvalho, 2004a; Howe, 

2008a; Vilela, 2008). Esta aproximação promoveu não só a eliminação de barreiras 

arquitetónicas e de preconceitos sociais associados à deficiência (Gold & Gold, 2007), 

como potenciou a comercialização e o apoio financeiro aos Jogos Paralímpicos (Howe, 

2008a). Howe & Jones (2006) referem esta aproximação como crucial para legitimar o 

desporto de elite para pessoas com deficiência.  

Ao longo dos anos, o desporto para pessoas com deficiência foi-se orientando 

para diferentes fins, desde objetivos reabilitativos e terapêuticos, até chegar à vertente 

competitiva e de alto rendimento que hoje alcança expressão máxima nos Jogos 

Paralímpicos (Brittain, 2010). Portugal não foi exceção ao seguir este caminho, apesar 

de o ter percorrido anos mais tarde.  

Sob o ponto de vista evolutivo importa referir que o desporto para as pessoas 

com surdez seguiu um caminho distinto. Pese embora o facto de não pretendermos 

explorar a temática, é pertinente salientar que as primeiras iniciativas de que há registos 

no âmbito do desporto para pessoas com deficiência surgiram precisamente nesta área. 

Na realidade, em 1888 realizaram-se as primeiras competições para pessoas com 

surdez e em 1924 os primeiros Jogos Mundiais para Surdos, atualmente designados 

por Surdolímpicos. Nesta data assinala-se ainda a fundação do Comité Internacional de 

Desporto para Surdos (CISS); décadas antes dos primeiros Jogos Paralímpicos (Legg, 

Emes, Stewart, & Steadward, 2004). 

 

 

1.2 Trilhos percorridos pelo Desporto para Pessoas com deficiência em 

Portugal  

 

Face à revisão bibliográfica efetuada e ao entendimento que detemos enquanto 

especialistas na área, poderemos dizer que o percurso do desporto para pessoas com 

deficiência em Portugal compreende, essencialmente, quatro etapas. 
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Etapa I – Antes do 25 de Abril de 1974  

 

À imagem do sucedido no contexto internacional, em Portugal, as primeiras 

iniciativas surgiram na área da surdez. Em 1934 constituiu-se o Grupo Recreativo de 

Surdos-Mudos do Porto e em 1954, vinte anos depois, o Grupo Desportivo de Surdos-

Mudos de Lisboa; associações que desenvolveram a prática desportiva para pessoas 

com surdez. As competições entre atletas destas associações realizavam-se com 

alguma regularidade ainda antes da criação da Associação Portuguesa para Surdos 

(APS), em 1958, que passou a coordenar o desporto nesta área (Associação 

Portuguesa de Surdos, 2011).  

Neste período, o desporto para pessoas com deficiência em Portugal tinha 

objetivos estritamente terapêuticos e reabilitativos (J. V. Carvalho, 2001). A guerra 

colonial promoveu um aumento crescente de pessoas com deficiência e, 

consequentemente, a necessidade de criação de respostas adequadas por parte dos 

Centros de Reabilitação. Nesta fase enfatiza-se o papel desempenhado pelo Centro de 

Medicina de Reabilitação de Alcoitão (Estoril) e pelo Hospital Ortopédico de Sant’Ana 

(Carcavelos), pioneiros na implementação da prática desportiva em programas de 

reabilitação no território nacional (Arruda, 2006). Influenciados por alguns dos seus 

fundadores e médicos, em 1955, responsáveis por estes Centros de Reabilitação 

visitaram o Hospital de Stoke Mandeville em Inglaterra, acompanhando o trabalho 

desenvolvido por Guttmann enquanto diretor da Unidade de Lesões Vertebro-

Medulares. Nesta época, alguns dos médicos portugueses tiveram a oportunidade de 

estagiar com Guttmann e conhecer as suas ideias inovadoras (Arruda, 2006). Face aos 

acontecimentos, estes centros de reabilitação começaram também a incluir a prática de 

Basquetebol em Cadeira de Rodas entre os seus pacientes em reabilitação (J. V. 

Carvalho, 2004b).  

Na época não existia nenhuma estrutura organizativa que enquadrasse este tipo 

de prática desportiva; não existia um quadro competitivo específico, nem tão pouco a 

possibilidade de prática integrada com atletas sem deficiência (J. V. Carvalho, 2004b). 

Apesar destes factos, foi neste período que Portugal se estreou nos Jogos Paralímpicos 

de Heidelberg 72’, na Alemanha, e nos Jogos Internacionais de Stoke Mandeville, em 

1973. Nestas duas competições, Portugal fez-se representar por uma equipa de 

Basquetebol em Cadeira de Rodas formada por atletas destas duas unidades de 

reabilitação (J. V. Carvalho, 1996). 
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Etapa II – Após o 25 de Abril de 1974  

 

A Revolução de 25 de Abril de 1974 interrompeu a participação portuguesa nos 

Jogos Paralímpicos, o que apenas voltou a suceder em 1984, dois ciclos paralímpicos 

depois. Terminado este período de guerra e de implementação do regime democrático, 

inicia-se uma nova etapa assinalada pelo crescimento do associativismo desportivo e 

pela massificação do desporto, emergindo o conceito de “desporto para todos” 

(Conselho da Europa, 1988). A liberdade gerada pelo regime democrático e o 

surgimento deste conceito gerou um movimento, liderado pelos deficientes3 das forças 

armadas, no sentido de pressionar o governo e as entidades responsáveis a criar 

oportunidades de prática desportiva para pessoas com deficiência (M. A. Silva, 1992). 

Como reflexo desta luta foi criado, em 1977, o Secretariado Nacional de Reabilitação 

(atual Instituto Nacional para a Reabilitação – INR) e um sector dedicado ao desporto 

para pessoas com deficiência na divisão de recreação da Direção Geral dos Desportos 

(atual Instituto Português do Desporto e Juventude – IPDJ), patenteando a 

transformação que se começava a sentir neste contexto desportivo (M. A. Silva, 1992).  

Na vertente recreativa evidenciam-se três organizações, nomeadamente, a 

Associação Portuguesa de Surdos, fundada em 1958; a Associação Portuguesa de 

Deficientes – APD, fundada em 1972; e a Associação dos Deficientes das Forças 

Armadas – ADFA, fundada em 1974. Com efeito, estas entidades lideraram as primeiras 

iniciativas na organização de convívios, acampamentos e atividades recreativas entre 

atletas com deficiência (J. V. Carvalho, 1995). 

Não obstante a relevância das ações levadas a cabo por estas associações, J.V. 

Carvalho (comunicação pessoal, 5 Julho, 2012) destaca a Associação Portuguesa de 

Paralisia Cerebral (APPC, designada por Federação das Associações Portuguesas de 

Paralisia Cerebral – FAPPC desde 2006) como precursora da vertente competitiva ao 

organizar as primeiras atividades em 1982. Ao instituir um modelo de prática desportiva 

regular e sistemática, a APPC surge como grande impulsionadora do desporto de 

competição. Tal influência refletiu-se na participação portuguesa nos Campeonatos do 

Mundo, nos Campeonatos da Europa, bem como em outras competições internacionais 

a partir de 1982, alcançando expressão máxima nos Jogos Paralímpicos de Nova Iorque 

84’ e Seul 88’. Nestas provas a participação portuguesa foi unicamente coordenada pela 

APPC, tendo sido conquistadas as primeiras medalhas paralímpicas portuguesas (J. V. 

Carvalho, 1995, 2004b). Adicionalmente, a APPC, através da criação em 1983 de uma 

                                                 
3 Apesar da expressão “deficiente” ser, em nosso entender, algo a evitar devido à sua conotação 
estigmatizante face ao sujeito, optamos por mantê-la uma vez que na época histórica a que se refere o 
texto era esta a terminologia utilizada. 
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Secção de Desporto e Recreação Nacional, tornou-se a pedra basilar na formação de 

recursos humanos especializados, ao liderar e organizar as primeiras ações de 

formação nas áreas do desporto terapia, recreação e competição (Vilela, 2008).  

Nesta etapa salienta-se ainda a criação de entidades como a Associação de 

Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) em 1989, fruto da fusão entre a Associação 

de Cegos Louis Braille, a Liga de Cegos João de Deus e a Associação de Cegos do 

Norte de Portugal. É sob a responsabilidade da ACAPO que despontam as primeiras 

atividades no âmbito da prática desportiva para pessoas com deficiência visual.  

Em 1987, também a área intelectual começa a dar os primeiros passos no 

desporto de recreação através do Movimento Special Olympics Portugal (J. V. Carvalho, 

1996).  

 

Etapa III – Após a criação da FPDD  

 

A etapa III estendeu-se por uma década e foi caracterizada pelo 

desenvolvimento e proliferação do desporto para pessoas com deficiência em Portugal, 

nomeadamente através da fundação legal da FPDD, em 1988. Nesta fase é instituído o 

desporto federado, observando-se grandes evoluções não apenas a nível organizativo, 

mas também legislativo, tecnológico, financeiro e no que respeita à sua divulgação pelos 

meios de comunicação social. Durante este período, a FPDD coordenou a 

representação nacional de atletas com deficiência em eventos nacionais e 

internacionais (Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, 

2012c), liderando as primeiras participações conjuntas da área da Paralisia Cerebral e 

da Deficiência Visual nos Campeonatos do Mundo em 1990 e nos Jogos Paralímpicos 

de Barcelona 92’. Ao mesmo tempo, a área intelectual inicia a sua participação nos 

Jogos Paralímpicos de Madrid 92’, após a criação da Associação Nacional de Desporto 

para a Deficiência Mental (ANDDEM), em 1991 (J. V. Carvalho, 1996; Vilela, 2008).  

Destaca-se ainda, em 1991, a presença da área motora nos Campeonatos da 

Europa, sua primeira participação internacional. Não obstante, apenas quatro anos mais 

tarde, em 1995, foi criada oficialmente a Associação Nacional de Desporto para a 

Deficiência Motora (ANDDEMOT), última área a integrar o grupo de associações por 

área da deficiência em Portugal (J. V. Carvalho, 1996; Vilela, 2008).  

Durante este percurso, a FPDD é admitida no Comité Olímpico de Portugal 

(COP) em 1993 e um ano mais tarde na Confederação de Desporto de Portugal (CDP). 

Fruto destas ligações e do estatuto alcançado pelo desporto paralímpico em Portugal 

após a criação da FPDD, os anos subsequentes foram marcados pela assinatura do 

primeiro Contrato-Programa de Alta Competição para atletas com deficiência e de um 
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Protocolo de Apoio à Alta Competição relativo aos Planos de Preparação e Participação 

nos Jogos Paralímpicos de Atlanta 96’, apoios que se mantiveram nos ciclos 

paralímpicos seguintes e que serão descritos mais detalhadamente adiante.  

Esta época ficou assinalada, fundamentalmente, por mudanças sociais 

profundas e pelas crescentes políticas de inclusão que eliminaram crenças antigas 

sobre a incapacidade associada à pessoa com deficiência. Neste contexto, o desporto, 

através da divulgação de excelentes performances alcançadas por atletas com 

deficiência, desempenhou um papel charneira na transformação de mentalidades.  

Em Portugal, esta evolução foi notória na alteração da terminologia utilizada por 

algumas associações desportivas portuguesas patente no capítulo “Estruturas 

Organizativas”; no surgimento de novas medidas legislativas de apoio, tais como a 

atribuição de prémios e de bolsas aos atletas paralímpicos; e no trabalho de divulgação 

e projeção deste contexto desportivo, temáticas desenvolvidas nos próximos capítulos. 

No final desta etapa destacam-se ainda as reestruturações organizativas e 

legislativas em decurso, evidenciando um avanço evidente no sentido do alto 

rendimento desportivo e em que se fundam as bases para a criação do CPP. 

 

Etapa IV – Após a criação do CPP  

 

Por fim, a quarta e última etapa teve início em 2008 com a criação do CPP. Este 

organismo assumiu o comando do Movimento Paralímpico Português através da 

coordenação da sua primeira Missão Paralímpica Portuguesa em Londres 2012.  

Sob a égide do CPP iniciou-se a construção de um projeto desportivo totalmente 

voltado para o alto rendimento, dando-se início a um caminho cuja meta é o 

desenvolvimento do desporto paralímpico português de uma forma organizada e 

sustentada (Comité Paralímpico de Portugal, 2012b).  

O lema criado pela instituição, “Igualdade, Inclusão e Excelência Desportiva”, 

visou conferir a este organismo uma função não apenas voltada para a inclusão e para 

a luta pelos direitos dos atletas, mas, fundamentalmente, vocacionada para o apoio ao 

rendimento e à excelência desportiva dos atletas paralímpicos nacionais (CPP, 2013a). 

 

Estrutura Organizativa 

 

Sob o ponto de vista organizativo, ao longo da perspetiva histórica referimo-nos 

à criação das associações nacionais por área de deficiência, as quais, gradualmente se 

foram também filiando na FPDD.  
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A FPDD encontra-se então estruturada em cinco áreas da deficiência, a cada 

uma das quais corresponde uma associação. Assim sendo, em Portugal a área da 

Paralisia Cerebral é representada a nível nacional pela PCAND - Paralisia Cerebral 

Associação Nacional de Desporto (designada por APPC de 1960 a 2001); a área Visual 

pela Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Visual - ANDDVIS 

(representada pela ACAPO de 1989 a 2008); a área Intelectual pela Associação 

Nacional de Desporto para Deficiência Intelectual - ANDDI (designada por ANDDEM de 

1991 a 2007); a área da Surdez pela Liga Portuguesa de Desporto para Surdos – LPDS 

(representada pela APS de 1958 a 1998); e a área Motora pela Associação Nacional de 

Desporto para Deficientes Motores - ANDDEMOT (desde 1995) (FPDD, 2012a). Face 

ao exposto, os clubes filiam-se nas respetivas delegações ou núcleos regionais 

associativos, em função do tipo de deficiência e das categorias desportivas em que os 

seus atletas se incluem.  

Não obstante o excelente trabalho desenvolvido pela FPDD, as exigências 

internacionais desafiaram a criação de um organismo que fosse capaz de representar 

de forma mais efetiva as Missões Paralímpicas Portuguesas. Nesta medida, em 2008 

fundou-se o CPP com o intuito de representar, divulgar, desenvolver e defender o 

Movimento Paralímpico português, sendo sua responsabilidade organizar e gerir todo o 

Programa de Preparação Paralímpica dos atletas Portugueses (Comité Paralímpico de 

Portugal, 2013a). O CPP vem, assim, responder à necessidade de se criar um 

organismo de apoio específico ao desporto de alto rendimento para pessoas com 

deficiência.  

Após a criação desta entidade procedeu-se à reorganização estrutural desta 

área desportiva, passando a FPDD a representar o desporto federado e o CPP o 

Movimento Paralímpico Português. Contudo, a FPDD e todas as federações por 

modalidade que não se incluem nas associações por áreas da deficiência, mas que têm 

atletas que se incluem na Missão Paralímpica Portuguesa, mantêm uma relação direta 

com o CPP (FPDD, 2012b; Vilela, 2008).  

 

Enquadramento Legislativo 

 

Tendo em consideração que as medidas políticas e legislativas adotadas ao 

longo do tempo se constituem como fator de mudança e têm uma relação direta com os 

caminhos percorridos pelo desporto para pessoas com deficiência em Portugal, neste 

capítulo pretende-se compreender as principais iniciativas decorridas nesta matéria.  

Ao analisar a legislação portuguesa é possível observar que as grandes 

alterações se situam, quase todas, ao nível da etapa III (pós 1988). A adoção da Carta 
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Europeia do Desporto para Todos pelo Conselho da Europa, em 1986, representa uma 

pedra basilar nas intenções políticas europeias e, consequentemente, nas nacionais (J. 

V. Carvalho, 2006). Neste documento destaca-se a importância de oferecer às pessoas 

com deficiência possibilidades de prática desportiva adequada às suas necessidades; 

de estimular as entidades competentes a tornar as instalações desportivas acessíveis; 

apoiar a investigação desenvolvida na área; estimular a educação a criar condições de 

prática desportiva para alunos com deficiência nas aulas de Educação Física; a 

pertinência de integração do desporto para pessoas com deficiência nos clubes e nas 

organizações desportivas (Conselho da Europa, 1988). Tudo isto remete para uma 

unificação no que respeita ao organismo coordenador, incentivando o desenvolvimento 

de políticas que promovam a informação da população em geral sobre este tipo de 

prática desportiva. 

Acompanhando as orientações europeias, em Portugal as primeiras iniciativas 

legislativas surgiram através da Lei de Bases do Sistema Desportivo (LBSD) publicada 

em 1990 (Lei n.º 1/90 de 13 de Janeiro). Nos seus princípios fundamentais (artigo 2.º), 

esta lei refere que no “apoio à generalização da atividade desportiva é dada particular 

atenção aos grupos sociais dela especialmente carenciados, os quais são objeto de 

programas adequados às respetivas necessidades, nomeadamente em relação aos 

deficientes”, evidenciando a clara intenção de apoio ao desenvolvimento do desporto 

para pessoas com deficiência em Portugal. 

Anos mais tarde, em 1995, esta posição é reforçada através da publicação do 

Decreto-Lei nº 125/95 de 31 de Maio, que estende o Regime de Alta Competição aos 

atletas com deficiência que “obtenham resultados de excelência na prática desportiva 

em competições internacionais” (artigo 40.º). 

Face ao reconhecimento alcançado pelo desporto paralímpico no contexto 

social, nesta época é ainda publicada a Portaria nº 393/97 de 17 de Junho, que concede, 

pela primeira vez, prémios aos cidadãos com deficiência que se classifiquem num dos 

três primeiros lugares de provas dos Jogos Paralímpicos, Campeonatos do Mundo ou 

da Europa e na Taça do Mundo de Boccia.  

Ademais, decorrente das naturais evoluções políticas e sociais ocorridas em 

território nacional, surge a nova Lei de Bases do Desporto - Lei n.º30/2004, de 21 de 

Julho (artigo 52.º e 82.º). Esta lei prevê que o estado fomente a prática desportiva de 

pessoas com deficiência de uma forma adaptada e orientada para as suas 

necessidades, criando condições de acesso e fornecendo as ajudas técnicas 

indispensáveis a uma plena integração e participação social. Adicionalmente, esta lei 

vem incentivar a criação do Comité Paralímpico de Portugal, referindo-se à relevância 

deste organismo antes mesmo da sua fundação. 
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Sistemas de apoio logístico, financeiro e patrocínios  

 

O desenvolvimento e incentivo à prática desportiva, nas suas inúmeras 

vertentes, está diretamente relacionado com o sistema desportivo de apoios em vigor.  

Enquanto profissionais do desporto estamos conscientes das dificuldades que a 

alta competição atravessa na conjuntura nacional e da debilidade financeira que afeta 

associações e clubes desportivos. No entanto, quando nos reportamos a atletas com 

deficiência e à questão dos apoios ao desenvolvimento do desporto de elite para estes 

atletas, as dificuldades multiplicam-se. 

Os primeiros dados relativos ao financiamento do desporto paralímpico 

português a que tivemos acesso datam dos Jogos Paralímpicos de Seul 88’. Na época, 

a APPC contou com alguns apoios oficias fornecidos pela Direção Geral de Desportos 

(DGD), pela Secretaria de Estado da Segurança Social, algumas autarquias, governos 

civis e patrocinadores particulares, porém ainda escassos para suprir todas as 

necessidades (Almeida, 1988).  

Nesta perspetiva, foram sobretudo as medidas de apoio concedidas aos atletas 

de elite integrados no regime de alta competição do Projeto Paralímpico para Atlanta 

96’ e o desenvolvimento do primeiro projeto de marketing no âmbito dos Jogos 

Paralímpicos de Sydney 2000, que incitaram alterações profundas no financiamento do 

desporto de elite para pessoas com deficiência em Portugal. Nesta medida, o primeiro 

programa de financiamento ao Plano de Preparação Paralímpica foi concedido à FPDD 

no ano de 1996, no próprio ano em que se realizaram os Jogos de Atlanta (J. V. 

Carvalho, 2004b).  

Em oposição, nos Jogos Paralímpicos de Sydney 2000, a implementação do 

Contrato-Programa de apoio aos atletas paralímpicos teve início no final de 1997, ainda 

no primeiro ano do ciclo, o que revela progressos a este nível.  

Paralelamente, a FPDD lançou em 1999 o seu primeiro plano estruturado de 

marketing na área do desporto paralímpico, conhecido como Projeto “Super-Atleta” (J. 

V. Carvalho, 2008). Este projeto foi determinante nas transformações ocorridas ao nível 

dos patrocínios conquistados para apoiar os atletas portugueses, bem como na 

mudança de mentalidades e atitudes sociais (J. V. Carvalho, 2004b). A este propósito, 

Carvalho (2001) realça o reconhecimento que o projeto obteve a nível nacional e 

internacional através da obtenção de vários prémios, nomeadamente, no 2º Festival de 

Criatividade Publicitária do Clube dos Criativos Portugueses; e a nível internacional no 

Prisma Awards 99; no Festival Ibero-Americano de Publicidade 99; no Festival Mundial 

de Publicidade de Gramado no Brasil; no Festival Internacional de Cannes 99; e no 
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Cresta Awards 99 em Nova Iorque (J. V. Carvalho, 2008). Enquanto este projeto esteve 

em ação, os atletas paralímpicos beneficiaram não apenas da bolsa relativa ao 

Contrato-Programa financiado pelo estado português, mas também de uma bolsa 

fornecida, especificamente, pelo “Super-Atleta” (J.V. Carvalho, entrevista, 5 Julho, 

2012). O projeto permitiu ainda garantir um apoio financeiro a todos os acompanhantes 

e atletas-guia integrados na Missão Paralímpica, bem como adquirir equipamentos 

desportivos gerais e específicos para cada uma das modalidades representadas nos 

Jogos Paralímpicos (J. V. Carvalho, 2004b).  

Nos ciclos de Atenas 2004 e Pequim 2008, o projeto “Super-Atleta” voltou a 

distinguir-se pelas inúmeras campanhas de marketing realizadas na televisão, rádio, 

outdoors publicitários, iniciativas de patrocinadores, entre outras colaborações que 

resultaram no maior apoio de sempre ao desporto paralímpico português e que 

conferiram notoriedade aos seus atletas (J. V. Carvalho, 2004b, 2008). Mais ainda, o 

“Super-Atleta” notabilizou-se pelo prémio de cinema alcançado para o filme “Guia” - 

melhor filme comercial no 1º Festival do Filme Paralímpico que decorreu em Budapeste, 

em 2006.  

Pese embora todo o sucesso descrito, no ciclo paralímpico de Londres 2012 não 

foi dada continuidade ao projeto. Em contrapartida, pela primeira vez na história do 

Movimento Paralímpico Português, o Contrato-Programa de apoio à preparação dos 

atletas paralímpicos foi celebrado a quatro anos, iniciando-se no primeiro ano de 

preparação para o ciclo paralímpico de Londres 2012. Para além da duração do 

Contrato-Programa ser superior, também o valor de financiamento global foi mais 

elevado face aos ciclos anteriores (CPP, 2012b). Neste ciclo, o CPP lançou algumas 

semanas antes do início dos Jogos Paralímpicos em Londres uma campanha 

publicitária intitulada “O sonho é igual”. A campanha, alusiva à participação portuguesa 

nos Jogos Paralímpicos, foi divulgada através da televisão, dos cinemas, revistas, 

jornais, entre outros meios, obtendo um impacto considerável na divulgação e apoio aos 

atletas portugueses (CPP, 2012a). Não obstante a relevância de tais iniciativas, o seu 

aparecimento parece tardio, sendo crucial em futuras edições incentivar o apoio 

ininterrupto aos atletas paralímpicos, nomeadamente, através da divulgação concreta e 

permanente dos seus resultados desportivos ao longo de todo o ciclo de preparação. 

Apenas deste modo será possível transformar o Movimento Paralímpico num verdadeiro 

movimento de mobilização nacional.  
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1.3 O Movimento Paralímpico em Portugal  

 

Tendo em linha de conta os factos expostos, a atenção centra-se agora no mais 

elevado nível competitivo para atletas com deficiência em Portugal. Com este propósito 

resgatam-se os dados relativos às Missões Paralímpicas Portuguesas ao longo dos 

últimos 40 anos para colocar em evidência os principais factos e acontecimentos que 

as distinguiram (Tabela 2) (IPC, 2012).  

 

Tabela 2: Representação Portuguesa nos Jogos Paralímpicos: 1972-2012. 

 

Ano Local 
Nº de 

Atletas 
Modalidades 

Tipos de 

Deficiência 
Medalhas 

1972 
Heidelberg 9 atletas BCR LVM / Amputação  ----- 

Total 9 atletas 1 modalidade ----- ----- 

1976 Toronto Período de Interrupção na Participação Portuguesa  

1980 Arnhem Período de Interrupção na Participação Portuguesa 

1984 

Nova 

Iorque 

14 atletas Atletismo PC 3 ouro / 2 prata / 4 bronze 

3 atletas Boccia PC 1 ouro (equipa) 

3 atletas Ciclismo PC 1 prata / 1 bronze 

11 atletas Futebol 7 PC ----- 

1 atleta Ténis de Mesa PC 1 bronze 

Total 29 atletas * 
5 

modalidades 
----- 13 medalhas 

1988 

Seul 

10 atletas Atletismo PC 2 ouro / 5 prata / 4 bronze 

6 atletas Boccia PC 
1 ouro (equipa) / 2 

bronze 

Total 13 atletas* 
2 

modalidades 
----- 14 medalhas 

1992 

Barcelona 

11 atletas Atletismo DV / PC 3 ouro / 1 prata / 2 bronze 

4 atletas Boccia PC 1 prata 

11 atletas Futebol 7 PC 1 prata  

6 atletas Natação DM / LO 1 bronze 

Total 29 atletas* 
4 

modalidades 
----- 9 medalhas 

1996 

Atlanta 

12 atletas Atletismo DV 4 ouro / 1 prata / 3 bronze 

6 atletas Boccia PC 2 ouro / 1 prata 

11 atletas Futebol 7 PC ----- 

6 atletas Natação DM / LO 2 prata / 1 bronze 

1 atleta Atletismo DI 
Provas de 

Demonstração 

Total 35 atletas* 
4 

modalidades 
----- 14 medalhas 
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2000 

Sidney 

16 atletas Atletismo  DV / DI 5 ouro / 3 prata / 3 bronze 

6 atletas Boccia PC 1 ouro /1 prata/ 1 bronze  

12 atletas Basquetebol  DI Jogos de Demonstração 

1 atletas Ciclismo PC ----- 

11 atletas Futebol 7  PC ----- 

5 atletas Natação DM / LO 1 prata 

1 atletas Ténis de Mesa DI ----- 

Total 52 atletas 
4 

modalidades 
----- 15 medalhas 

2004 

Atenas 

11 atletas Atletismo DV / DM /LO 2 prata / 1 bronze 

12 atletas Basquetebol DI ----- 

9 atletas Boccia  PC 2 ouro / 3 prata / 1 bronze 

1 atleta Ciclismo PC ----- 

1 atleta Equitação DM ----- 

7 atletas Natação DM /LO 3 bronze 

Total 41 atletas 
6 

modalidades 
----- 12 medalhas 

2008 

Pequim 

13 atletas Atletismo DV / DM /LO 1 prata 

9 atletas Boccia PC 1 ouro / 3 prata / 1 bronze 

1 atleta Ciclismo PC ----- 

1 atleta Equitação PC ----- 

8 atletas Natação DM / LO 1 bronze 

1 atleta Remo DM ----- 

2 atletas Vela DM 
 

 

Total 35 atletas 
7 

modalidades 
----- 7 medalhas 

2012 

Londres 

15 atletas Atletismo DV / DI 1 bronze  

9 atletas Boccia PC 1 prata (pares) / 1bronze 

1 atleta Equitação PC ----- 

4 atletas Natação DM ----- 

1 atleta Remo  DM ----- 

Total 30 atletas 
5 

modalidades 
----- 

2 medalhas 

 

 

Legenda: 

* 3 atletas participaram em 2 modalidades DV - Deficiência Visual 

BCR - Basquetebol em Cadeira de Rodas DM - Deficiência Motora 

LVM- Lesionados vertebro-medulares LO - “Les outres” (os outros) 

PC - Paralisia Cerebral DI - Deficiência Intelectual 
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A representação portuguesa nos Jogos Paralímpicos circunscreve-se aos Jogos 

de Verão e teve início aquando da sua 4ª edição em 1972, em Heidelberg, na Alemanha. 

Nestes Jogos participou apenas uma equipa de Basquetebol em Cadeira de Rodas, 

constituída por atletas com lesão vertebro-medular e amputação. 

Após 12 anos de interrupção devido à revolução do 25 de Abril e aos movimentos 

subsequentes, Portugal voltou a estar presente nos Jogos Paralímpicos em Nova Iorque 

84’ e Seul 88’, unicamente com atletas com Paralisia Cerebral, enquadrados pela APPC. 

De acordo com J.V. Carvalho (comunicação pessoal, 5 Julho, 2012), a participação 

portuguesa nestes Jogos desempenhou um papel charneira na constituição da FPDD, 

impulsionando de forma capital o desenvolvimento do desporto paralímpico português. 

Neste contexto, em Barcelona 92’, Portugal iniciou a sua participação sob a égide da 

FPDD e a delegação nacional integrou, pela primeira vez, atletas com diferentes tipos 

de deficiência, designadamente, Paralisia Cerebral, Deficiência Visual e Deficiência 

Motora.  

Por seu turno, os Jogos de Atlanta 96’ distinguiram-se pelo elevado número de 

medalhas alcançadas e pelo maior número de atletas representantes das cores 

nacionais.  

Até então, os resultados revelavam uma tendência positiva a cada novo ciclo 

paralímpico, mas foi de facto nos Jogos Paralímpicos de Sydney 2000 que Portugal 

obteve as melhores prestações de sempre na fase de qualificação e de provas. 

Representado pela maior comitiva até então presente nos Jogos, com 53 atletas 

representantes de 7 modalidades desportivas (J. V. Carvalho, 2001), a delegação 

portuguesa integrou oficialmente, pela primeira vez, atletas com deficiência intelectual. 

Os Jogos de Sydney ficaram ainda marcados pelo início das publicações referentes às 

Missões Paralímpicas Portuguesas e pela presença de membros do governo, da 

administração pública desportiva, do INR e do COP nos Jogos (J. V. Carvalho, 2000). 

Perante os factos, Sydney 2000 representa, sem dúvida, um ponto alto do Movimento 

Paralímpico Português, expresso também no número de medalhas conquistadas - o 

maior de sempre. 

Os ciclos que se seguiram, Atenas e Pequim, são lembrados pelo alargamento 

da representação portuguesa a novas modalidades desportivas tais como a Equitação, 

o Remo e a Vela adaptada, mas também pela ausência de atletas com deficiência 

intelectual a competir a nível internacional4. Contudo, em Atenas os atletas portugueses 

                                                 
4 Nos Jogos Paralímpicos de Sidney, em 2000, foram detetadas fraudes ao nível da classificação desportiva 
dos atletas da seleção Espanhola de Basquetebol para atletas com deficiência intelectual. Vários atletas 
sem deficiência integraram esta equipa que se sagrou campeã paralímpica. Perante a polémica instalada, 
a Federação Internacional de Desporto para Pessoas com Deficiência Intelectual (INAS-FID), responsável 
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com deficiência intelectual realizaram ainda dois jogos de demonstração de 

Basquetebol frente à equipa Grega. Nesta altura, a seleção portuguesa ocupava o 1º 

lugar do ranking mundial, facto que levou a equipa anfitriã a convidá-la (J. V. Carvalho, 

2000). 

Em Londres 2012, a missão portuguesa esteve pela primeira vez a cargo do 

CPP. Os Jogos ficaram assinalados pelo regresso dos atletas com deficiência 

intelectual. Todavia, a comitiva portuguesa viu reduzido o número de atletas e de 

modalidades representadas na competição. Para além disso, foi igualmente visível um 

decréscimo no número de medalhas conquistadas pelos atletas Lusos.  

Nas várias participações portuguesas nos Jogos, as modalidades de Atletismo, 

Boccia e Natação sobressaem como as mais representativas e regulares ao longo dos 

anos. Cabe, porém, distinguir o Atletismo e o Boccia pelos meritórios resultados 

conquistados até à data para o Desporto Paralímpico Português. 

Finalmente, quando analisamos os resultados alcançados pelos atletas 

portugueses ao longo das 9 participações em Jogos Paralímpicos, observamos uma 

tendência positiva até 2000 e que tem vindo a declinar até à atualidade. Não obstante, 

tais dados não poderão ser interpretados de forma linear, é imprescindível ter em conta 

que o aumento significativo de países em competição ao longo dos vários ciclos 

paralímpicos tem estabelecido patamares de exigência crescente a nível competitivo. 

Do mesmo modo, o investimento internacional realizado na preparação desportiva dos 

atletas tem vindo a aumentar de forma exponencial, colocando os Jogos Paralímpicos 

no topo do desporto de elite internacional (CPP, 2012b).  

 

 

1.4 O Passado, o Presente e o Futuro do Desporto Paralímpico em Portugal 

 

Perante os factos descritos, impõe-se uma reflexão sobre os caminhos 

percorridos pelo desporto paralímpico português que permita recolher elementos para 

discutir e iluminar o seu futuro de forma adequada.  

Primeiramente é fulcral ter em linha de conta que as mudanças nas perspetivas 

políticas, sociais e culturais foram fundamentais no caminho percorrido pelo desporto 

para pessoas com deficiência em Portugal. Atletas, treinadores, dirigentes e 

espectadores são elementos de uma mesma sociedade carregada de valores e ideais 

que, naturalmente, influenciam as suas formas de atuação. Neste contexto, o 25 de Abril 

                                                 
pela elegibilidade dos atletas para competir, foi afastada do IPC e, consequentemente, da participação nos 
Jogos Paralímpicos.  

 



Capítulo I. Enquadramento Teórico 

31 

 

de 1974 mudou, indelevelmente, o rumo da sociedade portuguesa. Marcado por 

profundas transformações sociais e pela mudança de mentalidades associada à 

liberdade fundadora do regime democrático, o novo regime incitou a luta pelos direitos 

humanos e cívicos. Em virtude destas circunstâncias, as tomadas de decisão do 

governo conduziram à inclusão de grupos minoritários nos vários domínios da 

sociedade. Entre estes destaca-se a inclusão das pessoas com deficiência no contexto 

desportivo, instituída na primeira LBSD (1980). Neste sentido, surge também no 

contexto europeu o conceito de “Desporto para Todos”, em 1986, o qual deve ser 

colocado em prática pelos vários países membros. É com este intuito que em 1988 

nasce a FPDD em Portugal, organismo criado para divulgar, promover e organizar o 

desporto para pessoas com deficiência e que mudou o rumo da história desportiva aqui 

explorada. Na verdade, foi a sua atuação e as excelentes prestações alcançadas pelos 

atletas paralímpicos portugueses nos Jogos Paralímpicos de Seul 88’, Barcelona 92’ e 

Atlanta 96’ que despoletaram o surgimento das medidas organizativas, legislativas e de 

financiamento acima descritas. Adicionalmente, a admissão da FPDD como membro do 

COP em 1993 e da CDP em 1994, promoveu a aproximação entre desporto olímpico e 

paralímpico, tal como sucedeu no contexto internacional, e incentivou o alargamento do 

regime de alta competição e a atribuição de prémios aos atletas paralímpicos 

medalhados. Não obstante, a diferenciação de valores existente entre as bolsas de 

preparação e os prémios atribuídos a atletas olímpicos e paralímpicos é reveladora de 

que ainda estamos longe de assistir a uma plena inclusão desportiva. Será um atleta 

paralímpico menos merecedor de uma bolsa de preparação ou de prémios inferiores a 

um atleta olímpico por alcançar uma mesma medalha de ouro? Terá sido menor o seu 

esforço, a dedicação com que treinou ou a superação que atingiu? Assumimos que não. 

Tais constatações não beneficiam a prestação desportiva dos atletas paralímpicos e tão 

pouco permitem sonhar com a profissionalização do desporto paralímpico português, tal 

como está a suceder em contexto internacional. Esta não será certamente a única 

justificação para que os resultados obtidos pelos atletas portugueses tenham decrescido 

ao longo dos últimos anos, mas tem a sua influência.  

Nesta conjuntura, a criação do CPP vem tentar dar resposta à necessidade de 

especialização e de apoio ao alto rendimento desportivo. Este organismo surge a partir 

da exigência internacional, porém com quase 20 anos de atraso face ao IPC, fundado 

em 1989. Ao CPP impõe-se a efetivação de um trabalho árduo de luta pelos direitos dos 

atletas, começando pela alteração de legislações e pela melhoria dos apoios financeiros 

concedidos a esta prática desportiva.  

A análise dos dados relativos à representação portuguesa nos Jogos 

Paralímpicos reforça a necessidade premente de investimento. Ao contrário de outros 
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países, Portugal não tem investido de forma sistemática no desporto paralímpico e este 

facto reflete-se no decréscimo evidente de resultados obtidos pelos atletas ao longo das 

últimas edições dos Jogos. Em contraste com o crescimento exponencial do Movimento 

Paralímpico no que se refere à sua estrutura, importância e número de países 

participantes, o investimento e esforço empregue para treinar os nossos atletas tem sido 

diminuto face ao realizado internacionalmente.  

A própria evolução do desporto para pessoas com deficiência em Portugal, ao 

ter origem na vertente reabilitativa e ser organizada por áreas da deficiência, reflete o 

contexto social da época e o sentido segregador conferido às pessoas com deficiência. 

Na realidade, se observarmos com atenção a estrutura organizativa em vigor, ao 

agrupar atletas por características etiológicas semelhantes e não por modalidades 

desportivas como sucede no desporto em geral, verificamos que o valor discriminatório 

conferido a este tipo de prática desportiva ainda hoje permanece.  

Fruto da sua experiência, J.V. Carvalho (comunicação pessoal, 16 Agosto, 2012) 

refere que é imperioso não apenas criar oportunidades de prática desportiva para atletas 

com deficiência, mas sobretudo regularizá-las em Portugal. O caminho para um futuro 

promissor no desporto para pessoas com deficiência em Portugal deverá, assim, cruzar-

se com as estruturas desportivas regulares e visar a sua integração nas respetivas 

federações por modalidade. Esta representa a única via que permitirá: rentabilizar os 

recursos humanos já existentes e diversificá-los apostando em técnicos especializados 

(treinadores, fisioterapeutas, psicólogos, etc.); ampliar o financiamento, através da 

partilha de patrocínios entre desporto regular e desporto para pessoas com deficiência; 

criar um grupo de atletas capaz de conferir a competitividade e a estabilidade que o 

desporto paralímpico nacional tanto anseia. 

Adicionalmente, é primordial realizar uma contínua e alargada sensibilização e 

informação da sociedade em geral acerca do desporto paralímpico. Com efeito, apesar 

da evolução observada nos Jogos Paralímpicos, a cobertura da competição pelos media 

é ainda pouco relevante em Portugal (A. L. Pereira et al., 2006; O. Pereira et al., 2011). 

A este nível é fundamental que os portugueses tenham a oportunidade de conhecer os 

atletas paralímpicos e de lhes prestar o devido reconhecimento pelos resultados 

conquistados. Em Portugal há atletas com deficiência que foram várias vezes campeões 

da europa e do mundo; há campeões paralímpicos e vários recordistas, feitos que a 

maioria dos cidadãos desconhece. 

A mesma tendência é observada em termos de publicações académicas, por 

exemplo, sendo parca a reflexão sobre a temática. Para compreender um fenómeno de 

forma abrangente e aprofundada não basta considerar os factos, acontecimentos ou 

meros números, é imprescindível ir mais além, é impreterível refletir, compreender e 
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atribuir-lhes um significado. Nesta ótica, é fulcral dar voz àqueles que representam, ao 

mais elevado nível, o desporto paralímpico nacional. Conhecer o seu percurso permitir-

nos-á acompanhar e compreender a tendência negativa em que se encontra 

mergulhado este contexto e que foi sendo descrita ao longo deste artigo.  

Portugal é detentor de excelentes atletas paralímpicos, com histórias repletas de 

experiências, de emoções, de momentos marcantes; alguns deles com uma vasta 

carreira na alta competição. São histórias de uma experiência vivida na primeira pessoa, 

cujo conhecimento poderá ser determinante para reverter esta tendência e identificar as 

necessárias transformações a operar neste contexto. Acreditamos que esta representa, 

sem dúvida, uma das melhores vias para reencontrar o caminho certo para o futuro. 

Aproveitemos tais ideias para retirar delas as devidas ilações e catapultar o desporto 

paralímpico e o atleta paralímpico nacional atribuindo-lhes o valor merecido.     
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2. A Experiência Vivida  

 

Sendo a experiência vivida o elemento chave deste estudo, torna-se imperioso 

refletir e aprofundar a temática. Importa pois compreender o que é a experiência vivida, 

explorando os seus fundamentos e formas de operacionalização no que respeita à 

investigação. 

Ao procurar o termo “experiência” num dicionário comum deparamo-nos com 

significados distintos, tais como: “ensaio”, “tentativa”, “ato ou efeito de experimentar”, 

definições que nos conduzem à objetividade do conceito. Outras associam a experiência 

ao conhecimento adquirido através da prática, em virtude dos dados fornecidos pela 

própria vida; de estudos; ou da observação e experimentação de algo, o que 

naturalmente nos encaminha a uma experiência que é vivida e refletida.  

O termo experiência denota a nossa relação com um mundo no qual estamos 

comprometidos existencialmente (Dahlberg et al., 2008). Experienciar algo da vida e do 

mundo carrega consigo um determinado sentido e significado que torna uma experiência 

única para quem a viveu. Esta aquisição de significado desponta quando refletimos 

sobre a experiência vivida e a trazemos à memória (Van Manen, 1990). É pela 

recordação e reflexão que atribuímos significado aos fenómenos da vida vivida. 

Para Van Manen (1990), a experiência vivida na sua forma mais simplificada 

envolve o nosso imediato e a consciência pré-reflexiva da vida e do mundo. Esta 

consciência reflexiva ou autodeterminada pode ser tão consciente como inconsciente 

de si mesma. A realidade da experiência vivida não é algo dado, pelo contrário, ela está 

presente (está no mundo) para que o sujeito reflita sobre ela. Uma experiência vivida 

não confronta o sujeito com algo percebido ou representado, mas sim com a reflexão 

desse fenómeno.  

Não obstante, a reflexão intrínseca à experiência vivida não é realizada no 

instante em que esta experiência é, de facto, vivida, mas unicamente quando nos 

distanciamos da experiência do momento para a observar com os olhos da consciência 

(Van Manen, 1990). É necessário que sejamos capazes de nos separar física, espacial 

e temporalmente da experiência; afastando-nos dos elementos que a constituem 

existencialmente para a conhecer em essência. 

Refletir sobre a experiência vivida é tornar-se repleto de mundo e de vivências 

significativas. Experienciar a vida é conquistar sabedoria prática, facto apenas possível 

quando somos capazes de a viver profundamente (Van Manen, 1990).  

No limite, pode apresentar-se a seguinte analogia: a experiência vivida está para 

a alma como a respiração para o corpo (Dilthey, 1985 cit. por Van Manen, 1990). Para 
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o autor, tal como o corpo necessita de respirar, a alma exige o cumprimento e a 

ampliação da sua existência através do reflexo da vida emocional. Nesta perspetiva, 

estudar a experiência vivida é ser capaz de respirar significado e de entender o ser 

humano que vive a vida e que experiencia o mundo.  

Na mundanidade, a natureza e a quantidade de experiências vividas acessíveis 

ao ser são diversas e infinitas, tal como a vida humana em si mesma, o que torna este 

tipo de investigação extraordinariamente vasta.  

No caso deste estudo pretende-se investigar a experiência vivida por atletas 

paralímpicos no desporto, partindo das suas próprias descrições, impressões e 

reflexões narradas.  

 

 

2.1 Experiência Vivida: estrutura e relação  

 

Na sociedade contemporânea, a experiência da vida diária é rica, complexa e 

multidimensional. É uma experiência do diverso, somente concretizada através da 

combinação única do tempo, do espaço e do ser (Burkitt, 2004). 

De acordo com Van Manen (1990), a experiência vivida integra uma estrutura 

existencial que se fundamenta em quatro elementos base: “o outro vivido”; “o corpo 

vivido”; “o espaço vivido”; e o “tempo vivido”, sendo através destes que o ser humano 

experiencia o mundo e existe no mundo. Esta estrutura também foi explorada por 

Merleau-Ponty (1996), autor que a considera existencial e fulcral na compreensão do 

mundo percebido. Para o autor, a sua reunião forma uma complexa unidade em que 

todos os elementos se relacionam e interagem de forma contínua para atribuir um 

sentido à experiência vivida pelo sujeito.  

 Apesar de interligados, em termos de exposição é mais simples a sua 

abordagem isolada. Encetamos pela análise da componente: o “outro vivido”.  

Sob o ponto de existencial, o ser humano procura na experiência do outro o 

comum e o social, em busca de um sentido para a sua vida e de um significado para as 

suas experiências (Van Manen, 1990). Na perspetiva do autor, o outro vivido simboliza 

a relação que mantemos com os outros no espaço interpessoal e mundano partilhado. 

Quando conhecemos o outro, aproximamo-nos dele pelo corpo, seja através de um 

aperto de mão, do ato de cumprimentar ou até mesmo ao formar uma impressão 

corporal/física de alguém que apenas ouvimos ao telefone ou lemos nos livros. A partir 

do momento em que o conhecemos estamos aptos a interagir com o outro, numa 

relação de proximidade que nos transcende.  
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Conforme expõe Heidegger (2005a) na sua obra “Ser e Tempo”, todo o ser 

humano é rico em experiências vividas através da relação que estabelece com o mundo 

que o rodeia, incluindo nele os diferentes contextos de atuação e a relação com os 

outros semelhantes. Recorrendo à terminologia do autor, o homem, enquanto Ser-no-

mundo, tem direito a um lugar excecional e único, dotado de liberdade para se relacionar 

com os outros que o envolvem. Para o filósofo, o ser é dotado de um carácter ontológico 

que não lhe permite existir sem o outro.  

Heidegger (2005a) refere-se ao homem como “poder ser” permanente num 

mundo circundante que é partilhado com o outro e onde ambos se encontram. Sem este 

outro de nada valeria a pena existir, pois a possibilidade de ser do homem apenas 

poderá ter lugar na sua existência com os outros - ele apenas “é com os outros”. No seu 

modo de Ser-no-mundo, o Ser-com-os-outros faz parte da sua constituição essencial. 

Por conseguinte, o ser é com os outros e é, simultaneamente, em função dos outros, na 

convivência quotidiana. 

Na visão de Heidegger, o outro, para além de ser aquele com quem compreendo 

o mundo de forma relacional é ainda um ente integrado; um verdadeiro “comigo” na 

experiência vivida no dia-a-dia. Neste contexto, ao mesmo tempo que o Ser-no-mundo 

se torna Ser-com-os-outros, o mundo assome como compartilhado, onde o outro não é 

simplesmente o outro, ele é um co-existente.  

Nenhum ser humano pode “ser” sem o outro e sem se relacionar com o mundo. 

Tal como refere Heidegger (2005a, p. 167) “(…) um mero sujeito não “é” e nunca é dado 

sem mundo. Da mesma maneira, também, de início, não é dado um eu isolado sem os 

outros.” Como refere Merleau-Ponty (1984, p. 65) “o outro nasce a meu lado” e partilha 

o mundo comigo. É percetível, portanto, nestes autores, o reconhecimento da alteridade 

como uma característica que todo o ser traz em si, como parte da sua existência.  

Na mesma linha de pensamento, Lévinas (2001) argumenta que a nossa relação 

com o outro não se dá de uma forma abstrata; é uma relação que nos compromete 

existencialmente. O nosso olhar face ao outro exige que nos coloquemos num plano 

transcendente onde o seu rosto não nos seja indiferente. O rosto do outro exige que não 

passemos inadvertidamente por ele sem reparar, sem nos questionar, sem o considerar 

como elemento da nossa existência. O sentido de responsabilidade individual do eu 

passa pela extensão ao outro, que não é mais do que o eu do outro, ou seja, do que o 

“nós”; ou do que o “comigo” de Heidegger. O conceito de alteridade de Lévinas veicula 

assim a ideia fundamental de que o outro se extingue naquilo que eu sou (Garcia et al., 

2012), logo, um eu nunca poderá ser sem o outro e, muito menos, sem o considerar 

como vital na sua existência mundana. 
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Quando nos encontramos com o outro no mundo e reparamos no seu rosto, 

reconhecemos nas suas atitudes semelhanças com os nossos comportamentos. Isto 

porque pertencemos ao mesmo mundo e constituímos o significado deste mundo - o 

meu e o do outro - juntos (Dahlberg et al., 2008). Construímos o significado do mundo 

em conjunto e fazemo-lo através das relações que estabelecemos diariamente com os 

distintos seres mundanos. Não obstante, a visão construída sobre o mundo vivido não 

é igual para todos. Por mais que sejamos parecidos e possamos partilhar ideias e 

pensamentos, a experiência vivida por cada um é singular e única e, por isso mesmo, 

tão enriquecedora (Dahlberg et al., 2008).  

Adicionalmente, enquanto seres humanos, não podemos ser entendidos sem 

referência à forma como a nossa vida decorre no mundo social, pois é nele que 

encontramos o outro e nos relacionamos com ele (Todres, Galvin, & Dahlberg, 2007). 

Os autores referem-se à nossa forma de estar no mundo com os outros designando-a 

por intersubjetividade.  

 Como aponta Merleau-Ponty (1996), somos parte de um mundo incorporado em 

que os outros do mundo são sempre considerados de algum modo. A nossa capacidade 

de linguagem e de comunicação estendem a intersubjetividade e a compreensão social 

do sujeito pelo facto de podermos compartilhar experiências e significados com os 

outros. Deste modo, ao estabelecermos uma relação intersubjetiva e compreensiva com 

os outros, por meio da linguagem, encontramos o nosso lugar no mundo e atribuímos 

um sentido à existência. 

“A comunicação transforma-nos em testemunhas de um mundo único” (Merleau-

Ponty, 1984, p. 23) ao possibilitar a partilha da vida do outro de forma articulada. 

Dahlberg et al. (2008) refere mesmo que uma das primeiras vias para compreender o 

outro é através da linguagem. Esta assume-se como meio primordial de comunicar com 

o outro, mas também de conhecer a sua experiência particular. Uma conversa possibilita 

o renascer de memórias únicas e experiências esquecidas no tempo.  

No mundo intersubjetivo, o outro constitui a minha forma de ser. A abertura entre 

o ser e o outro é total para compreender, em conjunto, a experiência diária. Neste 

contexto, a linguagem e o discurso são fundamentais, não só pela possibilidade de 

partilhar experiências narradas, mas também pelo modo como fazemos uso da 

linguagem corporal para comunicar (Kavigne, Gjengedal, & Kirkevold, 2002). Na 

verdade, nascemos num mundo caracterizado pela coexistência de diferentes corpos 

vividos em que o corpo se realiza e exprime como um todo integrado do ser (Merleau-

Ponty, 1996).  

As relações com os outros e com o mundo são estabelecidas através do corpo; 

através da simples presença ou da interação física com esse mundo e com os outros 
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que o habitam (Van Manen, 1990). Surge assim um corpo vivido, pois somos sempre 

corpo no mundo. A nossa presença é, em primeira instância, corporal.  

Um dos autores que mais se dedicou às questões do corpo foi Merleau-Ponty 

(1996). O filósofo considera um sujeito que se relaciona com o mundo através do seu 

corpo e que o faz através de uma sucessão de experiências vividas nos mais diversos 

campos de interação social. O corpo revela-se então como sujeito de perceção, rico em 

experiências através do contexto e da relação que estabelece com os outros e com o 

mundo que o rodeia.  

Merleau-Ponty (1996) “apresenta-nos” um corpo próprio que pertence e é da 

pessoa. Nesta conceção, o corpo é um elemento no sistema do sujeito e do seu mundo, 

pois literalmente somos aquilo que os outros pensam de nós e expressamos o mundo 

em que vivemos. Apreendemos o mundo através do corpo e, neste contacto, é a nós 

mesmos que reencontramos, constituindo-se o corpo como verdadeiro objeto de 

perceção; como autêntico corpo vivido. 

 O corpo humano é espelho do ser e, como tal, a manifestação exterior de uma 

certa forma de ser no mundo. Citando Merleau-Ponty (1996, p. 122), “o corpo é o veículo 

de ser no mundo e ter um corpo é, para um ser vivo, juntar-se a um meio definido, 

confundir-se com certos projetos e empenhar-se continuamente neles”. Nesta 

conjuntura, o corpo envolve-se diariamente na experiência vivida pelo sujeito no mundo, 

o que o transforma num corpo vivido e experienciado. 

A experiência do mundo constitui a base de toda a sabedoria humana, sendo 

imperioso considerar o corpo como elemento central na construção deste mundo e, por 

isso, na fundação de toda a experiência humana. (Merleau-Ponty, 1996). Com efeito, o 

mundo é constituído por meio da experiência vivida pelo corpo em interação e 

comunicação com as outras pessoas e as coisas do mundo (Kavigne et al., 2002). 

As experiências do mundo vivido integram portanto um corpo que é, 

constantemente, apreendido e apreendedor de conhecimento. É pelo corpo e pela 

experiência corporal que o mundo adquire significado para nós. O corpo apresenta-se 

como meio para o homem ser no mundo; o corpo guia-nos e, ao mesmo tempo, é a 

nossa âncora no mundo. (Dahlberg et al., 2008). Em última análise, pode considerar-se 

o corpo vivido como a nossa casa no mundo. Talvez por este motivo Merleau-Ponty 

(1996) afirme que não temos um corpo, somos o nosso corpo, pois o conhecimento que 

detemos do mundo e das experiências que nele vivemos é sempre incorporado.  

A propósito desta temática, Leder (1998) também se dedicou a refletir sobre as 

questões do corpo vivido conduzindo-nos a um corpo que é possuído por um ser 

humano vivo; um corpo que tem uma estrutura própria que não pode ser captada pela 

linguagem e pelos conceitos utilizados para explicar os objetos da natureza inanimada. 
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Esta conceção envolve um corpo enquanto entidade intencional num mundo 

experienciado a cada momento. Quando o autor se reporta ao corpo vivido como 

entidade intencional pretende destacar a relação ativa que este desenvolve com aqueles 

que o rodeiam para construir um mundo de experiências vividas, o que nos remete para 

a importância da relação do corpo com o outro abordada previamente.  

Relativamente ao espaço vivido, Van Manen (1990) alerta para a dificuldade em 

encontrar uma definição precisa, uma vez que não se pretende retratar o espaço 

enquanto elemento físico, matemático e dimensional.  

O espaço é quase sempre considerado nesta vertente material, porquanto não 

é comum refletir-se sobre ele. Nesta medida, é difícil encontrar palavras para definir o 

espaço vivido, particularmente, porque a experiência do espaço surge antes mesmo da 

própria linguagem (Van Manen, 1990).  

 Na conceção de Heidegger (2005a), o espaço é um elemento constituinte do 

mundo, associando-se de imediato às experiências nele vividas. A presença do ser no 

mundo é por si só espacial. O ser está e é no mundo para se ocupar e relacionar com 

os outros, o que sucede sempre num espaço determinado. 

 Por seu turno, Van Manen (1990) aborda o espaço vivido como existencial, 

remetendo para o cenário no qual o ser humano se move e no qual se sente em casa. 

O espaço que ocupamos influencia o nosso modo de ser e de estar; afeta aquilo que 

sentimos; e condiciona a nossa ação e relação. Com referência a este assunto, o autor 

aponta o seguinte exemplo: quando se pretende compreender uma pessoa, 

habitualmente questionamos essa pessoa acerca do seu mundo: profissão, interesses, 

local onde nasceu, etc. Todavia, quando se pretende compreender a natureza de uma 

experiência vivida por essa pessoa, como por exemplo o nascimento de um filho, 

recorre-se à descrição do espaço que torna a experiência particular e que a preenche 

de significado. Cada experiência vivida é assim caracterizada por um espaço vivido que 

pode ser explorado e conhecido através das diversas qualidades e aspetos que o 

constituem. Nesta linha de pensamento, salienta-se que “o espaço não é o ambiente 

em que as coisas se dispõem, mas o meio pelo qual a posição das coisas se torna 

possível” (Merleau-Ponty, 1996, p. 328) e adquire significado.  

A espacialidade refere-se ao mundo envolvente; um mundo repleto de espaços 

e de coisas que têm significado para a existência humana. Existimos em relação ao que 

está presente no mundo. Perto ou distante de nós, as coisas do mundo fazem sempre 

parte da nossa presença. Porém, esta distância ou proximidade não é significativa nos 

aspetos quantitativos do espaço (em termos de metros ou de centímetros de distância), 

mas sim em função do significado que adquirem no nosso quotidiano (Todres et al., 

2007). 
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 Pelo exposto, o espaço vivido é também uma questão a ser investigada no 

âmbito da experiência vivida. O seu conhecimento permitirá compreender a forma como 

se experiencia a existência diária e descortinar uma das dimensões de significado 

essenciais da vida vivida. 

Sobre o tempo vivido, saliente-se a sua dimensão subjetiva em detrimento do 

tempo objetivo controlado cronologicamente. O tempo não é meramente quantitativo, 

nem se referencia apenas ao tique-taque do relógio; mesmo que tenhamos de encaixar 

as nossas vidas em função das pressões do relógio (Todres et al., 2007). 

O tempo é por isso físico e mecânico, mas igualmente cultural e experiencial. O 

tempo vivido é aquele que parece acelerar quando nos estamos a divertir e aquele que 

teima em não passar quando vivenciamos algo aborrecido ou que não é do nosso 

agrado (Van Manen, 1990). Todo o conhecimento diário que construímos sustenta-se 

no tempo, do mesmo modo que tendemos a negociar as nossas necessidades e desejos 

dentro do contexto temporal (Seymour, 2002).  

Pese embora a sua proveniência social, o tempo exerce um poderoso domínio 

sobre os assuntos de natureza humana uma vez que o ser humano vive a sua vida em 

função do mesmo. Para Seymour (2002), a temporalidade representa o contexto para a 

nossa experiência do mundo. Por este facto, o tempo é um dos aspetos mais 

importantes a considerar na experiência diária da sociedade. É quando olhamos para 

trás no tempo que experienciamos o mundo social, recuperando experiências vividas e 

significantes (Burkitt, 2004). 

Numa perspetiva temporal, quando se pretende conhecer uma pessoa, as 

questões reportam-se à sua história de vida pessoal, ao que viveu até ao momento, bem 

como aos seus projetos futuros. O objetivo é compreender de onde veio e para onde 

pensa que está a ir. Numa história de vida, as dimensões do passado, presente e futuro 

constituem os horizontes do cenário temporal e pessoal de cada ser humano (Van 

Manen, 1990). O tempo vivido representa a nossa forma temporal de ser no mundo, 

sendo fulcral considerar que o tempo – passado, presente e futuro – é um todo 

indissociável que se influencia reciprocamente, pelo que deve ser considerado deste 

modo na interpretação da experiência vivida. O conhecimento da existência humana 

pressupõe, assim, a consideração destes três períodos. 

Ao contar a nossa história, as experiências do passado regressam à memória 

como experiências próximas ou até mesmo esquecidas, mas que, de alguma forma, 

deixaram as suas marcas na nossa forma de ser. Não obstante, o modo como 

percecionamos o passado também se modifica em função das influências do presente. 

Na realidade, à medida que construímos a nossa identidade vamos reinterpretando 

quem fomos ou quem somos no momento. Do mesmo modo, a esperança cria 
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expectativas e perspetiva o futuro, facto que condiciona o nosso jeito de estar, de agir 

e, consequentemente, a perceção das experiências vividas (Van Manen, 1990). 

Com referência à temporalidade, Burkitt (2004) destaca a primazia do passado 

na formação social e ideológica do presente afirmando que o ser humano nunca atua 

como uma tábua rasa, mesmo quando os seus atos são conduzidos pela impulsividade. 

As ações humanas estão sempre ligadas ao passado. Neste sentido, passado e 

presente estão unidos por uma continuidade que precede o tempo futuro e em que a 

experiência presente rapidamente se transforma em passado e se revela no futuro. 

Sobre este assunto, Garcia e Portugal (2009) defendem que a memória passada 

e a aspiração do futuro se corporizam no presente, influenciando-o de forma decisiva. 

Para os autores, a vida é concebida não apenas pelo tempo passado e presente, mas 

também pelo futuro. Deste modo, esquecer o passado ou não considerar o futuro 

quando se pretende compreender a experiência do momento presente de alguém 

constituirá um enorme lapso. Destaca-se, então, um percurso de vida em que o futuro 

assume um papel determinante e detém um poder explicativo sobre o tempo presente.  

Na opinião de Todres et al. (2007), a temporalidade diz respeito às continuidades 

e descontinuidades do tempo tal como este é humanamente experienciado. Cada 

momento da experiência humana é parte de uma história cuja temporalidade permite 

dar à experiência a sua natureza lendária. 

 Alguns filósofos que se debruçaram sobre o estudo da fenomenologia 

desenvolveram, igualmente, a temática da temporalidade. Husserl (2000), por exemplo, 

argumentava que não é possível falar do tempo como algo objetivo, acrescentando ser 

uma categoria determinante nas experiências vividas pelo ser humano, dado que a 

experiência vivida tem uma estrutura que é, em primeira instância, temporal. É esta 

temporalidade que faz com que uma experiência nunca possa ser apreendida na sua 

manifestação imediata, mas apenas de modo reflexivo, enquanto presença do passado 

e/ou como uma antecipação do tempo futuro. 

A propósito da temporalidade, Heidegger (2005a) defende que o ser e o tempo 

estão intrinsecamente relacionados. O ser é essencialmente temporal e apenas pode 

ser compreendido em função desta coordenada antropológica, tal como o tempo perde 

o seu significado sem o ser. Deste modo, o tempo situa a experiência do sujeito e 

possibilita a sua compreensão. 

Analisando a segunda parte da obra “Ser e Tempo” (Heidegger, 2005b), 

percebemos que a tematização da temporalidade Heideggeriana tem como base um 

conceito fundamental: o “porvir” (o futuro). Para o autor, o modo de ser do homem 

enquanto presença no mundo funde-se na sua possibilidade de ser no futuro e de ser 

de modo compreensivo. Heidegger (2005b) defende que existir no mundo é adotar uma 
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perspetiva “porvindoura”; é ser já em vista de algo que está por vir, mesmo que “porvir” 

signifique apenas algo por concretizar. Na ótica do filósofo, projetar-se é parte essencial 

da existencialidade, o que vem de encontro a Garcia e Portugal (2009).  

Também Merleau-Ponty (1996) referencia o curso do tempo que passa e se 

escoa, como um rio que corre do passado em direção ao presente e ao futuro, onde o 

presente é consequência do passado e o futuro do presente. Assim sendo, o tempo não 

representa um processo sucessivo que o sujeito se limita a registar, nascendo da sua 

relação com as coisas, com os outros e com o mundo em geral.  

Todas as nossas experiências dispõem-se segundo o antes e o depois e estão 

impregnadas de temporalidade. Existir é necessitar do tempo para se situar e para se 

relacionar com as coisas e os outros do mundo. Na existência do ser, o passado e o 

porvir (futuro) constituem uma espécie de preexistência, chegando mesmo a 

representar um meio vital para a existência do ser. “Aquilo que para mim é passado ou 

futuro está presente no mundo” (Merleau-Ponty, 1996, p. 552). Neste contexto, é a 

nossa consciência que constitui e desdobra o tempo em episódios temporalmente 

significativos. 

Perante o exposto, urge reforçar a forte relação existente entre os quatro 

elementos descritos. Cada um deles pode ser diferenciado e investigado por si só, 

contudo, não devem ser considerados independentes ou separáveis, uma vez que 

existe um claro fio condutor que os une.  

No mundo vivido, o ser humano não pode ser (existir) sem o outro e sem se 

relacionar com o mundo através do corpo, no tempo e no espaço (Heidegger, 2005a). 

Se pensarmos a nossa presença enquanto corpo no mundo, ela é naturalmente 

presente num determinado espaço e tempo vividos, elementos que se fundem na 

experiência humana do mundo. 

Relacionando a coordenada tempo com o corpo, Merleau-Ponty (1996) afirma 

que o corpo não é um mero recetáculo de alterações produzidas pelo tempo ou de 

expressão do tempo que se escoa, mas um sujeito ativo e encarregue de assegurar a 

realização intuitiva das intenções da consciência. Esta consciência do ser desdobra e 

constitui o tempo segundo uma perspetiva de passado, presente e futuro e transforma-

o numa rede de intencionalidades caracterizada pelo movimento temporal, o que se 

reflete numa construção ativa do sujeito em interação com o mundo e é expressa nas 

suas experiências vividas. Mas o nosso corpo é também no espaço; é nesse que habita 

e adquire significado pela relação que estabelece com o mundo.  

Partindo das ideias veiculadas por Merleau-Ponty (1996), pode dizer-se que é 

através do nosso corpo que percebemos o corpo de outra pessoa e descobrimos um 

prolongamento das nossas próprias intenções no mundo. Nesta conivência com o 
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mundo cruzamo-nos com o outro e estabelecemos relações que se fundem num espaço 

e tempo vividos, pois à imagem do tempo, também o espaço é parte integrante do ser. 

Tal como referem Garcia e Portugal (2009, p. 93) “o homem é um ser que o é num tempo 

e num espaço, pelo que as suas ações terão que ser julgadas em conformidade com 

esta premissa.” São estas duas coordenadas que tornam um determinado fenómeno 

realidade, devendo ser consideradas aquando da tarefa interpretativa (Merleau-Ponty, 

1996).  

Adicionalmente, o homem vive num processo ativo e partilhado de construção 

do mundo, sendo de destacar a comunicação e a linguagem como meio privilegiado na 

relação com o outro. Com efeito, a experiência do diálogo é criada culturalmente numa 

relação dual com o outro e em que a narrativa é duplamente construída (Ashworth, 

2003). Desde tempos ancestrais que a narração é utilizada, podendo mesmo ser 

percebida como uma necessidade básica do homem para se compreender e expressar 

a si mesmo. A narrativa constitui-se com um poderoso veículo na comunicação humana, 

criada de forma relacional pelo sujeito a quem é dada a palavra, mas também por aquele 

com quem este constrói a sua história (Garcia & Portugal, 2009). Neste ponto importa 

clarificar que o desenvolvimento deste tema será concretizado no próximo capítulo do 

estudo. 

A experiência vivida e narrada deve então ser interpretada com referência aos 

momentos em que foi vivida: espacial, temporal, relacional e corporalmente. Destes 

quatro elementos releva-se a importância do tempo pela forte influência da 

temporalidade na construção e interpretação da narrativa de vida. Todavia, serão 

consideradas as ligações existentes entre todos os componentes estruturais da 

experiência vivida aquando da tarefa interpretativa. 

 

 

2.2. O Contributo da Fenomenologia na investigação e compreensão da 

Experiência Vivida  

 

Vivemos num mundo complexo e rico em experiências vividas através do 

contexto e da relação que estabelecemos com os outros. Este mundo torna-se acessível 

através da concretização do pensamento fenomenológico, sendo por isso crucial 

esclarecer os fundamentos desta corrente filosófica. Reclamar uma definição objetiva 

de fenomenologia seria incoerente porquanto contraria a sua natureza vasta e subjetiva. 

Foram vários os autores que se dedicaram a pensar e escrever sobre fenomenologia, 

cada um deles, acrescentando sempre algo de novo.  
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Primeiramente, é essencial compreender o conceito de fenómeno. Este surge da 

palavra Grega “phainomenon” que significa mostrar-se ou revelar-se. Um fenómeno 

pode ser compreendido como um objeto, uma questão, uma coisa ou uma parte do 

mundo tal como este se apresenta em si mesmo ou tal como é experienciado. Assim, 

compreender um fenómeno implica considerar e incluir no seu entendimento a relação 

entre ser e mundo (Dahlberg et al., 2008). 

A fenomenologia é então uma ciência de experiência e de mundo que pretende 

revelar como os fenómenos se apresentam à consciência (Kelkel & Schérer, 1982). Sob 

o ponto de vista terminológico ela expressa o estudo dos fenómenos tal como estes são 

dados a conhecer à consciência humana.  

O movimento de pensamento a que se atribui o nome de fenomenologia está 

intrinsecamente associado ao nome de Edmund Husserl, seu fundador e principal 

representante. Husserl (2000) apresenta a fenomenologia como uma ciência de 

essências e não de feitos, fazendo emergir nas suas obras uma nova forma de 

compreender o mundo e a experiência vivida. Não importa estudar um fenómeno por si 

só, mas compreendê-lo na sua essência. Para o filósofo, a fenomenologia consiste no 

retorno às coisas mesmas em busca de verdades tão evidentes e manifestas que não 

seja possível negá-las. Retornar às coisas mesmas significa voltar ao mundo da 

experiência, considerando que antes de uma realidade objetiva está o sujeito que as 

vivencia. Antes da objetividade existe um mundo pré-dado e antes de todo o 

conhecimento uma vida que o fundamentou e que é fundamental considerar.  

A fenomenologia de Husserl é descritiva e baseia-se na ideia de que todas as 

experiências vividas pelo homem assumem distintas estruturas. Quando estas 

experiências são apreendidas na consciência adquirem um determinado significado e 

que simboliza a verdade da experiência para os seus participantes (Cohen & Omery, 

1994). Deste modo, o seu desígnio é descrever o sentido de uma experiência 

transversalmente ao significado que ela perspetivou em quem a viveu. 

 Com as suas obras, Husserl pretendeu revelar a natureza mais íntima do mundo 

da vida e do homem, tornando-a explícita. O autor projetava uma filosofia baseada no 

pressuposto de que todo o conhecimento, incluindo o conhecimento científico, se 

fundamenta no nosso quotidiano, naquilo que este designou como “mundo vivido”5 

(Kavigne et al., 2002).   

De acordo com Husserl (2000), o conceito de Lebenswelt (no alemão) - Life-

world na versão inglesa e mundo-da-vida na Língua Portuguesa - é um conceito chave 

                                                 
5 A expressão original utilizada é Lebenswelt em alemão e life-world nas versões inglesas. A sua tradução 

para a Língua Portuguesa é complexa, sendo possível encontrar autores que utilizam a expressão “mundo-
da-vida” e outros ainda que a designam por “mundo vivido”.  



  Capítulo I. Enquadramento Teórico 
  

46 

 

na investigação fenomenológica e edifica a ligação direta ao mundo da experiência 

vivida. Este conceito compreende o mundo dos objetos tal como os percebemos à nossa 

volta; representa a experiência do “eu”, do corpo e das relações com os outros. Este 

mundo-da-vida é o locus de interação com os ambientes de perceção e com um mundo 

de horizontes experienciados no qual habitamos com os outros e nos rodeamos de 

significados. É o mundo vivido e experienciado; um mundo humano e relacional que 

emerge como significativo para a consciência (Todres et al., 2007). Esta consciência é 

sempre consciência de algo do ou sobre o mundo. Quando estamos conscientes de 

algo, estamos em relação com ele e isso faz com que adquira um significado único 

(Finlay, 2009a). Este é um aspeto essencial neste tipo de pesquisa e conduz-nos a um 

novo conceito, o de intencionalidade. Para Husserl, a consciência do sujeito é 

intencional; é sempre consciência de algo e a capacidade de realizar atos de 

consciência é o que o distingue dos demais objetos (Cohen & Omery, 1994). A 

intencionalidade refere-se à relação entre uma pessoa e um objeto ou eventos da sua 

experiência (Dahlberg et al., 2008; Lyotard, 1986). Na perspetiva dos autores, existe 

sempre uma relação intencional com as coisas que fazem parte do quotidiano. Por isso 

é que quando experienciamos algo, essa experiência é repleta de significado. Uma 

experiência do mundo é, por si, significativa. É pelo facto de pertencermos ao mundo da 

experiência que as coisas adquirem sempre um significado para nós e que se carregam 

de significados implícitos ou explícitos que podem ser explicadas, iluminadas e 

clarificadas. 

Utilizando as palavras de Dahlberg (2008, p. 37), “o objetivo geral da pesquisa 

do mundo-da-vida é descrever e explicar o mundo vivido de uma forma que aumente a 

nossa compreensão do ser humano e da experiência humana”, revelando, à luz da 

nossa experiência, um mundo de significados. 

 Para Finlay (2009b), este mundo-da-vida, também designado por alguns como 

mundo vivido, é pré-reflexivo, uma vez que é presente antes mesmo de pensarmos ou 

de falarmos sobre ele. Este conceito veicula a ideia de que existimos num quotidiano 

pleno de significados complexos e que se constitui como pano de fundo para a nossa 

relação diária com o mundo e com os outros, o que nos direciona para o mundo social. 

Com efeito, Merleau-Ponty (1996) refere que o homem está no mundo e só no mundo 

se conhece a si mesmo. 

Van Manen (1990) designa ainda este mundo-da-vida como o mundo da 

experiência imediata; o mundo pré-dado; o mundo que está aí; o mundo experienciado 

de forma natural; a vida naturalmente original.  

A conceção de mundo-da-vida de Husserl nasce da sua compreensão da atitude 

natural enquanto locus onde toda a ciência e pesquisa têm a sua origem. O mundo da 
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experiência é então o núcleo da atitude natural. Para Husserl, a ciência era parte do 

mundo, logo parte da existência humana e do mundo quotidiano que se caracteriza por 

uma atitude natural. O autor concebe a atitude natural como o “mergulhar” diário do 

sujeito na sua existência e nas suas experiências vividas. Neste contexto, tomamos 

como garantido que o mundo é tal e qual como o percebemos e que os outros 

experienciam o mundo da mesma forma que nós o fazemos (Dahlberg et al., 2008). A 

atitude natural é intrínseca ao ser, por isso basta existirmos para podermos dizer que 

vivemos em atitude natural. Adotar este tipo de atitude significa analisar, 

conscientemente, aquilo que experienciamos; significa estarmos, continuamente, 

embebidos na experiência vivida e, de certo modo, perdidos nela.  

Ao longo do tempo, o movimento fenomenológico transformou-se numa vasta e 

estruturada corrente de pensamento, destacando-se outros autores como Heidegger e 

Merleau-Ponty.  

Martin Heidegger, representante da filosofia existencialista, perspetiva a 

fenomenologia como hermenêutica e interpretativa. Para o autor, o modo de ser do 

homem realiza-se na sua existência, considerando-a como a capacidade de este se 

transcender e ir mais além, utilizando as coisas do mundo como utensílios ao dispor de 

cada novo projeto humano (Conroy, 2003). Heidegger defende que o fundamento da 

fenomenologia não é o ser em si mesmo, mas o sentido do ser. A busca incessante do 

sentido do ser liga-se à ontologia e à hermenêutica (interpretação). Salienta-se então 

uma teoria ontológica de que a experiência vivida encerra em si mesma um processo 

que é, fundamentalmente, interpretativo (Cohen & Omery, 1994). Na fenomenologia 

hermenêutica de Heidegger, mais do que descrever os fenómenos, pretende-se 

interpretá-los e atribuir-lhes um significado (Ray, 1994). 

Para Heidegger, o mundo não deve ser visto como mera realidade a contemplar, 

na medida em que fornece uma panóplia de instrumentos ao alcance do homem para 

que este possa construir a sua obra. Se existir é poder ser, o homem está implicado na 

construção do mundo, assumindo o papel de ator principal, ao contrário da função de 

espectador que lhe era atribuída por Husserl (Reale & Antiseri, 1995). Cabe ao homem 

interagir com o mundo, pois é nesta relação que se forma a si mesmo e que se 

transforma enquanto ser de consciência feito. Neste processo, o homem é uma verdade 

que se concretiza na experiência vivida. Através da estrutura existencial conferida por 

Heidegger à fenomenologia, a verdade torna-se acessível pela partilha de pensamentos 

e da experiência diária do sujeito, facto que sob o ponto de vista metodológico encerra 

em si uma enorme riqueza de conhecimento. 

Por seu turno, Merleau-Ponty (1996) foca-se na relação entre a consciência e o 

corpo, e entre o homem e o mundo. Na sua obra, reporta-se a um homem que está no 



  Capítulo I. Enquadramento Teórico 
  

48 

 

mundo e que se conhece como presença ativa diante dele e daqueles que o rodeiam. 

O autor defende que tudo o que sabemos é conhecido na experiência do mundo. Sem 

esta vivência, os símbolos da ciência, por si só, não nos poderiam dar a conhecer nada 

pois até o universo científico é construído sobre um mundo vivido e experienciado.  

Para Merleau-Ponty (1996, p. 1), a fenomenologia “é a ambição de uma ciência 

exata, mas é também um relato do espaço, do tempo e do mundo vividos”. O que 

sabemos do mundo parte da nossa experiência do mundo, sem a qual, os símbolos da 

ciência nada saberiam dizer; nada acrescentariam ao experienciado. Até o universo da 

ciência é construído sobre o mundo vivido e para o alcançar é imprescindível considerar 

o percebido e o vivido, no fundo, o experienciado.  

Para fazer ciência, em primeira instância é preciso despertar a experiência do 

mundo e compreendê-la (Merleau-Ponty, 1996). Investigar e questionar o mundo 

assumem-se como ferramentas privilegiadas para nos aproximarmos dele, para fazer 

parte desse mundo, no limite, para ser o mundo (Van Manen, 1990). Esta perspetiva é 

a única que possibilita ao investigador conhecer a experiência humana em toda a sua 

complexidade e profundidade (Finlay, 2009b).  

Na pesquisa fenomenológica, a experiência vivida é ponto de partida e de 

chegada, sendo o mundo vivido fonte e objeto de investigação em simultâneo (Van 

Manen, 1990). Este tipo de investigação funde-se na experiência da vida do mundo no 

imediato, na tentativa de obter um conhecimento profundo acerca da natureza ou 

significado das experiências diárias do ser humano. Representa o estudo dos 

significados da existência vivida em toda a sua riqueza e profundidade, no fundo, na 

procura do que significa ser humano (Van Manen, 1990).  

Na realização deste tipo de investigação, a sabedoria prática é solicitada na 

compreensão da natureza da experiência vivida. Isto requere do investigador a 

capacidade de se situar na plenitude da vida e no meio de um mundo de relações vividas 

e partilhadas, para explorar a experiência vivida em toda a sua abrangência (Van 

Manen, 1990). Na realidade, para Van Manen (1990), compreender um fenómeno ou 

experiência vivida implica ser capaz de distinguir entre aparência e essência do 

experienciado. Nesta medida, a fenomenologia consiste em trazer para a proximidade 

aquilo que tende a ser obscuro e que tende a evadir a inteligibilidade da nossa atitude 

diária do dia-a-dia. 

 Intimamente associada à experiência vivida, este tipo de investigação surge a 

partir da crença que Husserl tinha de que as ciências experimentais não podem ser 

utilizadas para estudar todos os fenómenos humanos. Por conseguinte, Roberts (2013) 

vê na fenomenologia um meio privilegiado para encontrar a verdade nas experiências 
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vividas. Trata-se de procurar significados e de encontrar essências pela obtenção de 

descrições de fenómenos vividos na primeira pessoa.  

Para Finlay (2009a), o interesse dos investigadores na área da fenomenologia é 

a possibilidade de retornar aos significados incorporados e experienciais, com o objetivo 

de alcançar descrições novas, ricas e complexas sobre os fenómenos. Na opinião da 

autora, uma pesquisa deve apenas ser considerada fenomenológica quando envolve a 

descrição do mundo vivido e da experiência vivida e quando o investigador adota uma 

atitude aberta, colocando de parte julgamentos prévios sobre a verdade autêntica de 

um fenómeno. 

A investigação fenomenológica pretende, assim, estabelecer um contacto 

renovado com a experiência original. Retornar ao fenómeno da experiência vivida (às 

coisas mesmas) significa re-aprender a re-olhar o mundo de novo para recuperar a sua 

experiência básica (Van Manen, 1990). Por conseguinte, o investigador deve ser capaz 

de se colocar no lugar de espetador desinteressado e libertar-se das opiniões 

preconcebidas para não se deixar arrastar pela banalidade do óbvio e estar competente 

para ver e intuir (Reale & Antiseri, 1995). Esta premissa expressa a figura central do 

pensamento fenomenológico de Husserl, a redução fenomenológica ou eidética, 

também designada por “epoche” – termo de origem grega que designa a suspensão de 

crenças (Cohen & Omery, 1994).  

A redução fenomenológica simboliza a intuição das essências e materializa-se 

quando, na descrição de um fenómeno que surge diante da consciência humana somos 

capazes de prescindir dos factos empíricos, de tudo o que dizem as doutrinas filosóficas 

e das ciências, bem como das preconceções pessoais que detemos. Somente deste 

modo estaremos aptos a captar a essência de um fenómeno pois, neste processo, só a 

consciência resiste. É o único resíduo fenomenológico que detém a capacidade de 

resistir, o cogito (Lyotard, 1986). 

 Segundo Giorgi (1997), adotar uma atitude de redução fenomenológica significa 

romper com o conhecimento anterior sobre o fenómeno a fim de o encontrar novamente 

e de o descrever precisamente como ele é experienciado; considerando o que é dado 

precisamente tal como é dado, enquanto presença ou fenómeno. 

Utilizando as palavras de Merleau-Ponty (1984, p. 18), “o que nos importa é 

precisamente saber o sentido do ser no mundo; a esse propósito nada devemos 

pressupor, nem a ideia ingénua do ser em si, nem a ideia correlata de um ser de 

representação, de um ser para a consciência, de um ser para o homem: todas essas 

são noções que devemos repensar a respeito da nossa experiência do mundo, ao 

mesmo tempo que pensamos o ser do mundo.” O autor prossegue afirmando que 

Husserl defendia que toda a redução eidética é também transcendental. Por este motivo, 
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o esforço de compreensão do espetáculo do mundo exige o afastamento da nossa 

perceção sobre ele e que nos contentemos com a sua essência. Nesta medida, antes 

da reflexão e para torná-la possível, “é preciso uma frequentação ingénua do mundo” 

(Merleau-Ponty, 1984, p. 58). É fulcral esvaziar o investigador de pensamentos, de 

representações e de imagens para que este possa ver e intuir em essência sobre um 

determinado fenómeno da vida vivida.  

Ao investigar a natureza essencial da experiência vivida de um sujeito importa 

considerar que esta expressa sempre uma forma particular de estar no mundo (Merleau-

Ponty, 1996). À luz de Patrício (2002, p. 83) “um eu é um olhar único sobre si e sobre o 

mundo”. Somente aqueles que experienciam um determinado fenómeno estão 

verdadeiramente aptos a narrá-lo ao mundo exterior e a responder a questões de 

significado ou de compreensão (T. Roberts, 2013).  

Face ao exposto, é possível depreender que ao investigar um fenómeno através 

desta corrente, o pesquisador parte das descrições dos sujeitos face às suas 

experiências vividas e obtém discursos significativos e passíveis de serem desvelados. 

Na realidade, no núcleo do método fenomenológico está o processo de intuir, no qual o 

investigador está recetivo ao conhecimento de um fenómeno de uma forma nova, 

rompendo com o usual. Os julgamentos e as teorias ficam, temporariamente suspensas, 

para ser possível ver o mundo de novo (Cohen & Omery, 1994). Finlay (2009b) concorda 

e reforça esta ideia ao referir-se à investigação fenomenológica como um partir à 

aventura sempre aberto à possibilidade de descoberta de mundos desconhecidos. 

O propósito final da investigação fenomenológica é, por conseguinte, capturar a 

experiência vivida em toda a sua ambiguidade, eminência e riqueza, possibilitando aos 

leitores deste tipo de estudo ver o mundo dos outros diferentemente, dado que a 

fenomenologia pretende envolver a sua voz num canto original/pessoal sobre o mundo 

(Van Manen, 1990).  

Neste processo, o homem que narra a sua história envolve-se num processo de 

profunda reflexão em busca de significados sobre a vida e sobre si próprio. Aqui, a 

expressão verbal obtida através da realização de simples conversas ou entrevistas 

acerca da experiência vivida de alguém é percebida por esta corrente como um dado 

fenomenológico de elevado valor.  

Ademais, uma entrevista permite acesso não apenas à linguagem verbal 

correntemente utilizada no discurso, mas também à linguagem não articulada do corpo. 

Ambas preenchem a experiência vivida e narrada de significados num mundo que é, 

naturalmente, intersubjetivo. Neste quadro, a linguagem corporal pode reforçar o que foi 

dito ou, de certo modo, contrariar a narrativa do sujeito (Kavigne et al., 2002), factos que 

carecem de interpretação. 
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As variantes da fenomenologia expostas compartilham um foco semelhante ao 

pretenderem descrever a experiência vivida reconhecendo que somos incorporados 

num mundo vivido repleto de intersubjetividade. Pese embora as distinções, este tipo 

de pesquisa é descritiva; explora a relação intencional entre as pessoas e as situações; 

usa reduções fenomenológicas e fornece o conhecimento das essências ou estruturas 

de significado imanentes na experiência humana. 

Sob o nosso ponto de vista enquanto investigadores, optamos por perceber a 

descrição de Husserl e a interpretação de Heidegger como um contínuo em que cada 

uma das ações se equilibra e se complementa na compreensão global do sujeito no 

mundo. 

Foi nesta perspetiva que partimos em busca da essência do fenómeno 

desportivo paralímpico, sem preconceções ou temas definidos a priori. Optamos por 

recorrer às experiências vividas e narradas para chegar à essência da consciência dos 

nossos atletas sobre este fenómeno. O que dirá a consciência dos atletas paralímpicos 

portugueses acerca das questões que neste trabalho se colocam? Para retorquir a tais 

interrogações, socorremo-nos das suas narrativas vividas. 
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Campo Metodológico 

 

1. Narrativas no Desporto6  

 

O ato de contar histórias serve uma função essencial nas nossas vidas, a 

comunicação. Todos nós, diariamente, pensamos em forma de história, falamos em 

forma de história e atribuímos um significado à nossa vida através das histórias que 

contamos. Na verdade, a criação e a narração de histórias acerca da nossa vida e do 

contexto que nos envolve representam um fenómeno que se confunde com a própria 

história da humanidade (R. Atkinson, 1998). 

As histórias envolvem-nos de tal forma que se constituem como uma verdadeira 

forma de vida; contar histórias não representa uma opção ou uma obrigação, mas um 

ato essencial ao ser humano. Como salientam Smith e Sparkes (2008b), viver é encenar 

uma história sobre o tipo de pessoa que cada sujeito deseja ser. Com efeito, pode 

afirmar-se que os seres humanos organizam as suas experiências e memórias, 

principalmente, na forma de narrativas tais como histórias, mitos, metáforas, entre 

outras. É através do ato de contar histórias que interagimos com os outros e com o meio 

envolvente, e fazemo-lo de forma tão intuitiva ao contar um episódio ou experiência, que 

nem nos damos conta. Nesta medida, a narrativa emerge como primeiro esquema 

através do qual a existência humana adquire significado (Bruner, 2004). 

Face ao exposto, a singularidade da narrativa enquanto possibilidade para 

atribuir significado às experiências humanas tem despertado o interesse natural dos 

investigadores. Na realidade, nas últimas duas décadas, a narrativa tem adquirido uma 

importância crescente junto dos investigadores, sendo utilizada de forma exponencial 

na área das ciências sociais. De facto, são vários os autores que se referem a este tipo 

de metodologia enquanto meio privilegiado de comunicação através do qual os atores 

sociais atribuem significado à sua vida e ao mundo que os rodeia (R. Atkinson, 1998; 

Bruner, 2004; Denzin, 1989; Gubrium & Holstein, 1998; Josselson, 2006). Denzin (1989) 

refere mesmo que as experiências vividas do sujeito na sua interação com o mundo 

representam o mais genuíno objeto de estudo na área das ciências sociais, pois todos 

os seres humanos têm histórias para contar acerca da sua vida; histórias com um 

                                                 
6 Sousa, A., Corredeira, R., Pereira A. L. (2013b). Narrativas no Desporto. In Mesquita, I. e Graça, A. (Eds.), 
Investigação Qualitativa em Desporto. Vol. 2. (pp. 45-78). Porto: Centro de Investigação Formação Inovação 

e Intervenção em Desporto (CIFI2D). 
Neste capítulo optamos por manter o texto, tal e qual, como este é apresentado na publicação original. 
Alguns dos elementos abordados neste capítulo são também desenvolvidos noutros pontos do trabalho, 
porém, sobre diferentes perspetivas. 
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princípio, um meio e um fim que apenas são capazes de partilhar com os outros através 

da narrativa. 

Simultaneamente, a narrativa incorpora o contexto envolvente ao narrador da 

história, o que possibilitará ao investigador compreender também fenómenos sociais, 

culturais e históricos inerentes a um povo, através das próprias experiências narradas 

pelos seus elementos (Bell, 2002). Este aspeto espelha uma clara ligação entre 

biografia, história e a própria sociedade (Mills, Eurepos, & Wiebe, 2010). 

Também no campo das ciências do desporto, a investigação narrativa tem vindo 

a crescer, sendo a sua utilização mais frequente ao nível da Sociologia (Frank, 2005; C. 

Phoenix, Smith, & Sparkes, 2007; C. Phoenix & Sparkes, 2007; B. Smith & Sparkes, 

2004, 2005, 2008a; Sousa, 2009) e da Psicologia (Bandeira, 2012; Carless & Sparkes, 

2008; B. Smith & Sparkes, 2006, 2009a, 2009b), áreas onde é possível encontrar 

estudos que abordam diferentes temáticas. 

Tomando em linha de conta que o desporto molda, naturalmente, valores, 

crenças e influencia de forma determinante a nossa própria identidade, a narrativa 

parece ter muito para oferecer a este campo de investigação (Armour & Chen, 2012). 

Nesta ótica, atendendo às particularidades da narrativa, os autores sugerem a sua 

utilização como fulcral para compreender as experiências de atletas e treinadores, bem 

como para melhorar o conhecimento sobre o próprio contexto envolvente à prática 

desportiva; no fundo, para compreender o desporto na sua essência e profundidade. 

Este capítulo tem como objetivo explorar de forma aprofundada a narrativa 

enquanto método de investigação qualitativo, focando-nos nas principais metodologias, 

procedimentos e etapas inerentes à sua concretização. Partindo da experiência dos 

autores, este é um caminho repleto de desafios, mas que vale a pena percorrer perante 

a singularidade dos dados obtidos. 

 

 

1.1  A Narrativa 

 

Face à aplicação cada vez mais frequente da narrativa em estudos de natureza 

qualitativa, poder-se-ia esperar uma definição clara deste conceito. Porém, este termo 

representa ainda um leque diverso de possibilidades; de tal forma que a obtenção de 

uma definição precisa acerca da narrativa se revela um processo complexo. Com efeito, 

o termo “narrativa” encontra-se associado a diferentes significados, sendo aplicado de 

diversas formas, de acordo com a área de investigação em questão (Riessman, 2008). 

A narrativa constitui-se como forma primordial para compreender a experiência 

humana ao permitir-nos obter uma visão privilegiada sobre os fenómenos em causa, 
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mas é, simultaneamente, uma metodologia que permite investigar narrativamente essa 

mesma experiência (Given, 2008). Nesta perspetiva, a narrativa deve ser compreendida 

na sua duplicidade, enquanto método e como fenómeno. A este respeito, Clandinin e 

Connelly (2000, p. 155) designam “o fenómeno por história e o tipo de pesquisa como 

narrativa” (p. 155).  

Tal como referido anteriormente, as narrativas estão implicadas na própria 

constituição do ser humano e, consequentemente, na construção da sua identidade. É, 

pois, através da narrativa que organizamos a nossa experiência e a memória acerca 

dos eventos da nossa vida; construindo e reconstruindo as nossas próprias formas de 

ver o mundo e de interagir com ele; revelando deste modo a nossa identidade 

(Richardson, 1990). É sobretudo através das narrativas que a nossa experiência e a 

nossa memória dos acontecimentos é organizada (Rubio, 2004), sendo mesmo 

considerada como o primeiro esquema pelo qual a existência humana é tornada 

significativa. Segundo Bruner (1991), pode mesmo afirmar-se que a experiência 

humana é sempre narrada.  

Adicionalmente, são vários os autores que destacam a preponderância do tempo 

e do espaço enquanto coordenadas antropológicas fundamentais na narrativa 

(Bamberg, 2012). De facto, a narrativa não apenas se revela como forma primordial de 

organização das experiências humanas em episódios temporais (Richardson, 2001), 

como se funde no contexto, uma vez que é através deste que os eventos são 

enquadrados e adquirem significado (B. Roberts, 2002).  

A respeito do tempo destaque-se o trabalho de Ricoeur sobre o “tempo 

narrativo”, uma vez que este se constitui como uma importante fonte de inspiração e 

suporte para o desenvolvimento das mais variadas pesquisas biográficas (P. Ricoeur, 

1984). O autor sugere uma análise aprofundada do fator tempo associado à narrativa, 

realçando as sequências cronológicas em que as ações se sucedem no mundo social e 

em que as experiências vividas adquirem significado. Ricoeur (1984, p. 52) apresenta-

nos a sua visão ao referir que “o tempo se torna humano” pela estreita ligação que 

estabelece com o modo narrativo. Para o autor, existe uma relação fundamental entre 

a experiência humana do tempo e a universalidade da narrativa, sendo que os termos 

narrativa e temporalidade são mesmo indissociáveis. 

Do ponto de vista narrativo, os sujeitos experienciam o mundo através de 

diferentes perspetivas temporais, as quais lhes permitem refletir e remodelar o passado, 

contemplar o presente e, imaginativamente projetar o futuro (D. Polkinghorne, 1995). 

Neste processo, é através da oscilação entre diferentes ordens temporais que seremos 

capazes de nos situar no mundo, organizando as nossas experiências vividas (Andrews, 
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2008). Na verdade, é através do tempo que somos capazes de compreender a nossa 

vida em termos de passagem, de continuidade ou de rutura (Bruner, 1991).  

A este propósito, Phoenix, Smith e Sparkes (2007) realçam que as histórias que 

obtemos na narrativa são histórias contadas acerca de experiências vividas. As 

narrativas não representam relatos de factos objetivos, elas expressam as impressões 

e os significados dos sujeitos a partir do modo como estes refletem acerca das 

experiências vividas (Ennis & Chen, 2012). Desta forma, estas histórias não revelam 

factos, elas espelham o recontar do passado a partir das experiências presentes do 

sujeito.  

Por outro lado, a narrativa não é apenas fruto de uma produção individual ou 

reflexo de uma experiência pessoal, ela deriva de um contexto mais alargado, um 

contexto cultural, ideológico e histórico (Denzin, 1989). Pode, por isso, dizer-se que a 

narrativa é, em primeira instância, pessoal, mas também se forma em interação com os 

outros e o mundo que nos rodeia, sendo portanto um fenómeno social e intercultural 

(Clandinin & Connelly, 2000). Efetivamente, todos nós nascemos numa cultura formada 

por narrativas pré-existentes face às quais temos de ser capazes de nos adaptar, 

apropriar e desempenhar na interação social diária; no processo de socialização (Mellick 

& Fleming, 2010). No fundo, estas narrativas imbuídas de cultura conferem uma 

estrutura própria à história e ajudam a moldá-la (Bell, 2002).  

Nesta perspetiva, o cenário representa o local onde a ação ocorre, ou seja, o 

espaço onde o sujeito se forma e vive a sua história (B. Roberts, 2002). Os aspetos 

sociais e culturais inerentes ao contexto refletir-se-ão, então, de forma indiscutível nas 

experiências contadas, nomeadamente, nos eventos e pormenores que o sujeito incluiu, 

bem como nos aspetos morais que este retira dela (A. Phoenix, 2008).  

Em suma, a narrativa revela-nos uma história situada num tempo e num 

contexto, capaz de ajudar a compreender a identidade do sujeito e as suas experiências 

de forma aprofundada. Nesta medida, e considerando a narrativa como uma poderosa 

ferramenta de acesso à experiência humana, uma das possibilidades apontadas nas 

ciências sociais para o fazer relaciona este tipo de metodologia à biografia. 

 

 

A Narrativa e o Método Biográfico 

 

Na investigação qualitativa a narrativa está frequentemente associada ao 

método biográfico. Schwandt (1997) refere-se mesmo à narrativa enquanto método 

biográfico por excelência.  
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A perspetiva central do método biográfico é que “existe uma pessoa real lá fora 

que viveu uma vida e essa vida pode ser escrita. Essa pessoa real nasceu, talvez tenha 

morrido, deixou a sua marca noutras pessoas e, provavelmente sentiu emoções 

humanas como a vergonha, amor, ódio, culpa, raiva, desespero e carinho pelos outros. 

Este sentir, pensar, viver e respirar da pessoa é o intuito real do método biográfico” 

(Denzin, 1989, p. 22).  

Um dos objetivos, diríamos como Bloor e Wood (2006), é o de alcançar a 

experiência vivida pelo sujeito para, a partir desta, refletir acerca de significados culturais 

mais amplos da sociedade. De facto, as histórias das pessoas são facilmente moldadas 

pelas estruturas sociais (Denzin, 1989). Por esse motivo, torna-se extremamente 

relevante compreender o impacto que os fatores sociais têm nas histórias pessoais para, 

através das segundas, se compreender o contexto social envolvente a um fenómeno 

(Andrews, Squire & Tamboukou, 2008). Nesta medida, a biografia permite interpretar a 

vida do sujeito com referência aos contextos sociais envolventes, traçando as 

circunstâncias, as escolhas, as restrições e as decisões que poderão afetar a vida das 

pessoas (B. Roberts, 2002). 

Estudos de tipo biográfico presumem o estudo de uma vida que foi vivida, que 

pode ser contada, construída, reconstruída e escrita, sendo através da narrativa que o 

sujeito é capaz de atribuir um sentido à sua existência social (Denzin, 1989; Richardson, 

2000). Para além disso, este tipo de pesquisa dota o investigador da possibilidade de 

interpretar o passado, o presente e o futuro da pessoa, permitindo-lhe obter uma visão 

de continuidade e de passagem característica da vida humana e intimamente associada 

à narrativa (Roberts, 2002). 

Nesta ótica, sugere-se a utilização da narrativa em articulação com o método 

biográfico, reconhecendo os pontos de contacto e de complementaridade presentes 

neste tipo de metodologias de investigação. 

 

 

1.2  Construção da Narrativa 

 

A narrativa, enquanto método de investigação, simboliza a atividade de contar 

histórias, os recursos utilizados para contar essa história e as circunstâncias sob as 

quais as histórias são contadas (Gubrium & Holstein, 1998). Deste modo, as narrativas 

podem assumir diferentes formas, ter diversas configurações, ser narradas perante 

distintas audiências e espelhar vários graus de conexão com pessoas e factos atuais 

(Manning & Cullum-Swan, 1994).  
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Considerando a natureza aberta deste tipo de metodologia, neste capítulo 

apresenta-se uma possibilidade de desenvolvimento da narrativa, reconhecendo que 

existem outras formas. Porém, em todas elas, a construção da narrativa pressupõe a 

efetivação de uma série de procedimentos, nomeadamente: definição do grupo de 

estudo; recolha de dados; concretização das entrevistas; transcrição das narrativas; 

processo de tematização e interpretação dos dados recolhidos; aspetos que serão 

descritos em seguida. 

 

 

A Constituição do(s) Grupo(s) de Estudo 

 

Tendo em vista a construção da narrativa, a primeira tarefa reside na escolha 

sobre o sujeito ou sujeitos que se pretende entrevistar. Habitualmente a escolha recai 

sobre alguém que pode constituir-se como modelo a seguir: um ídolo, um herói, uma 

pessoa bem-sucedida e/ou reconhecida socialmente pelos seus feitos numa 

determinada área7 (L. Smith, 1998).  

Em estudos de natureza qualitativa, uma das decisões mais difíceis a tomar 

centra-se na dimensão do grupo de estudo; encontrar o número ideal de sujeitos revela-

se uma tarefa deveras complexa. Para tal, Armour e Chen (2012) sugerem que o 

investigador deve estar aberto à utilização de diferentes metodologias; recorrer a uma 

variedade de fontes documentais caso o estudo em causa o justifique; e selecionar o 

grupo de estudo tendo em conta os objetivos da sua investigação. Para os autores, a 

melhor dimensão para o grupo de estudo será sempre aquela que for capaz de 

responder de forma adequada às questões chave da investigação. Por conseguinte, não 

caberá aqui dizer qual a dimensão ideal do grupo, podendo até dar-se o caso de se 

desenvolverem trabalhos em forma de estudo de caso (Filho, 2006; Ana L. Pereira & 

Liston, 2012; C. Silva, 2005). 

 

 

Recolha de dados 

 

Tomada a decisão sobre o grupo de estudo, segue-se uma segunda tarefa que 

diz respeito à criação de um arquivo de dados que tanto pode ser constituído por 

material empírico escrito pelo próprio sujeito, como recorrer à realização de entrevistas 

                                                 
7 Não obstante, cada vez mais se recorre a este tipo de metodologia para a construção de narrativas de 
pessoas sem que estas sejam detentoras de feitos extraordinários, por exemplo, para compreender 
fenómenos sociais. 
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ou observações (L. Smith, 1998). Com efeito, para Frank (2005), as histórias podem ser 

contadas em conversas informais ou em entrevistas formais; podem surgir em 

documentos, nos media, em memórias publicadas ou até mesmo em biografias, 

podendo adquirir diferentes formas. Por este motivo, alguns investigadores consideram 

muitos dos textos orais, escritos ou visuais, enquanto narrativas capazes de ajudar na 

árdua tarefa de documentar e compreender a complexidade discursiva de relatos de 

experiência (Mellick & Fleming, 2010; Riessman, 2008). Porém, Armour e Chen (2012) 

realçam as entrevistas como a abordagem predominante em estudos desta natureza, 

podendo esta ser associada ou não a outros procedimentos. 

Nesta conformidade,  Denzin (1989) sugere a realização de entrevistas de tipo 

biográfico, em profundidade, para a construção de narrativas.  

 

 

As Entrevistas 

 

As entrevistas de tipo biográfico caracterizam-se pela colocação de questões de 

natureza aberta onde o entrevistado é convidado a falar acerca do tema em estudo da 

forma que este escolher fazê-lo, sendo expectável que o investigador seja capaz de 

apreender as experiências mais profundas e subjetivas do sujeito (R. Atkinson, 1998). 

Nas técnicas biográficas associadas à construção da narrativa, é comum utilizar-se uma 

questão única e abrangente no início da entrevista, como por exemplo, “Conte-me as 

suas experiências de infância”, ou até mesmo mais amplas como “Conte-me a sua 

história de vida” (Bloor & Wood, 2006, p. 119; Rubio, 2004). Perante este tipo de 

questões, será de esperar uma narrativa extensa, sendo este um dos pontos fortes 

desta metodologia: a profundidade e valor dos dados face às experiências vividas (Bloor 

& Wood, 2006). Nesta medida, é frequente que na investigação narrativa seja 

necessário realizar mais do que uma entrevista com cada participante (Ennis & Chen, 

2012). 

Este tipo de entrevista distingue-se pelo seu caráter flexível, interativo e produtor 

de significados, sendo o sentido da linguagem utilizada pelos participantes analisado 

em profundidade (R. Atkinson, 1998). A linguagem é poderosa e capaz de iluminar as 

experiências narradas de significado; é através da linguagem que fazemos descrições, 

avaliações e explicações sobre uma multiplicidade de assuntos relacionados com a vida 

e com o mundo (Ritchie & Lewis, 2003). Deste modo, o investigador poderá explorar 

uma diversidade de fatores expressos na linguagem com que é contada a história e que 

sustentam as respostas dos entrevistados, tais como razões, sentimentos, opiniões e/ou 

crenças (R. Atkinson, 1998). 
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Como sugere Seidman (1998), este tipo de entrevista é realizado em 

profundidade e deve incidir sobre três pontos essenciais. Em primeira instância, 

pretende-se situar a experiência do sujeito no seu contexto, sendo para tal necessário 

incentivá-lo a falar o máximo possível e de forma detalhada sobre o tema em estudo. 

Num segundo momento, o intuito é alcançar a descrição da experiência do sujeito 

através da recolha de todos os pormenores relativos aos eventos que a constituem. Por 

fim, o objetivo é atribuir um sentido e um significado às experiências narradas para que 

o investigador seja capaz de compreender de uma forma abrangente a história do 

entrevistado.  

Neste processo de concretização da entrevista, o papel do investigador 

enquanto entrevistador, observador e ouvinte ativo torna-se crucial na narrativa 

produzida. A forma como este conduz a entrevista e a sua disposição para ouvir a 

história revela-se uma pedra basilar na narrativa final (Ana L. Pereira & Liston, 2012). 

De facto, no âmbito da investigação qualitativa, o entrevistador constitui-se ele próprio 

como instrumento de pesquisa, sendo por isso de prever que o sucesso de uma 

entrevista dependa, em larga escala, das competências do investigador para o 

desempenho desta função. 

O entrevistador deve atuar como um bom ouvinte, como uma audiência quase 

passiva, que intervém apenas se necessário, para (re)orientar o entrevistado para o 

propósito da entrevista (Bloor & Wood, 2006). Assim, a interrupção da narração do 

entrevistado deve ser, sempre que possível, evitada e restrita, a fim de não influenciá-

la em função das expectativas e crenças do investigador (Wengraf, 2001). A este 

respeito, Creswell (2007) destaca a importância de o investigador ser capaz de 

estabelecer uma boa relação com o entrevistado, criando um ambiente de confiança e 

à vontade que permita alcançar a verdade, profundidade e riqueza das experiências 

narradas. 

Face ao exposto, vários autores enfatizam a natureza dinâmica da metodologia 

narrativa, relacionando-a com o papel que investigador e entrevistado desempenham 

ao longo do tempo, num espaço e contexto determinados, interagindo a nível social com 

o intuito de compreender e interpretar a experiência vivida pelo sujeito (Riessman, 2008; 

B. Roberts, 2002). Para os autores, a interseção entre a vida e experiência de 

investigador e entrevistado é um aspeto constitutivo da própria narrativa.  

Não obstante, mesmo na liberdade concedida aos entrevistados, o investigador 

deve fazer-se acompanhar de um guião com os temas que pretende explorar na 

entrevista (Ritchie & Lewis, 2003). Este guião tem como função enquadrar a 

investigação para que o narrador não se afaste do campo de pesquisa e é comummente 
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utilizado em estudos que recorrem às entrevistas como instrumento de pesquisa 

(Poirier, Clapier-Valladon, & Raybaut, 1999; Quivy & Campenhoudt, 1998).  

A construção deste guião deve ser realizada de forma aberta e flexível, pois o 

objetivo é que o narrador nos conte a sua história da forma que este escolher fazê-lo, 

servindo apenas como um guia que permitirá ao investigador ir construindo, em 

interação com o entrevistado, a sua história. 

Todavia, será importante que este guião seja analisado e submetido à aprovação 

de um grupo de especialistas neste tipo de investigação. Para tal, deve ser elaborada 

uma versão inicial do guião, sendo habitualmente realizadas entrevistas piloto que visam 

aperfeiçoá-lo e transformá-lo no guião de entrevista final a utilizar no estudo (Poirier et 

al., 1999; Quivy & Campenhoudt, 1998). Sobre o tipo de guião utilizado em estudos de 

natureza narrativa serão tecidas considerações mais à frente neste capítulo com a 

apresentação de alguns exemplos. 

 

 

A Transcrição das Narrativas 

 

Findo o processo de realização das entrevistas, compete ao investigador atuar 

tendo em vista a construção de uma narrativa fluida e rica, capaz de refletir de forma fiel 

a história narrada (Denzin, 1989; L. Smith, 1998). Na verdade, uma das maiores 

riquezas e poder da narrativa é ser capaz de refletir uma história contada por quem a 

viveu (R. Atkinson, 1998). Nesta perspetiva, a narrativa é geralmente transcrita de forma 

integral8, ipsis verbis, devendo incorporar todos os elementos que a constituem. Para 

além das palavras narradas, importa transcrever e registar as emoções, os sinais, as 

expressões, as pausas, entre outros elementos presentes na narração e que se revelam 

cruciais para a sua interpretação aprofundada. Nesta medida, é fundamental reconhecer 

a importância da capacidade de observação e redação para desenvolver este tipo de 

metodologia. Sem dúvida, as técnicas associadas à investigação narrativa enfatizam a 

necessidade do investigador conseguir tornar evidente um assunto, questão ou evento, 

sempre através dos olhos do sujeito que o viveu (Armour & Chen, 2012). Deste modo, 

este tem de ser capaz de entrar na experiência do sujeito, conhecê-la de modo 

aprofundado e mostrá-la ao mundo tal e qual como ela foi contada, sendo fulcral atender 

a todos os elementos presentes na narrativa (Richardson, 2000). 

                                                 
8 Note-se que existem autores que defendem a análise das entrevistas pela oralidade e não pela escrita, 
pelo que não realizam a sua transcrição integral, utilizando apenas algumas falas no seu trabalho (Portugal, 
2010). 
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Só depois de concretizada esta tarefa o investigador pode desempenhar 

adequadamente a próxima etapa - o desenvolvimento do tema. Isto porque é necessário 

ir para além da descrição da história, o propósito final do investigador é interpretar e 

compreender a narrativa do sujeito. 

 

 

A Tematização 

 

Nesta fase é necessário tomar decisões sobre a forma como se pretende 

apresentar e analisar os dados obtidos. Face às características descritas acerca da 

narrativa, são vários os autores que defendem a utilização de temas para a organização 

dos dados (Armour & Chen, 2012; Hastie & Glotova, 2012; Ana L. Pereira & Liston, 

2012; Sousa, 2009). 

Neste processo, a narrativa reflete diversos eventos e ações que vão sendo 

configurados através de unidades temporais e do contexto que as envolve, facto que 

confere uma estrutura temática às vidas humanas. Para Polkinghorne (1997), a ordem 

dos acontecimentos de uma história narrada percorre um caminho linear no tempo, em 

que um evento causa outro. Esta causalidade marca a compreensão da história 

representando mais do que a mera cronologia dos acontecimentos. Este tempo linear 

refere-se ao tempo passado, presente e futuro; a uma sucessão contínua de eventos; a 

uma linha histórica determinada com início, meio e fim. Porém, a organização da 

narrativa também pode ser realizada em função do tempo cíclico, sem um princípio ou 

fim determinado, seguindo a lógica do eterno retorno que se reflete muitas vezes no 

próprio processo de tematização (Rubio, 2004). 

Partindo de uma primeira leitura flutuante da narrativa, é possível observar uma 

fluência natural de uns assuntos para os outros, o que sustenta a existência de ligação 

entre os temas abordados (B. Roberts, 2002). Esta característica permite ao 

investigador, numa primeira apreciação global da narrativa, encontrar temas que 

facilitam a tarefa interpretativa. Aliás, esta primeira leitura revela-se preponderante para 

a tomada de decisão acerca da organização, apresentação e interpretação das 

narrativas (Ana L. Pereira & Liston, 2012). A este processo dá-se o nome de 

“tematização” e constitui-se como a primeira forma de interpretação em estudos com 

narrativas, caracterizando-se por ser um tipo de análise altamente indutiva, uma vez 

que os temas emergem dos dados e são construídos tendo por base o próprio 

enquadramento teórico da pesquisa (Hastie & Glotova, 2012; Patton, 2002). Segundo 

os autores, é através da leitura flutuante que emergem os temas do estudo, visando dar 

resposta aos objetivos definidos.  



Capítulo II. Campo Metodológico 

65 

 

Não obstante, este não é um processo linear; Hastie e Glotova (2012, p. 313) 

chamam a atenção para o facto de que “é importante compreender que os temas não 

aparecem de forma mágica, pelo contrário, eles representam criações do investigador 

face às interpretações que este faz dos dados disponíveis. Assim sendo, dois 

investigadores diferentes, ao lerem os mesmos dados, podem gerar diferentes temas 

ou diferentes designações para esses temas” (p. 313). 

Neste tipo de análise temática, a apresentação dos dados e a sua análise são 

habitualmente realizados de forma paralela, através de um percurso em que o 

investigador se movimenta para a frente e para trás entre transcrições, documentos, 

notas e dados fornecidos pela revisão da literatura (Hastie & Glotova, 2012). 

A este propósito, os autores apresentam algumas sugestões aquando da 

definição de temas numa investigação: a definição de um tema deve incidir sobre algo 

que é realmente preponderante na narrativa; deve permitir que se estabeleça uma clara 

ligação entre os vários temas do estudo; sempre que se apresente um excerto é crucial 

que o investigador faça uma análise cuidada e aprofundada do mesmo; todos os temas 

devem ser fundamentados e devidamente justificados com excertos que espelhem de 

forma clara a sua relevância; os excertos apresentados devem ser interessantes, 

significativos e fáceis de seguir. 

Em termos de organização, sugere-se que cada tema seja apresentado através 

de uma introdução inicial, seguida de alguns excertos e das suas respetivas 

interpretações, terminando com uma breve conclusão sumária sobre aquele tema 

(Hastie & Glotova, 2012; Sousa, 2009).  

 

 

1.3  A Análise e Interpretação da Narrativa  

 

Antes de desenvolver esta tarefa, importa realçar que as histórias narradas e a 

sua coerência deve ser considerada em função do “como” e do “o quê” da narração, 

pois estes aspetos refletem o modo como o entrevistado constrói a sua narrativa em 

relação com o mundo (Gubrium & Holstein, 1998). Por conseguinte, a validade de uma 

narrativa de vida não estará vinculada à veracidade da história contada. A narrativa 

representa uma história construída num tempo e num contexto específico, recorrendo a 

memórias e eventos passados, pelo que todos estes fatores poderão influenciá-la e 

devem ser considerados na sua análise (Ana L. Pereira & Liston, 2012). Mais do que se 

procurar a verdade absoluta e a objetividade da narrativa, pretende-se captar e revelar 

ao mundo a voz do sujeito (Moen, 2006).  
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Nesta ótica, é necessário que a análise da narrativa atente também aos detalhes 

do discurso, devendo contemplar não apenas o que foi dito, mas também o modo como 

foi contada a história, quem a contou e porque escolheu o entrevistado contar a sua 

história dessa forma e não de outra (Andrews, 2008). Com efeito, Bloor e Wood (2006, 

p. 120) consideram que a questão chave da análise da narrativa é: “porque é que o 

sujeito escolheu contar a sua história desta forma?”. 

Adicionalmente, Cohen e Omery (1994) referem que as narrativas detêm uma 

função retórica essencial – entende-se a retórica como a arte de bem falar e de 

argumentar. De facto, ao narrar uma história, um episódio ou uma experiência, o sujeito 

argumenta de forma natural, tentando justificar a sua opinião e ser eloquente quanto ao 

seu discurso; sendo de esperar que as experiências narradas tenham impacto na 

audiência pela marcação de uma posição por parte do narrador. Por este motivo, a 

análise da narrativa deve contemplar uma análise retórica do discurso, capaz de 

identificar as ideias que o narrador vai colocando implícitas no seu texto, seja através 

de oposições ou de outras formas de discurso. 

Outro recurso linguístico habitualmente presente na narrativa é a metáfora, 

sendo a sua relevância destacada na literatura por vários autores (Ana L. Pereira & 

Liston, 2012; Richardson, 1990; B. Roberts, 2002; B. Smith & Sparkes, 2004). Uma 

metáfora representa um símbolo, uma imagem ou figura de discurso utilizada para 

compreender e experienciar uma coisa em vez de outra e isso é feito por comparação 

ou analogia. Enquanto ferramenta de discurso, a metáfora revela o seu valor indiscutível 

na forma como as pessoas consolidam e desenvolvem ideias sobre si próprias, sobre 

as suas relações sociais e sobre os seus conhecimentos do mundo. Na narrativa, as 

metáforas revelam por si só o significado que o sujeito atribui às suas experiências 

vividas, pois a própria forma como este as utiliza contextualiza e atribui um sentido à 

sua história (Richardson, 2001). 

Na realidade, ao contar a sua história o entrevistado utiliza uma variedade 

linguística que reflete, por si só, uma atribuição de significado aos eventos vividos, bem 

como o impacto a nível emocional que tiveram em si (Bloor & Wood, 2006). Note-se, 

porém, que a construção de significado não está apenas inerente a um ato ou 

experiência, ela é estruturada através do discurso e da experiência social adquirida pelo 

sujeito (Josselson, 2006). Atender ao contexto é crucial na tarefa interpretativa, uma vez 

que é o próprio contexto que molda os diversos elementos da narrativa (Manning & 

Cullum-Swan, 1994). 

Por conseguinte, no processo de interpretação da narrativa o investigador 

pretende, então, compreender a forma como o entrevistado constrói a sua narrativa 

através de sequências de eventos; como é que ele utiliza a linguagem para atribuir 
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significado às experiências; com que intenção utiliza um determinado tipo de linguagem; 

porque são para ele marcantes determinados episódios da sua história; e não 

simplesmente atender ao conteúdo da história contada (Riessman, 2008).  

Finalmente, uma das tarefas fundamentais para a interpretação da narrativa 

representa a decisão face à perspetiva que se pretende seguir. Considerando a 

natureza interpretativa associada na investigação qualitativa ao estudo de “vidas”, a 

ênfase colocada na criação de significados acerca da experiência do sujeito e a 

organização temporal presente na narrativa, são vários os autores que apontam a 

perspetiva fenomenológica como um dos meios mais eficazes para alcançar estes 

propósitos (Josselson, 2006; B. Roberts, 2002; Squire, 2008). Com efeito, Roberts 

(2002) enaltece que uma história representa uma construção da realidade em que cada 

fenómeno é formado através da consciência. Neste sentido, a narrativa suporta-se na 

premissa fenomenológica de que a experiência pode, através das histórias narradas, 

tornar-se parte da consciência, tal como é veiculado por esta corrente filosófica. 

 

 

O Contributo da Fenomenologia para a Narrativa 

 

A palavra fenomenologia deriva da palavra grega “fenomenum” que significa 

mostrar-se a si próprio, dar-se a conhecer, ou manifestar algo que possa tornar-se 

visível em si próprio. De uma forma muito sucinta, este caminho filosófico visa capturar 

a essência da consciência, num mundo vivido e experienciado, procurando a essência 

de um fenómeno através da não consideração de preconceções (Ray, 1994).  

Para além de uma corrente filosófica, a fenomenologia detém uma perspetiva 

metodológica que tem vindo a ser aplicada em investigações desenvolvidas na área das 

ciências sociais com o objetivo comum de chegar ao conhecimento fundamental de 

determinados fenómenos. Em estudos de natureza biográfica, é muito frequente 

recorrer, por exemplo, aos escritos dos filósofos Husserl (2000) e Heidegger (2005a). 

Neste sentido, podem destacar-se três possibilidades de abordagem: uma ligada à 

redução eidética, proposta por Husserl (2000) e que visa descrever os fenómenos; outra 

defendida por Heidegger (2005) como hermenêutica e interpretativa e que se centra 

numa perspetiva ontológica; e uma terceira em que é possível combinar perspetivas e 

pensamentos destes dois filósofos (Cohen e Omery, 1994; Ray, 1994). 

Face ao exposto, pretende-se aqui explorar as principais ideias inerentes à 

perspetiva fenomenológica de cada um destes autores, não sendo nossa intenção neste 

capítulo tratar este tema em profundidade, mas apenas contextualizar a sua utilização 

no âmbito da investigação narrativa. 
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Partindo das ideias de Husserl (2000), a fenomenologia consiste no retorno à 

essência dos fenómenos, procurando coisas que sejam tão evidentes e manifestas que 

não seja possível negá-las. Esta não é uma ciência de feitos, mas sim de essências; 

para o fenomenólogo não importa estudar um fenómeno em si mesmo, mas sim 

compreender porque o é de uma forma e não de outra, em busca do seu verdadeiro 

significado. O objetivo da fenomenologia de Husserl é compreender o significado de 

uma experiência vivida através do conhecimento daquilo que essa experiência provocou 

em quem a viveu. Ao levar a pessoa a refletir acerca das suas experiências e a contá-

las, seremos capazes de chegar à origem dos fenómenos tal como eles se apresentam 

na consciência (Conroy, 2003). No entanto, para que tal propósito seja alcançado é 

necessário que o investigador seja capaz de ocupar o lugar de espectador 

desinteressado, libertando-se de opiniões preconcebidas, para assim ser capaz de olhar 

adequadamente um fenómeno, interpretá-lo e compreendê-lo (Reale & Antiseri, 1995). 

Adicionalmente, Husserl (2000) defendia que cada sujeito é responsável por si 

próprio e determina a sua cultura. Esta crença conduz-nos a um mundo repleto de 

experiências vividas e de difícil acesso, mas que para este filósofo será possível 

conhecer através da fenomenologia (Cohen & Omery, 1994). Isto porque a nossa 

consciência é intencional, ela está no mundo e é sempre consciência de algo que é 

passível de ser estudado e conhecido através das experiências vividas (Husserl, 2000). 

Por seu lado, Heidegger (2005a) reinterpretou a fenomenologia como 

hermenêutica e interpretativa. Enquanto representante da filosofia existencialista, 

propôs uma fenomenologia ontológica orientada para a essência do ser e manifestou 

uma clara tendência para a filosofia da vida. Heidegger (2005a) defendia que o homem 

não deve ser reduzido a um puro objeto apenas presente no mundo, pois este homem 

realiza-se através da sua existência no mundo como projeto aberto. Mais do que 

meramente contemplar os objetos e o mundo como defendia Husserl (2000), Heidegger 

(2005a) argumentava que o ser humano está associado à inteligibilidade; necessita de 

sentir o mundo e de compreender qual o seu lugar nele. Neste contexto, as coisas do 

mundo apresentam-se como utensílios ao dispor do projeto humano (Conroy, 2003), 

devendo um fenomenólogo dotar-se de pressupostos essenciais da vida quotidiana e 

das experiências do dia a dia para colocar em causa os fenómenos do mundo, 

procurando estudá-los e esclarecê-los. O que importa é tentar descobrir o sentido não 

manifesto desse mesmo fenómeno e, por conseguinte, o seu significado essencial (Ray, 

1994). 

Suportando-se na natureza temporal inerente ao ser humano, Heidegger (2005a) 

alude à coordenada tempo como fundamental para a interpretação de fenómenos. Para 

o autor, só o tempo permite compreender o sujeito, constituindo-se esta coordenada 
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antropológica como elemento chave na narrativa, nomeadamente, para a compreensão 

do ser e das suas experiências vividas. 

Tomando como referência os fundamentos desta corrente filosófica e 

considerando os desígnios da narrativa enquanto metodologia de investigação 

qualitativa, destacamos a ligação existente entre ambas, nomeadamente pela 

possibilidade que a fenomenologia confere para iluminar a história narrada de 

significado.  

 

 

1.4  Narrativas no Desporto – Alguns exemplos práticos 

 

O Guião - Tipo de Questões 

 

 Na generalidade dos estudos, a construção das narrativas desenvolve-se em 

torno da temporalidade vivida. Por este facto, e pensando que as histórias têm um 

princípio, um meio e um fim, as questões são direcionadas para os tempos concretos, 

nomeadamente, para o passado, presente e futuro (R. Atkinson, 1998). Com efeito, no 

passado percebemos objetivos trabalhados face ao futuro e no presente 

compreendemos como estes são “agora” interpretados. 

 Tendo em vista o desenvolvimento de trabalhos na área das ciências do 

desporto, pretende-se que as questões do guião sejam capazes de cobrir, de uma forma 

aberta e abrangente, o percurso desportivo do atleta, treinador, árbitro, dirigente ou 

outro elemento, em função do tema específico em estudo. Neste contexto, importa 

ressaltar a pertinência de se explorar episódios e eventos marcantes na vida do sujeito, 

pois estes têm muitas vezes um papel preponderante na carreira desportiva. Com efeito, 

ao relembrar a sua história, o próprio narrador está a proceder a um esforço de dotação 

de sentido às suas experiências anteriores, não apenas no modo como as narra, mas, 

sobretudo, nos eventuais critérios de seleção dos episódios/acontecimentos a narrar. 

 

Apresentam-se, então, alguns exemplos de possíveis questões para 

compreender a temporalidade (passado, presente e futuro) na narrativa desportiva. 

“Lembra-se como começou a praticar desporto? Conte-me como foi?” 

 “Lembra-se de algum episódio marcante?” 

 “Como foi a sua primeira competição desportiva?” 

 “Na sua carreira desportiva, lembra-se de alguma pessoa(s) que tenha(m) sido 

marcante(s) para si? Porquê?” 
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“Já pensou onde quer chegar como atleta? Como se prepara para as 

competições futuras?” 

 

Estes são apenas alguns exemplos de questões gerais habitualmente colocadas 

neste tipo de estudos, devendo ser depois contextualizadas e adaptadas aos objetivos 

específicos da investigação. Para tal, sugere-se a consulta dos trabalhos citados ao 

longo deste capítulo, bem como de alguns trabalhos desenvolvidos pelos autores, 

nomeadamente, Sousa (2009), Pereira e Liston (2012) e Bandeira (2012). 

 

 

Narrativas - Apresentação e Interpretação 

   

Cada estudo tem os seus objetivos específicos, cada narrativa é singular e única, 

fazendo apenas sentido como um todo repleto de significado. Desta forma, os exemplos 

que apresentamos em seguida evidenciam apenas algumas possibilidades em termos 

de organização, apresentação e interpretação simples de pequenos excertos de três 

narrativas deveras mais extensas. Note-se que estes exemplos devem ser considerados 

face aos objetivos da pesquisa em questão. Sugere-se, por isso, a consulta de alguns 

trabalhos citados ao longo deste capítulo, nomeadamente, os de Phoenix, Sparkes e 

Smith (C. Phoenix, et al., 2007; C. Phoenix & Sparkes, 2008; B. Smith & Sparkes, 2004, 

2005; Sparkes & Silvennoinen, 2000; Sparkes & Smith, 2008) e de Atkinson (1998), bem 

como de trabalhos desenvolvidos e orientados pelos autores (Bandeira, 2012; Pereira 

& Liston, 2012; Sousa, 2009).  

  

 

 Estudo 1  

 

Apresenta-se como primeiro exemplo uma dissertação (Sousa, 2009) 

desenvolvida e orientada pelos autores deste capítulo, cujo objetivo do estudo era narrar 

as experiências vividas por atletas de elite com amputação, de modo a compreender 

como é que estes atletas percebem e vivem o seu corpo desportivo.  

 Partimos da narrativa de uma atleta paralímpica de Natação, Leila Marques, 

focando-nos nas suas experiências desportivas (passado, presente e futuro), apesar de 

terem sido colocadas questões que englobam todo o seu percurso de vida. As suas 

narrativas foram analisadas e interpretadas em função dos temas emergentes: corpo, 

desporto e contexto. Aqui serão dados exemplos relativos ao tema “desporto”. Quando 
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questionada acerca do início da sua prática desportiva, a atleta contou-nos, pelas suas 

próprias palavras, (Sousa, 2009): 

 

“Eu sempre pratiquei desporto incentivada pelos meus pais, comecei muito cedo 

aos três anos por indicação médica…. A partir daí nunca mais parei e então desde 

que entrei para a competição ainda me motivou mais. Para além da Natação, 

também pratiquei ginástica e karaté onde ainda ganhei algumas medalhas a nível 

regional. Depois, quando tive realmente a primeira oportunidade de ir aos Jogos 

Paralímpicos, tive de fazer uma opção, pois era muito complicado treinar Natação e 

karaté a alto nível e aí decidi dedicar-me em exclusivo à Natação. (…) Decidi pela 

Natação porque realmente era um desporto paralímpico e tinha mais hipóteses de 

evoluir e obter bons resultados.” 

 
Percebe-se a relevância do papel dos pais no seu percurso, proporcionando à 

atleta uma diversidade de oportunidades de prática desportiva, essenciais na sua 

carreira futura. A família constitui-se, portanto, como forte pilar de apoio e incentivo à 

prática desportiva.  

Pela opção da atleta, é possível ainda perceber que desde cedo estabeleceu 

objetivos elevados para a sua carreira desportiva, elegendo a prática de um desporto 

que lhe permitisse alcançar um alto nível de desempenho e de competição.  

Ainda no passado, a atleta contou-nos as suas experiências mais marcantes no 

desporto: 

 
“Experiências tenho imensas, mas marcou-me muito quando em Atlanta vi acender 

pela primeira vez a chama Olímpica, neste caso a Paralímpica. Foi um momento 

extraordinário que realmente compensa todo o esforço que fiz para lá chegar e ver 

o estádio cheio naquele ambiente. Uma coisa que também me marcou (…) foi ver a 

piscina em Sydney, nos Jogos Paralímpicos em 2000, com capacidade para 17.500 

pessoas, em todos os dias de provas, eliminatórias e finais sempre repleta. Depois, 

sem dúvida, a minha primeira medalha a nível mundial, em 2002 na Argentina em 

que ganhei a medalha de prata nos 100m bruços. Este foi, realmente, um momento 

marcante porque senti que tinha capacidade para continuar mais uns anos na 

Natação e a lutar por lugares cimeiros. Ah e claro, não podia deixar de referir a 

minha primeira medalha de ouro em 1999 nos campeonatos da Europa, não estava 

mesmo nada à espera e ouvir o nosso hino foi para mim um sinal de reconhecimento 

incrível. (…)”  

 
Através deste excerto é possível perceber que o desporto se destaca enquanto 

lugar de transcendência e de superação das suas próprias capacidades. No desporto, 

a atleta experienciou orgulho pelas vitórias obtidas e vivenciou sucesso pelos feitos 
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alcançados. Os resultados obtidos surgem enquanto meio para promover o 

reconhecimento social, através das capacidades demonstradas na competição, 

reconhecimento este que se transfere para outros contextos da vida da atleta, também 

destacados ao longo de toda a sua narrativa.  

Não obstante, o palco desportivo tem vários agentes intermediários, exercendo, 

cada um deles, diferentes funções e assumindo papéis distintos. No caso da Leila 

realçamos, não só a sua família, citada antes neste texto, mas também o seu treinador 

(Sousa, 2009). 

 
“O meu atual treinador foi, sem dúvida, uma pessoa que realmente me marcou. 

Primeiro pela disponibilidade que tinha para nós e por ter optado por se dedicar à 

nossa equipa a tempo inteiro, acredito que continue a ser o único clube a ter um 

treinador a dedicar-se à equipa de Natação adaptada em exclusivo. Ele está sempre 

disponível para nós na piscina, aliás a mim o que me valeu para conseguir fazer o 

curso de medicina e continuar na Natação foi este facto. Para além disso, ele 

também tinha a experiência de ter sido nadador e transmitiu-nos os sentimentos 

dele. E, sem dúvida, que a sua maior virtude é o facto de nos encarar e olhar para 

nós primeiro como atletas e só depois como atletas com deficiência.”  

 
Neste excerto, a Leila salienta o seu treinador como agente determinante no seu 

percurso desportivo, assumindo que sem este talvez não tivesse conseguido alcançar 

o alto rendimento desportivo. Para além deste treinador se dedicar de forma exclusiva 

ao treino de nadadores com deficiência, o que por si só lhe permitiu uma maior 

disponibilidade, especialização e dedicação a esta vertente, a atleta destaca a forma 

como este se focava nas suas potencialidades como atleta e como pessoa, 

considerando, apenas em última instância, a sua deficiência (Sousa, 2009). 

 

 

Estudo 2 

 

Outro exemplo de narrativas no desporto reporta-se a um estudo desenvolvido 

com João Garcia (Pereira & Liston, 2012), um alpinista português que se tornou no 

décimo homem de todos os tempos a subir as catorze montanhas mais altas do mundo 

sem recurso a oxigénio artificial.  

Os objetivos deste estudo foram construir a narrativa de João Garcia na primeira 

pessoa, de modo a perceber como este dá sentido à sua prática do alpinismo, extraindo 

elementos que ajudassem a compreender a vida de um desportista singular. Procurou-

se, então, desvelar aquilo que pode ser um caminho para a excelência no desporto. 
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Para tal, o formato da narrativa, a sua organização e interpretação, tiveram como base 

a exploração das metáforas encontradas na narrativa de João Garcia.  

 

Metáfora “One Man Show” 

Ao longo do tempo, a tomada de consciência relativa à importância do treino e do 

empenho em relação ao alpinismo conduziram João Garcia para uma forma de vida, a 

de Alpinista. Uma vez que este não tinha outra atividade profissional remunerada que 

lhe permitisse alguma autonomia financeira, ao longo dos anos foi concretizando 

atividades associadas à própria escalada e ao montanhismo para poder subsistir. Neste 

sentido, em 2001, baseando-se na metáfora “one man show” João Garcia contava 

(Pereira & Liston, 2012): 

 
Eu tenho tentado ser um desportista, um alpinista profissional, só que em Portugal 

é difícil por múltiplas razões, de maneira que sou um trabalhador independente de 

várias artes... Eu digo artes, porque na rubrica das finanças, eu estou classificado 

por um rubrica que se chama ‘Mestre de outras artes e desportos e ofícios. Como 

tal, às vezes realizo trabalhos verticais que ainda são relativamente bem pagos. Os 

trabalhos verticais são a aplicação direta das técnicas de progressão e de 

segurança que se usam na escalada e no alpinismo diretamente à indústria. Ou 

seja, aqueles serviços em que nós precisamos de nos suspender em cordas ou em 

outros meios artificiais, para prédios de muitos andares, que tenham fachadas de 

vidros, em que por exemplo é preciso reparar uma janela, lavar prédios, fixar 

publicidade… 

 

A metáfora em causa, “one man show”, faz sobressair a ideia de uma evolução na 

sua carreira como desportista. Isto é, a sua passagem de desportista amador para 

desportista profissional, utilizando diversas vezes esta expressão para se caracterizar. 

Contudo, à medida que o tempo foi passando, houve uma evolução na sua forma de 

estar no alpinismo, passando de amador a alpinista profissional, com a respetiva 

necessidade de especialização que isso implica. Nesta especialização, tornou-se 

fundamental que se dedicasse exclusivamente ao alpinismo e à sua preparação, 

deixando assim de ser o “one man show” para passar a ser o “capitão”(Pereira & Liston, 

2012).  

Esta mudança de metáforas utilizadas pelo alpinista permite tornar mais 

compreensível parte do seu trajeto enquanto desportista, bem como a sua forma de 

estar na vida em termos de aprendizagem e progressão pessoal, de acordo com o que 

terá em 2001, época em que se poderia considerar “amador”. 
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Metáfora “Capitão” 

Sete anos mais tarde, em 2008, revelando a natural temporalidade presente na 

narrativa, João Garcia narra a sua progressão em termos de especialização, a sua 

própria progressão e aprimoramento da sua habilidade para se focar apenas na 

escalada (Pereira & Liston, 2012). 

 
Eu dantes era um “one man show”, era o que fazia tudo! Era o departamento 

financeiro, era o departamento de fisiologia, departamento de comunicação, tinha 

rádio e telemóvel. (…) Eu resistia a delegar e a reconhecer qualidades nas outras 

pessoas e a avaliar as tarefas. E depois, eu é que era o homem da medicina, eu é 

que era o homem cinematográfico, eu é que era o homem…Eu é que escrevia… 

Mas tornar-me profissional é o cerne da questão, é voltar outra vez à especialização. 

(…) Quero tentar libertar ao máximo toda esta carga de trabalho para me dedicar 

ao que tenho que fazer, que é escalar montanhas. E faço, e bem! Basicamente, eu 

estou cada vez mais focado é em escalar montanhas. Eu treino! Eu treino para 

escalar montanhas! 

 

Percebe-se pela fala do alpinista que este terá cristalizado a transição entre a sua 

personagem de passageiro a líder do “barco”, emergindo daí a metáfora do “capitão” ao 

transformar-se num alpinista profissional (Pereira & Liston, 2012). 

 

 

Estudo 3 

 

Por fim, apresenta-se o exemplo de uma dissertação recente (Bandeira, 2012) em 

que a narrativa foi utilizada com o objetivo de compreender os sentidos do processo de 

envelhecimento para atletas olímpicos que já abandonaram a carreira desportiva. 

A apresentação e interpretação destas narrativas realizou-se em função do tempo 

linear, sendo cada um dos temas emergentes analisado em função desta coordenada 

antropológica, do tempo passado, presente e futuro. Neste contexto, apresenta-se 

apenas um exemplo referente ao passado, como mais uma possibilidade para o 

desenvolvimento da narrativa, neste caso, dando-se ênfase à temporalidade. 

Partimos do exemplo de José Regalo, atleta olímpico português na modalidade 

de atletismo (meio-fundo e fundo). Este atleta revelou a forma como percebe o seu 

próprio envelhecimento, narrando parte da sua história através das seguintes palavras 

(Bandeira, 2012): 

 
No treino que eu fazia ao longo dos anos,…fui notando que a recuperação não era 

a mesma, portanto fui sentindo o envelhecimento. Agora em termos psicológicos 
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aquilo que senti é que nós tentamos de uma forma inconsciente também enganar 

esse envelhecimento, porque julgamos que estamos sempre com a mesma 

energia…e essa tomada de consciência é que é fundamental para a maturidade na 

formação do atleta. (…) Nós sentimos que o tempo passa, e tudo aquilo que nós 

tentamos conseguir é mais difícil…numa fase inicial os resultados surgem quase 

por acaso. Mas á medida que os anos vão passando para teres o mesmo resultado 

tens de ser mais dedicado, tens de ser mais responsável, tens de trabalhar mais… 

Onde eu mais noto é no aspeto físico…vou notando que vou perdendo capacidade. 

(…) o nosso corpo também sofre alterações….Em termos psicológicos, para 

já,…continuo a manter os meus vinte anos. 

 

Pelo excerto denota-se que o atleta percebe o envelhecimento principalmente pelo 

corpo e através do corpo, nomeadamente através das mudanças que ocorrem no seu 

corpo próprio ao longo do tempo; no decréscimo de capacidades e de marcas 

alcançadas; e na necessidade de trabalhar muito mais para atingir os mesmos objetivos. 

Todavia, este envelhecimento reflete-se mais no aspeto físico, pois a nível psicológico 

o atleta sente-se como “antes” (Bandeira, 2012). 

 

Os exemplos expostos pretendem ilustrar algumas possibilidades para 

desenvolver o método narrativo, sugerindo-se a consulta dos trabalhos citados. Não 

obstante, considerando a natureza aberta deste tipo de metodologia, esta poderá ser 

aplicada a outro tipo de estudos e desenvolvida sob diferentes perspetivas.  

 

 

1.5 Considerações Finais sobre a utilização da Narrativa 

 

Pelo exposto é possível observar que existem vantagens e limitações associadas 

à utilização deste tipo de metodologia, tal como em qualquer outro método de 

investigação. Face à singularidade, riqueza de significado e profundidade dos dados 

obtidos, contrapõe-se a dificuldade e a interminável tarefa interpretativa inerente a este 

tipo de metodologia de investigação (Andrews, Squire, & Tamboukou, 2008).  

Narrar histórias revela-se um ato tão genuíno e profundamente humano que 

temos dificuldade em refletir sobre ele. Todavia, falamos das nossas experiências na 

primeira pessoa, porque as vivemos e sabemos o que aconteceu e é este conhecimento 

básico que nos inspira a narrar a nossa história. Por isso, ao contar uma história sobre 

a nossa própria vida estamos a aumentar o conhecimento sobre nós mesmos (R. 

Atkinson, 1998).  
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No que concerne ao campo de investigação das ciências do desporto, a narrativa 

surge, igualmente, como um importante meio para aprofundar e compreender as 

experiências desportivas de atletas; compreender o significado que o desporto adquire 

na vida de atletas, treinadores ou outros agentes desportivos; identificar momentos 

marcantes na sua carreira desportiva; assim como descrever e interpretar as suas 

vivências e experiências, entre outros desígnios (C. Phoenix & Sparkes, 2007; B. Smith 

& Sparkes, 2009a, 2009b).  

Tendo em linha de conta a liberdade que é dada ao sujeito para narrar a sua 

história, o investigador tem elementos para apreender a identidade do entrevistado, pois 

ao contar a sua história este expressa naturalmente os seus dilemas morais, perceções 

e valores - informação que nem o próprio sujeito sabe de forma consciente (Josselson, 

2006). No desporto poderemos falar de identidade pessoal, mas também referenciar-

nos a uma identidade profissional e desportiva. Por seu lado, no âmbito de desportos 

coletivos, a narrativa poderá favorecer o entendimento sobre relações, interações e o 

próprio desenvolvimento de uma equipa. 

Ao dar voz ao sujeito estamos a promover a interação entre as suas crenças, as 

suas experiências do passado, do presente ou sobre o que ele projeta para o futuro, 

permitindo ao investigador organizar a experiência do sujeito em episódios 

temporalmente significativos (Moen, 2006; Riessman, 2008). Nesta medida, através da 

narrativa será possível compreender o percurso desportivo do atleta numa perspetiva 

temporal, nomeadamente, como este iniciou a sua prática desportiva, como a manteve 

e o que perspetiva para o futuro. O mesmo se aplica à carreira de treinador, por exemplo. 

Para além do tempo, a coordenada antropológica espaço remete-nos para a 

necessidade de contextualizar social e culturalmente as narrativas, pois “uma vida é um 

texto social, uma ficção, uma produção narrativa” (Denzin, 1989, p. 9). A narrativa é por 

isso um meio poderoso para obter informação sobre a realidade social e a influência de 

aspetos socioculturais que envolvem a prática desportiva, nomeadamente, através da 

sua descrição implícita na própria narrativa do sujeito (Mellick & Fleming, 2010). 

Outra vantagem inequívoca deste tipo de metodologia é a possibilidade de 

partilhar uma história de vida que pode até mesmo representar uma forma de purificar 

ou libertar certos encargos relativamente às experiências vividas, um ato que permite 

ao sujeito, de alguma forma, validar a sua história pessoal (Denzin, 1989; Riessman, 

2008). Na realidade, para Atkinson e Delamont (2006), as histórias de vida narradas são 

tantas vezes envolventes e fáceis de compreender que provocam fortes impressões no 

público, mesmo que este tenha origens diversas. Com efeito, a realidade é socialmente 

construída e nas nossas histórias narramos, naturalmente, experiências, sentimentos e 

emoções que são muitas vezes partilhadas por outras pessoas. Estas histórias de vida 
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podem ajudar outras pessoas a ver a sua vida de forma mais clara ou até distinta, e 

talvez constituir-se como inspiração para ajudá-las a mudar algo nas suas vidas (R. 

Atkinson, 1998). Talvez através da partilha de histórias desportivas de sucesso seja 

possível incentivar a prática e preparar outros atletas para os desafios do desporto, tais 

como lesões, vitórias, derrotas, medalhas, competições, abandono desportivo, entre 

outros. O mesmo se aplica aos treinadores e outros agentes desportivos, pela partilha 

de experiências no desempenho das suas funções. 

Não obstante a riqueza das narrativas, uma das limitações mais evidentes é o 

elevado tempo que é necessário despender para desenvolver uma investigação desta 

natureza e, consequentemente, a participação de um número reduzido de sujeitos 

(Riessman, 2008). Todavia, a possibilidade que emerge da narrativa ao aceder a 

diferentes e profundas camadas de significado, destacam a singularidade, riqueza e 

veracidade dos dados obtidos neste tipo de investigação. 

As eventuais preocupações com a aplicabilidade, validade e relevância teórica 

deste tipo de metodologia devem ser assim colocadas de parte em favor da procura de 

significado e interpretação. 
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2. Descrição Metodológica 

 

Tendo em linha de conta a natureza complexa, abrangente e subjetiva da 

experiência vivida, impunha-se uma abordagem de tipo qualitativo que permitisse 

responder, com profundidade, às questões de partida.  

Revisitando os propósitos deste estudo, destaca-se como objetivo central o 

conhecimento e exploração da experiência vivida de atletas paralímpicos portugueses, 

tendo em vista a compreensão do significado que estes atribuem à sua prática 

desportiva e ao contexto envolvente ao desporto de elite para pessoas com deficiência.  

Sendo nossa pretensão enaltecer a riqueza e singularidade da experiência de 

cada um dos entrevistados, a narrativa assume-se como meio privilegiado para dar voz 

aos atletas e para contar a sua história pessoal e desportiva. Com efeito, são inúmeros 

os estudos que têm vindo a adotar, com sucesso, este tipo de metodologia de 

investigação em estudos com pessoas com deficiência (Goodley & Tragaskis, 2006; 

Goodwin, Thurmeier, & Gustafson, 2004; C. Phoenix & Sparkes, 2007; B. Smith & 

Sparkes, 2008a, 2008b; Sousa, 2009; Sparkes, 2004; Sparkes & Smith, 2005) entre 

outros. 

Na consecução desta investigação seguimos os caminhos descritos 

anteriormente (Sousa et al., 2013b) para a aplicação da narrativa e do método biográfico 

enquanto metodologia de investigação. Assim sendo, neste tópico pretende-se apenas 

situar a investigação e proceder à descrição dos procedimentos metodológicos 

utilizados para a construção das narrativas no desporto paralímpico português. 

 

 

2.1 Grupo de Estudo  

 

A primeira etapa na realização de um trabalho de natureza biográfica 

consubstancia-se na tomada de decisão sobre quem vamos entrevistar. De facto, é 

fulcral encontrar a pessoa ou o grupo de pessoas que se constitua como fonte de 

interesse para a investigação e que permita responder aos objetivos delineados. 

Na tentativa de cumprir estes pressupostos, o nosso grupo de estudo é 

constituído por atletas portugueses de elite, com deficiência. Para a constituição deste 

grupo definimos como critérios de inclusão a presenças em, pelo menos, dois Jogos 

Paralímpicos entre Sydney 2000 e os últimos Jogos Paralímpicos de Londres 2012. 

Deste modo, focamos a nossa atenção nos 3 últimos ciclos Paralímpicos, pese embora 

o facto de alguns entrevistados terem estado presentes em edições anteriores da 
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competição. Os atletas paralímpicos têm diferentes tipos de deficiência e são praticantes 

de diversas modalidades desportivas. 

Para proceder à definição do grupo de estudo contactamos a Federação 

Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência no sentido de recolher a lista de 

todos os atletas que integraram as missões paralímpicas portuguesas de 2000 a 2012 

e aceder aos seus contactos. A recolha destes dados foi também complementada 

através da consulta dos registos do Comité Paralímpico Internacional (IPC, 2013). 

Após reunida toda a informação, procedemos à definição do grupo de atletas a 

entrevistar. Optamos pela inclusão de todos os atletas que se enquadravam no critério 

mencionado; quisemos dar voz a todos, independentemente da tipologia da deficiência 

e das grandes dificuldades de comunicação de alguns.  

Numa primeira fase, contactámos todos os atletas - alguns deles diretamente e 

outros através dos seus treinadores - no sentido de perceber se estariam disponíveis 

para colaborar na nossa investigação. No contacto inicial esclareceu-se os 

entrevistados sobre o âmbito do trabalho e sobre os seus objetivos primordiais. Os 

potenciais entrevistados foram informados sobre os procedimentos que seriam 

utilizados para a recolha de dados através da realização de entrevistas.  

Posteriormente, a investigadora principal abordou, presencialmente, todos os 

atletas a fim de estabelecer uma relação de maior proximidade e empatia com os 

mesmos. Considerando a importância deste aspeto no sucesso de entrevistas em 

profundidade, como são as de natureza biográfica, foi dada especial atenção ao 

cumprimento deste procedimento. A abordagem inicial foi concretizada através das mais 

diversas formas: contacto com os atletas nos Jogos Paralímpicos de Londres em que a 

entrevistadora esteve presente; diálogo com os atletas após realização de provas; 

através da abordagem, pessoal, no seu local de trabalho e/ou treino. Após cumpridas 

estas duas etapas, prosseguimos para o agendamento das entrevistas propriamente 

ditas.  

Na realidade, estas etapas foram fundamentais para a criação de um ambiente 

de confiança e de à vontade entre entrevistador e entrevistado, fatores elementares para 

alcançar profundidade nas experiências narradas pelos atletas paralímpicos. 

Foram contactados um total de trinta e dois atletas que cumpriam todos os 

critérios de inclusão e exclusão definidos para a investigação, sendo que três deles não 

se mostraram disponíveis para participar no estudo. Por conseguinte, o nosso grupo de 

estudo é constituído por vinte e nove atletas. 

 O número de atletas que incorporam o estudo poderá parecer extenso para um 

trabalho de natureza qualitativa como este. Porém, considerando os objetivos 

primeiramente delineados e relembrando a nossa intenção de, a partir das narrativas 
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contadas por cada um dos atletas, tentar compreender o contexto envolvente ao 

desporto de elite para pessoas com deficiência, assumimos como fulcral que este grupo 

pudesse mostrar-se representativo da realidade paralímpica portuguesa.  

Destes atletas, 8 são do género feminino e 21 do género masculino, com idades 

compreendidas entre os 25 e os 58 anos. Neste grupo incluem-se atletas com diferentes 

tipos de deficiências que praticam modalidades desportivas tais como o Atletismo, o 

Boccia, o Ciclismo, a Equitação, a Natação, o Remo e o Tiro. 

Para uma caracterização mais detalhada do nosso grupo de estudo importa 

consultar a tabela 3 onde constam informações relativas aos dados pessoais e 

desportivos fundamentais de cada um dos atletas. Tendo em linha de conta a extensão 

do currículo desportivo dos atletas paralímpicos, optou-se pela inclusão de informações 

mais aprofundadas sobre os seus resultados desportivos em anexo (ver Anexo A). 

Importa ainda referir que a Comissão de Ética institucional emitiu parecer positivo 

sobre a investigação e sobre os procedimentos metodológicos, a utilizar antes de se 

iniciar a recolha de dados (Parecer: CEFADE 04/2012). 
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Tabela 3: Caracterização do Grupo de Estudo 
 

Nome 
Idade 

(à data da 
entrevista) 

Naturalidade/ 
Residência 

Tipo de Deficiência 
 

Modalidade/ 
Classe 

Clube 
Representado 

(à data da 
entrevista/último) 

Anos de 
Prática 

Desportiva 

Participação em 
Jogos 

Paralímpicos 

Profissão/ 
Habilitações 
Académicas 

António 
Marques 

49 
Coimbra/ 
Coimbra 

Paralisia Cerebral 
Boccia 
BC1 

APC - Coimbra 30 

Seul 1988 
Barcelona 1992 

Atlanta 1996 
Sydney 2000 
Atenas 2004 
Pequim 2008 

Dedicação 
exclusiva ao 

desporto/ 4º ano 

Armando 
Costa 

37 
Viseu/ 

Gondomar 
Paralisia Cerebral 

Boccia 
BC3 

ARDA – Porto 23 

Atlanta 1996 
Sydney 2000 
Atenas 2004 
Pequim 2008 
Londres 2012 

Dedicação 
exclusiva ao 

desporto/ 9º ano 

Augusto 
Pereira 

41 Aveiro/ ílhavo Paralisia Cerebral Ciclismo CASCI 16 
Sydney 2000 
Atenas 2004 
Pequim 2008 

Carpinteiro/ 4º ano 

Bruno 
Valentim 

46 
Moçambique/ 

Porto 

Distrofia 
Neuromuscular 

Progressiva 

Boccia 
BC4 

(Atualmente 
atleta do Tiro) 

Boavista Futebol 
Clube 

16 
Atenas 2004 
Pequim 2008 

Professor de 
Geologia e 

Investigador/ 
Doutoramento em 

Ciências 

Carlos 
Ferreira 

43 Viseu/ Lisboa Deficiência Visual 
Atletismo 

T11 
Associação Jorge 

Pina 
24 

Atlanta 1996 
Sydney 2000 
Atenas 2004 
Pequim 2008 

Dedicação 
exclusiva ao 

desporto/ 6º ano 

Carlos 
Lopes 

43 Lisboa/ Olivais Deficiência Visual 
Atletismo 

T11 
Sporting Clube de 

Portugal 
20 

Barcelona 1992 
Atlanta 1996 
Sydney 2000 
Atenas 2004 
Pequim 2008 

Psicólogo; 
Presidente da 

ACAPO e 
Vice-presidente do 
CPP /Licenciatura 

em Psicologia 

Cristina 
Gonçalves 

35 Lisboa/ Lisboa Paralisia Cerebral 
Boccia 
BC2 

APC - Lumiar 17 

Atenas 2004 
Pequim 2008 
Londres 2012 

 

Dedicação 
exclusiva ao 

desporto/ 6º ano 

David 
Grachat 

25 
Lisboa/ Santa 
Iria da Azóia 

Deficiência Motora - 
Malformação 
congénita do 

Natação 
S9 

Gesloures 14 
Pequim 2008 
Londres 2012 

Estudante da 
Licenciatura em 

Ciências do 
Desporto 
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antebraço e mão 
esquerda 

Fernando 
Ferreira 

41 Viseu/ Viseu Paralisia Cerebral 
Boccia 
BC2 

APPC - Viseu 25 

Seul 1988 
Barcelona 1992 

Atlanta 1996 
Sydney 2000 
Atenas 2004 
Pequim 2008 
Londres 2012 

Dedicação 
exclusiva ao 

desporto/ 4º ano 

Fernando 
Pereira 

58 Porto/ Porto 
Distrofia 

Neuromuscular 
Progressiva 

Boccia 
BC4 

ARDA – Porto 13 
Atenas 2004 
Pequim 2008 

Reformado/ 
Licenciatura 

Filomena 
Franco 

35 
Lisboa/ 

Alenquer 

Deficiência Motora – 
Lesão Vertebro-

medular 
Remo 

Associação Naval 1º 
de Maio 

6 
Pequim 2008 
Londres 2012 

Dedicação 
exclusiva ao 

desporto/ 12º ano 

Firmino 
Baptista 

35 
Lisboa/ 

Odivelas 
Deficiência Visual 

Atletismo 
T11 

Sport Lisboa e 
Benfica 

13 
Atenas 2004 
Pequim 2008 
Londres 2012 

Dedicação 
exclusiva ao 

desporto/ 12º ano 

Gabriel 
Macchi 

37 
Argentina/ 

Fundão 
Deficiência Visual 

Atletismo 
T11 

Grupo de Convívio e 
Amizade nas Donas 

7 
Pequim 2008 
Londres 2012 

Professor do 
Ensino Básico/ 

Licenciatura  

Gabriel 
Potra 

32 Setúbal/ Montijo Deficiência Visual 
Atletismo 

T12 
Maratona Clube do 

Montijo 
16 

Sydney 2000 
Atenas 2004 
Pequim 2008 
Londres 2012 

Assistente 
Operacional/ 9º ano 

João 
Martins 

42 
Lisboa/ 

Amadora 
Paralisia Cerebral 

Natação  
S1 

Centro Nuno Belmar 
da Costa 

21 
Atenas 2004 
Pequim 2008 
Londres 2012 

Dedicação 
exclusiva ao 

desporto/ 4º ano 
 

João Paulo 
Fernandes 

28 
Vale Cambra/ 

Aveiro 
Paralisia Cerebral 

Boccia  
BC1 

ARDA - Porto 14 
Atenas 2004 
Pequim 2008 
Londres 2012 

Estudante da 
Licenciatura de 

Novas Tecnologias 
da Informação 

Jorge Pina 36 Lisboa/ Lisboa Deficiência Visual 
Atletismo 

T12 
Associação Jorge 

Pina 
6 

Pequim 2008 
Londres 2012 

Personal Trainer; 
Instrutor Fitness e 
Massagista/ 9º ano 

José Carlos 
Macedo 

40 Braga/ Braga Paralisia Cerebral 
Boccia  
BC3 

Sporting Clube de 
Braga 

20 

Atlanta 1996 
Sydney 2000 
Atenas 2004 
Londres 2012 

Dedicação 
exclusiva ao 

desporto/ 11º ano 

José 
Rodolfo 
Alves 

36 
Madeira/ 
Funchal 

Deficiência Visual 
Deficiência 

Visual 
Marítimo Sport Clube 17 

Sydney 2000 
Atenas 2004 
Londres 2012 

Assistente 
Operacional/ 11º 

ano 
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Leila 
Marques 

30 
Lisboa/ 

Odivelas 

Deficiência Motora - 
Malformação 
congénita do 

antebraço e mão 
direita 

Natação 
S9 

Gesloures 15 

Atlanta 1996 
Sydney 2000 
Atenas 2004 
Pequim 2008 

Médica/ 
Licenciatura e Pós-

graduação em 
Medicina 

Desportiva 

Lenine 
Cunha 

30 
Vila Nova de 

Gaia/ Vila Nova 
de Gaia 

Deficiência 
Intelectual 

Atletismo 
F20 

Clube de Gaia 
 

14 
Sydney 2000 
Londres 2012 

Dedicação 
exclusiva ao 

desporto/ 9º ano 

Maria 
Odete 
Fiúza 

40 Leiria/ Lisboa Deficiência Visual 
Atletismo 

T11 
Maratona Clube de 

Portugal 
21 

Atlanta 1996 
Sydney 2000 
Atenas 2004 
Pequim 2008 
Londres 2012 

Jurista/ Licenciatura 
em Direito 

Nelson 
Lopes 

34 Lisboa/ Cascais 
Deficiência Motora - 

Poliomielite 
Natação 

S4 

Clube de Natação 
Colégio Vasco da 

Gama 
17 

Sydney 2000 
Atenas 2004 
Pequim 2008 

Gestor de Espaços 
Desportivos/ 

Licenciatura em 
Gestão do Desporto 

Nuno Alves 37 
Montalegre/ 

Seixal 
Deficiência Visual 

Atletismo 
T11 

Centro Cultural e 
Recreativo do Alto do 

Moinho 
16 

Sydney 2000 
Atenas 2004 
Pequim 2008 
Londres 2012 

Telefonista/ 12º ano 

Perpétua 
Vaza 

49 Lisboa/ Oeiras Paralisia Cerebral 
Atletismo 
Natação 

Centro Nuno Belmar 
da Costa 

20 

Seul 1988 
Barcelona 1992 

Sydney 2000 
Atenas 2004 
Pequim 2008 

Telefonista/ 
Rececionista 

Ricardo 
Marques 

34 
--- / Montemor-

o-Velho 
Deficiência 
Intelectual 

Atletismo 
F20 

APPACDM de 
Coimbra 

14 
Sydney 2000 
Londres 2012 

Assistente 
Operacional 

Sara 
Duarte 

28 Lisboa/ Alvalade Paralisia Cerebral 
Equitação 

Paradressage 
Academia Equestre 

João Cardiga 
13 

Pequim 2008 
Londres 2012 

Farmacêutica/ 
Mestrado integrado 

em Ciências 
Farmacêuticas 

Simone 
Fragoso 

32 
Setúbal/ 
Palmela 

Nanismo 
Natação 

S5 
Sport Lisboa e 

Benfica 
6 

Pequim 2008 
Londres 2012 

Professora de 
Música/ 

Licenciatura e 
Conservatório 

Susana 
Barroso 

36 
Lisboa/ 

Odivelas 
Doença Charcot-

Marie-Tooth 

Natação 
S3 

Boccia 
BC4 

APC - Lumiar 19 

Barcelona 1992 
Atlanta 1996 
Sydney 2000 
Atenas 2004 
Londres 2012 

Escriturária/ 12º 
ano 
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2.2 As Entrevistas 

 

Tendo em vista a construção das narrativas, foram realizadas entrevistas de tipo 

biográfico com todos os atletas paralímpicos que integram o nosso grupo de estudo. 

Para a concretização das entrevistas consideramos os aspetos referidos anteriormente 

neste capítulo no que respeita à recolha de dados em estudos de natureza biográfica. 

A elaboração do guião da entrevista teve em consideração o enquadramento 

teórico e a experiência anterior dos autores na aplicação deste tipo de abordagem 

metodológica, bem como a necessidade de colocação de questões abertas onde o 

entrevistado pudesse ter liberdade de responder da forma que entendesse fazê-lo. 

Acreditamos que este é o único meio para alcançar as experiências mais profundas e 

subjetivas dos nossos atletas de elite (R. Atkinson, 1998). Nesta medida, aquando da 

construção do guião pretendeu-se colocar questões abrangentes acerca do percurso 

desportivo dos atletas e que nos permitissem recolher o máximo de experiências, factos 

e episódios marcantes da sua vida (Denzin, 1989; L. Smith, 1998). 

Perspetivando ainda a entrevista numa lógica de temporalidade inerente à 

própria narrativa de vida, as questões foram colocadas com o intuito de percorrer o 

passado, o presente e o futuro do percurso do atleta. Com efeito, como refere Denzin 

(1989), uma biografia é uma história de vida e qualquer vida desenrola-se ao longo do 

tempo e em contextos variados, o que neste tipo de investigação é imperativo conhecer. 

Depois de construído o guião, foram realizadas duas entrevistas piloto a atletas de 

elite com deficiência com o objetivo de aperfeiçoar o guião inicial. As entrevistas iniciais 

foram sujeitas à aprovação de um grupo de especialistas que trabalha usualmente com 

este tipo de instrumento de pesquisa e pelos respetivos orientadores deste estudo. 

Findo este processo procedeu-se à reformulação do documento inicial e construção do 

guião definitivo (ver anexo B). 

No que diz respeito à concretização das entrevistas, estas foram marcadas de 

acordo com a disponibilidade de cada um dos atletas. No caso dos atletas com 

acentuadas limitações ao nível da comunicação e da linguagem, esta disponibilidade 

estendeu-se aos seus auxiliares/acompanhantes que os assistiram ao longo da 

entrevista e nos ajudaram a clarificar o seu discurso. Para a definição do momento ideal 

para realização da entrevista privilegiámos a sua realização em espaços acolhedores e 

recatados que permitissem a criação de uma relação de proximidade entre entrevistador 

e entrevistado. Assim sendo, na maior parte dos casos, as entrevistas foram efetuadas 

em ambientes familiares para os atletas, tais como a sua casa, o seu local de trabalho 
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ou o seu local de treino. Enquanto investigadores, fizemos questão de que não existisse 

qualquer tipo de constrangimento temporal por parte dos entrevistados no dia e hora 

marcados para a realização das entrevistas.   

Relativamente à condução das questões colocadas, a entrevistadora teve em 

consideração a necessidade de respeitar o caráter flexível e interativo das entrevistas 

de tipo biográfico. Cedendo ao entrevistado o controlo na narração da sua história, a 

entrevistadora tentou cumprir a sua função de ouvinte, reorientando o entrevistado 

apenas quando este se afastava, de forma evidente, das questões colocadas (Wengraf, 

2001). 

Todas as entrevistas foram gravadas em formato áudio e vídeo. A opção pelo 

recurso ao vídeo para registo das entrevistas prendeu-se com a necessidade de garantir 

a perceção do discurso de todos os entrevistados. No caso de atletas com graves 

problemas de comunicação, recorrer à entrevista em formato de vídeo foi fundamental 

para permitir a transcrição integral do discurso falado, uma vez que no formato áudio 

muitas vezes este se tornava impercetível. 

Adicionalmente, como refere Richardson (2000), mais do que as simples 

palavras utilizadas para contar uma história, é preponderante registar as emoções, as 

expressões faciais, os sinais, as pausas e porque não as lágrimas ou os sorrisos. Nesta 

medida, a imagem surgiu como um importante meio auxiliar para a interpretação da 

história narrada pelos atletas. 

Aquando da realização das entrevistas, cada um dos entrevistados foi 

amplamente informado sobre os fins a que se destinavam os dados recolhidos. Foram 

ainda convidados a assinar um termo de consentimento informado, livre e esclarecido 

que veicula princípios éticos e de confidencialidade (ver anexo C). Ademais, importa 

referenciar que este documento foi aprovado pela Comissão de Ética da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. 

As entrevistas tiveram uma duração que variou entre a 1h30min e as 4h30min. 

Com referência a este facto, importa realçar que as entrevistas mais curtas 

correspondem a atletas com graves limitações ao nível da comunicação e da linguagem, 

sendo que, em média, todas elas se estenderem para além das 2h30min. Estas 

diferenças tornam-se evidentes na extensão que caracteriza a narrativa de cada um dos 

entrevistados e que são apresentadas no próximo capítulo.  
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2.3 Construção das Narrativas  

 

Após realizadas as entrevistas, procedemos à sua transcrição integral, tendo em 

vista a construção das narrativas. Como referido anteriormente, uma narrativa espelha 

uma história repleta de experiências contadas por quem as viveu. Deste modo, após 

entrevistar os participantes, a tarefa de construir a narrativa de cada um deles é decisiva 

pois deve refletir, da melhor forma possível, a história que o entrevistado contou, 

exatamente da forma que ele escolheu contá-la. Neste contexto, todas as entrevistas 

foram transcritas integralmente e, por este motivo, os excertos apresentados nas 

narrativas devem ser considerados enquanto transcrições ipsis verbis que representam 

o discurso literal do entrevistado, mas também as suas expressões e emoções, 

elementos essenciais para uma interpretação aprofundada.  

Assumindo o papel de investigadores, começámos por escutar e ler várias vezes 

as transcrições das entrevistas, para posteriormente as transformar em narrativas 

fluídas e profundas. Seguindo as sugestões de Atkinson (1998), utilizámos sempre que 

possível as palavras do entrevistado, pois estamos de acordo quando o autor refere que 

não há nada mais rico do que ouvir uma história contada por quem a viveu. Deste modo, 

a narrativa permite descortinar diversos aspetos da experiência do sujeito, revelando 

não apenas a sua vida, mas os contextos que o envolvem e que são, também eles, 

focos de investigação. 

Enquanto investigadores, cremos que a construção da narrativa da experiência 

vivida por cada atleta é essencial para encontrar respostas aos objetivos da 

investigação. Somente depois de concretizada a tarefa de redação e construção das 

narrativas que se exibe no capítulo seguinte, nos foi possível passar ao desenvolvimento 

temático e à interpretação. 
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Narrativas no Desporto Paralímpico 

 

 Neste capítulo procedemos à construção da narrativa de cada um dos atletas 

paralímpicos considerando as premissas fornecidas pelos autores citados no capítulo 

anterior (Sousa et al., 2013b). 

Retomando as ideias de Clandinin e Connelly (2000) quando os autores se 

referem à duplicidade da narrativa, importa realçar que se até então nos focamos na 

narrativa como método de pesquisa, a partir daqui vamos centrar-nos na narrativa 

enquanto fenómeno vivo. A narrativa de vida de cada um destes atletas representa uma 

história singular, única e enriquecedora que se pretende elevar. 

 Considerando que é através da narrativa que o sujeito organiza a sua 

experiência vivida em episódios temporais, construímos a narrativa percorrendo o 

passado, presente e futuro da história desportiva do atleta. Porém, uma vez que o 

espaço é também uma coordenada essencial na atribuição de significado à narrativa, 

procuramos ainda destacar os episódios e vivências marcantes para o atleta, situando-

os no contexto específico em que foram vividos. Neste sentido, iniciamos as narrativas 

através da descrição do contexto temporal e espacial em que cada uma das entrevistas 

foi concretizada pois estamos conscientes da importância que estes detalhes poderão 

ter na compreensão do discurso dos entrevistados. 

 No que se refere à estrutura adotada para a sua apresentação, optamos por 

agrupar os atletas de acordo com a modalidade desportiva praticada. No caso de atletas 

que praticaram mais do que uma modalidade, preferimos incluí-los naquela onde são 

reconhecidos internacionalmente e onde alcançaram os seus maiores feitos 

desportivos. Tanto no que respeita às modalidades, como aos atletas, as narrativas 

foram organizadas por ordem alfabética. 

 A maior ou menor extensão da narrativa de alguns prende-se apenas com a sua 

distinta capacidade de comunicação. Em todos os casos, tentou-se explorar ao máximo 

a experiência do atleta, tendo sido dada, a todos, a mesma oportunidade para contar a 

sua história. Nesta medida, não foi nossa intenção privilegiar ou destacar a narrativa de 

uns em detrimento de outros, mas apenas revelar o que cada um deles nos contou de 

modo abrangente.  
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1. Narrativas no Atletismo 

 
1.1 A Narrativa de Carlos Ferreira 

 
A entrevista decorreu na manhã do dia 12 de 

Outubro de 2012, na esplanada de um café existente 

no estádio universitário, em Lisboa – local onde 

Carlos treina habitualmente. A nossa conversa 

iniciou-se no final do treino do atleta para que não 

existisse qualquer tipo de constrangimento temporal. 

O ambiente era calmo e a entrevista decorreu sem 

interrupções. 

Carlos tem 43 anos, nasceu em Mangualde, 

concelho de Viseu, onde concluiu o 6º ano de 

escolaridade. Atualmente reside nos Olivais, em 

Lisboa, onde vive em união de facto com a sua mulher 

e a filha. 

Aos 22 anos, os traumatismos provocados por 

um acidente de viação levaram ao corte do nervo 

ótico deixando Carlos totalmente cego. Este súbito 

acidente levou-o a perder o emprego que tinha na 

época e a tornar-se reformado por invalidez ainda 

muito jovem. 

Especializado nas provas de fundo e nas 

maratonas, Carlos pratica Atletismo adaptado há 19 

anos. Em contexto nacional, são diversas as vitórias 

em Campeonatos e Meetings da modalidade para a 

classe T119, mas é como maratonista que é 

reconhecido por todos neste meio. Começou por 

representar a ACAPO, passou pelo Marítimo Sport 

Clube, pela Sociedade Recreativa do Camarnal e, 

quando entrevistado, representava a Associação 

Jorge Pina. 

Na sua carreira esteve presente em quatro 

edições dos Jogos Paralímpicos, desde Atlanta 1996 

até Pequim 2008. Nesta competição conquistou uma 

medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze. 

Destacam-se ainda duas medalhas de ouro e três de 

                                                 
9 Para poderem competir, todos os atletas com deficiência 
têm de ser submetidos a um processo de classificação 
funcional. Este processo de elegibilidade visa agrupar os 
atletas e garantir a equidade desportiva, atribuindo a cada 
atleta uma classe, de acordo com a modalidade em questão. 
No Atletismo para atletas com deficiência visual existem 3 

prata, em Campeonatos da Europa e do Mundo. 

Carlos é recordista paralímpico da maratona, marca 

obtida nos Jogos Paralímpicos de Sidney, em 2000, e 

que ainda hoje lhe pertence.  

Antes de sofrer o acidente, Carlos já praticava 

Atletismo e participava em provas dos Campeonatos 

regionais. Desde muito cedo foi uma criança ativa e 

iniciou-se no Atletismo por influência do seu irmão 

mais velho que já praticava a modalidade. 

 

Já praticava Atletismo desde miúdo. Desde pequenito 

que andava no rancho, corria e jogava à bola com os 

meus colegas… Aos 6 anos já fazia corridas com o 

meu irmão mais velho, mas por brincadeira. (…) 

Depois, aos 14/15 anos comecei a ir a provas pela 

Casa do Povo de Mangualde, perto de onde vivia. Nós 

íamos até à casa do Povo e então levavam-nos 

àquelas provas que havia nas cidades dos arredores, 

por exemplo, na Guarda, em Gouveia, em Seia. (…) 

Acho que a primeira prova em que participei foi em 

Gouveia… uma prova de 10.000m lá dentro da 

cidade. Fiquei nos primeiros 10 na altura, mas não foi 

nada de especial. 

 

Carlos vivia e trabalhava em Mangualde até ao 

momento em que sofreu o acidente de viação que lhe 

roubou a visão. Nessa altura, foi viver para Lisboa 

com o intuito de frequentar o Centro de Reabilitação 

Nossa Senhora dos Anjos - centro especializado no 

apoio a pessoas com deficiência visual adquirida. 

Neste espaço, Carlos reaprendeu a realizar de forma 

autónoma todas as atividades da vida diária e teve 

ainda aulas de Orientação e Mobilidade. Todavia, o 

atleta descreve a fase inicial de adaptação à cegueira 

como um período difícil em que teve de: reaprender a 

viver quase… reaprender a fazer tudo, mas agora sem ver.  

 

Foi complicado, muitas vezes perdia a orientação e 

caía ou batia com a cabeça… às vezes parece que dá 

uma vontade de desistir enorme! Mas como eu era 

novo acho que isso ajudou a adaptar-me melhor. Eu 

quando ceguei não sabia o que era a vida de cego… 

classes. A classe T11 incluiu atletas com deficiência visual 
que não têm perceção da luz em nenhum dos olhos até 
àqueles que têm alguma perceção de luz, mas que não são 
capazes de reconhecer a forma de uma mão em qualquer 
distância ou direção. Esta observação aplica-se a todos os 
atletas que se enquadram na mesma classe. 
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aí só tinha mesmo a minha família que me ajudou 

muito e que me apoiou. Depois a minha prima, que é 

assistente social no Hospital de Viseu, conseguiu-me 

arranjar uma oportunidade para vir para essa 

associação aprender a viver como cego, no fundo foi 

isso. E depois cá fiquei e… continuei até agora… E 

depois meti-me no Atletismo e então é que nunca 

mais imaginei regressar à minha terra. 

 

Entretanto, o atleta começa a frequentar um curso 

de artesanato na APEDV (Associação Promotora do 

Emprego para Deficientes Visuais) e é aí que tem 

conhecimento da existência de desporto para 

pessoas com deficiência visual. Por sugestão de um 

outro atleta, Paulo Coelho, procura a ACAPO para 

saber quais as modalidades existentes. Desde logo, 

o Atletismo foi aquela que mais suscitou a sua 

atenção, pela própria experiência anterior que detinha 

na modalidade. A este respeito, Carlos conta-nos 

como foi a experiência do primeiro treino de Atletismo, 

“às escuras”, como ele próprio o nomeou. 

 

Ora bem… cheguei ao estádio e o Paulo levou-me até 

junto do treinador. Na altura era o José Santos que 

continua a ser o meu treinador ainda hoje. E pronto, 

lá fui fazer o meu primeiro treino às escuras [risos]. 

Ele, nessa altura, já treinava os cegos todos lá e já 

conhecia as maneiras de correr com eles e pôs-me 

muito à vontade, embora eu tivesse um bocado de 

receio no início. Mas depois habituei-me e lá fui… 

Pensei logo que era para continuar porque eu sempre 

gostei do Atletismo e o treinador chamou-me à parte 

nesse dia e disse que eu tinha jeito. Ele perguntou-me 

se eu já corria e eu disse que quando ainda via 

costumava correr com o meu irmão. Então ele lá me 

começou a treinar para a maratona, porque era a 

única prova em que ele não tinha atletas e achava que 

eu teria jeito para isso. Ele já tinha muitos atletas na 

época, mas nenhum fazia esse tipo de prova. Então 

eu fui um dos primeiros cegos a treinar para a 

maratona em Portugal. 

 

Carlos começou a praticar Atletismo na época 

desportiva de 1993/94 e um ano depois estreia-se 

numa competição internacional. Com o decorrer do 

tempo, os treinos foram-se tornando cada vez mais 

específicos e intensivos e esse facto é bem patente 

no discurso do atleta quando este se refere aos 

treinos de preparação para a maratona. Nesta 

medida, após terminar o curso que realizava na 

APEDV, Carlos foi obrigado a tomar uma decisão - 

continuar os seus estudos na Associação ou dedicar-

se aos treinos de Atletismo. Na época, não teve 

dúvidas e decidiu dedicar-se, totalmente, ao desporto. 

 

Quando comecei a praticar desporto ainda estive na 

escola algum tempo até acabar o curso. Nessa altura, 

ia para o curso e de tarde vinha para aqui para o 

estádio treinar. No entanto, quando comecei a treinar 

para a maratona já tinha que treinar de manhã e à 

tarde e o pessoal lá do curso disse que não podia 

continuar porque perdia muitas horas com os treinos 

de Atletismo. Então tive que optar pelo curso ou pelo 

Atletismo. (…) E escolhi o Atletismo porque era uma 

coisa que eu sempre gostei e via que ali poderia ter 

algum futuro. 

 

A opção pela Atletismo foi percebida pelo atleta 

como uma oportunidade para um futuro mais 

auspicioso. Esta decisão foi assumida de corpo e 

alma por Carlos, facto expresso no esforço, empenho 

e dedicação que sempre revelou diante do processo 

de treino e da competição. A sua rotina diária é a 

expressão mais evidente do comprometimento com a 

prática desportiva. Atentemos no seu discurso: 

 

Eu treino todos os dias, umas três horas de manhã, 

outras três à tarde, depende… Treino sempre assim 

todo o ano. Nós quando vamos fazer uma maratona, 

por exemplo, temos que andar pelo menos três meses 

a treinar para ela sem parar e é preciso “meter” muitos 

quilómetros nas pernas, porque o objetivo da 

maratona é mesmo fazer muitos quilómetros. Mas não 

é só correr, depois ainda falta o resto, porque depois 

passamos a manhã no ginásio também. (…) Isto para 

que quando chegasse aos Jogos e às provas 

estivesse no meu auge. Mas é muito duro mesmo… é 

muito duro física e psicologicamente treinar para este 

tipo de prova. 

 

Neste excerto, Carlos coloca em evidência a 

necessidade de disponibilidade temporal para a 

realização de treino específico para a maratona. Sob 

o ponto de vista do atleta, o treino de um maratonista 

é extraordinariamente exigente e destaca-se pelo seu 

volume, sendo o cumprimento destes dois 
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parâmetros crucial para a obtenção de resultados de 

sucesso. Talvez por acreditar nestas premissas e 

dedicar-se totalmente ao treino, Carlos rapidamente 

ascendeu à condição de atleta paralímpico. Meses 

depois de iniciar os treinos de Atletismo, participou 

numa prova e conseguiu obter os mínimos para 

representar Portugal nos Jogos Paralímpicos de 

Atlanta, em 1996. 

 

Eu ceguei aos 21 anos, mas apenas passado 2 ou 3 

anos é que soube que havia desporto adaptado para 

cegos, neste caso, o Atletismo. E foi através de um 

colega que andava comigo na APEDV. Foi ele que me 

disse e então fui com ele à ACAPO inscrever-me para 

vir para o Atletismo. Isto foi em 93. Em 94 fui participar 

nos campeonatos nacionais e fiz os mínimos para 

Atlanta logo. Depois fui a Valência, à minha primeira 

prova internacional. Fui fazer os 10.000m e fiquei em 

4º lugar. Depois fui a Atlanta, aos Jogos, também 

fazer os 10.000m e fiquei em 3º. E a partir daí fui 

sempre a todos os campeonatos. Só não fui aos 

Jogos de Londres, recentemente. E, praticamente, eu 

fui sempre medalhado em todas as provas e 

campeonatos em que participei. 

 

Pese embora o pouco tempo de treino e a sua 

falta de experiência em competições desta natureza, 

a rapidez com que o atleta conseguiu atingir o mais 

elevado patamar competitivo internacional é notória 

no seu testemunho. Em simultâneo, destaca-se a 

regularidade de um percurso desportivo que foi 

sempre mantido ao mais alto nível.  

Os resultados de excelência alcançados na fase 

inicial da sua carreira parecem ter assumido um valor 

fundamental a nível motivacional, mas também na 

própria responsabilidade e compromisso assumido 

com a modalidade, conforme se depreende do 

seguinte excerto.  

 

Quando participei pela primeira vez nos campeonatos 

nacionais eu fui só por ir, por gostar de correr. Nunca 

tinha imaginado que apenas num ano já estaria em 

                                                 
10 Apesar da expressão “normal” ou “normais” ser, em nosso 
entender, algo a evitar devido à sua conotação 
estigmatizante face ao sujeito, optamos por manter os 
discursos dos entrevistados ipsis verbis, valorizando as suas 
palavras e a singularidade de cada uma das narrativas. Este 
tipo de expressão surgirá por diversas vezes no discurso dos 

competições internacionais como estive. Por isso 

quando o meu treinador chegou ao final dos 10.000m 

e disse que eu tinha feito os mínimos para ir a 

Valência e para os Jogos de Atlanta, então eu… 

nesse momento, uma pessoa fica com mais vontade 

de treinar claro. Depois disso lembro-me de o meu 

treinador me dizer que se eu tivesse capacidade para 

aguentar os treinos… tinha capacidade para ir longe. 

(…) Por isso no início comecei só com o objetivo de 

participar e depois quando comecei a ir aos Jogos e a 

ganhar medalhas, o que queria era ganhar cada vez 

mais, é isso que qualquer atleta deseja. Se possível 

tentar chegar sempre ao ouro. (…) Mas na altura 

fiquei admirado porque com pouco tempo de treino já 

estava a fazer marcas para ir aos Jogos Paralímpicos 

e isso para mim foi um orgulho.  

 

A facilidade com que alcançou o patamar 

paralímpico surpreendeu o atleta. Contudo, a 

oportunidade de participar numa competição tão 

prestigiosa como os Jogos Paralímpicos, levaram-no 

a perceber essa ocasião como honrosa e a encará-la 

com seriedade. Em conformidade, Carlos conta-nos o 

que mais o marcou na sua primeira experiência 

paralímpica: 

  

Em Atlanta vivi uma experiência muito melhor do que 

nos campeonatos a que tinha ido antes… Nos Jogos 

tive a oportunidade de conviver com os atletas de 

outros países e de sairmos juntos. Há muito mais 

convívio! Nunca tinha ido a uns Jogos e se 

continuasse no Atletismo “normal”10 sei que nunca lá 

chegaria… Nem eu tinha pensado sair da terra 

sequer! [o atleta refere-se a Mangualde, município 

onde nasceu e cresceu]. (…) Foi uma experiência 

muito agradável porque eu nunca esperava ser capaz 

de chegar a uns Jogos e nem sequer sabia o que era 

isso… Quando fui esperava ver competição com 

muitos atletas, mas não com a dimensão que lá se 

encontra. Lá vê-se muitas deficiências. A gente às 

vezes pensa: “será que são só cegos que irão 

participar?”… Mas não, há pessoas sem pernas, sem 

braços, em cadeira de rodas… e todos a conviver uns 

atletas, devendo ser compreendida, em todos os casos, 
segundo esta mesma premissa. Nesta medida, decidimos 
colocar este tipo de expressões entre aspas quando surgem 
nos excertos apresentados. 
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com os outros… Sem tristeza, sem nada… Eu quando 

ceguei, no início, passei fases complicadas para me 

adaptar e ali só pensava: que fará aqueles que andam 

em cadeira de rodas ou que não têm pernas? Não 

será pior do que aquilo que me aconteceu a mim e 

não sorriem na mesma? (…) Claro que isto eu sei pelo 

guia, pela forma como ele me conta e vai descrevendo 

as coisas que lá se passam. Mas esse ambiente de 

amizade e de convívio ele não precisava de me dizer, 

eu senti isso lá… (…) E depois fui aos meus primeiros 

Jogos e fiquei logo em 3º lugar nos 10.000m… nunca 

esperava no 2º ano de treino ganhar uma medalha, 

ainda mais uma medalha paralímpica! Foi muito bom, 

tanto para mim como para o guia e para o meu 

treinador… 

 

No excerto anterior sobre a sua primeira 

participação nos Jogos Paralímpicos, Carlos realça o 

ambiente e a envolvência inerentes à competição. 

Destaca a diversidade de tipologias de deficiência 

presentes nos Jogos, bem como o convívio e a 

relação de proximidade e companheirismo que se 

estabelece entre todos os atletas. Através dos olhos 

do atleta-guia, descreve exemplos de autonomia e de 

superação que se constituem como fonte de 

inspiração para todos os que têm a oportunidade 

única de viver na aldeia paralímpica durante o período 

dos Jogos. Simultaneamente, a experiência de ter 

conquistado uma medalha paralímpica quando se 

estreou na competição foi vivida pelo atleta e por 

aqueles que o acompanharam de forma inesperada, 

mas muito entusiasta. 

Carlos iniciou a sua carreira desportiva em provas 

de 10.000m, porém, em 1998 começou a treinar para 

a maratona tendo em vista a participação no 

Campeonato do Mundo do Japão desse ano. A 

experiência deste campeonato foi marcante para o 

atleta que logrou a medalha de ouro na sua estreia 

em provas desta natureza. 

 

Em 1998 fui ao Japão, aos Campeonatos do Mundo, 

fazer a maratona. Antes fiz os mínimos cá em Lisboa 

para poder participar na prova e depois fui lá em 

Abril… Fui lá só com o objetivo de ver qual era o nível 

da maratona no estrangeiro. Mas fui para ver… e na 

primeira vez fui campeão do mundo [risos]. Correu-me 

muito bem! Lembro-me que chegámos aos 35km e 

encostamo-nos ao atleta que ia em primeiro que era o 

japonês. Eu sabia que o japonês já ia todo roto porque 

o meu guia ia a dizer-me isso e então cheguei a 3km 

da meta e o meu guia disse-me: “vamos embora 

Carlos que estes estão-nos a fugir e tu consegues 

mais!” Então nós acelerámos e o japonês ficou para 

trás. Passados aí uns 2 km da meta… oiço o treinador 

a dizer: “Força que se continuares assim vais ser 

campeão!” E foi isso que me deu o incentivo que 

precisava para continuar a acelerar e vencer! (…) Não 

lhe sei dizer o que senti, não tem… não tem 

explicação. Foi bom… foi bom demais. Aliás, acho 

que mais contente do que eu ficou o meu treinador. 

Ele no final veio-me abraçar e começou a chorar 

porque era a única prova de Atletismo, no currículo 

dele como treinador, em que lhe faltava ter uma 

medalha de ouro. Desde os 100 até aos 10.000m… 

ele tinha todas as medalhas, só faltava um atleta dele 

ganhar a maratona e eu consegui [sorri e emociona-

se]! (…) A maratona é muito dura… A fase pior para 

mim é aos 35 km. Aí penso muitas vezes em desistir 

(…) porque ali passa-se tudo na nossa cabeça… O 

cansaço é tanto que até a própria cabeça começa a 

funcionar mal e parece que deixamos de controlar as 

emoções e o corpo... é terrível! 

 

A primeira vitória na maratona foi vivenciada por 

Carlos e partilhada com o seu treinador de modo 

efusivo. O apoio do treinador ao longo do percurso foi 

crucial no incentivo ao atleta e a vitória final foi 

festejada como se de uma dupla conquista se 

tratasse. Numa prova em que o sofrimento é elevado 

a um extremo que parece exceder os próprios limites 

da natureza humana, Carlos foi capaz de se 

transcender e sagrar campeão quando nem ele 

próprio acreditava ser possível. 

Nesta etapa, o atleta reconhece a família como 

um pilar fundamental no apoio à sua manutenção no 

Atletismo adaptado e no reconhecimento dos seus 

feitos. Embora os seus pais desconhecessem a 

existência de desporto para pessoas com deficiência 

visual e, apesar da distância que os separa, o seu 

apoio foi sempre incondicional. Ao abandonar a terra 

onde nasceu, Carlos deixou para trás também a 

família e os amigos. Os primeiros meses em que 

viveu sozinho em Lisboa representaram tempos 
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difíceis na vida do atleta. Foi no desporto que 

encontrou um refúgio e um novo significado para a 

sua existência. 

Mesmo despois de ter frequentado a escola e ser 

perfeitamente autónomo, Carlos sabia que o seu 

regresso à cidade que o viu crescer o afastaria das 

oportunidades de prática desportiva que lhe eram 

proporcionadas em Lisboa, por este motivo, fixou-se 

na capital. 

  

Como eu já corria e já praticava desporto… os meus 

pais acharam bem eu me dedicar a isso e apoiaram-

me muito. Eles sabiam que eu me sentia sozinho aqui 

em Lisboa e que seria bom para mim praticar 

Atletismo para me ocupar e para fazer amigos 

também… E como eu gostava, continuei. Mas eles no 

início nem sabiam que havia desporto para cegos. Em 

Mangualde não se sabia, nem havia informação 

nenhuma neste sentido. (…) Aliás, se vires, a maior 

parte dos atletas da deficiência visual não são de cá… 

eles vivem cá porque senão não tinham guias, nem 

treinadores, nem condições para treinar... (…) Mas 

quando os meus pais souberam que eu ia representar 

o país lá fora, aí para eles foi um grande orgulho. 

 

Refletindo sobre o trajeto percorrido no desporto 

paralímpico, Carlos enaltece a medalha conquistada 

nos Jogos Paralímpicos de Sidney, em 2000, como a 

mais significativa da sua carreira e explica porquê: 

 

Para mim a medalha que eu, na altura, quando cruzei 

a meta chorei de tanta alegria… foi a que ganhei na 

Austrália, nos Jogos Paralímpicos de Sidney. Nesse 

ano fiz a maratona, ganhei o ouro e ainda bati o 

recorde paralímpico. (…) É difícil dizer o que se sente 

num momento desses… [emociona-se]. Mal cortei a 

meta e me disseram que eu tinha ganho… não sei 

explicar o que senti cá dentro, mas lembro-me que 

chorei… [emocionado] Ainda por cima chegar ao fim 

da prova dentro de um estádio cheio de gente como 

estava o de Sidney foi brutal, inesquecível! E com os 

ecrãs do estádio a dizer: “record, record, record!” Ali é 

uma alegria enorme que uma pessoa só com toda 

aquela emoção chora, mesmo sem querer. É a gente 

entrar dentro do estádio e as pessoas a gritar… é 

como se fossem os nossos gritos de vitória porque aí 

nós já nem força temos para gritar… Uma pessoa 

parece que sobe ao céu! Ainda por cima com tantos 

portugueses que vivem em Sidney e que nos 

apoiaram tanto nesses Jogos. Todos os portugueses 

a gritar pelo nosso país. Foi arrepiante! Foi uma 

sensação única! Mesmo quando subi ao pódio e ouvi 

o hino, ainda por cima com o coro dos portugueses... 

aquilo não tem explicação. Uma pessoa quando ouve 

chamar o nosso nome para subir ao 1º lugar do pódio 

em representação do nosso país… é imenso o 

sentimento cá dentro. Só o ato de subir para cima do 

pódio leva-nos a ficar com os nervos à flor da pele, 

ficamos todos a tremer, não sabemos se queremos rir, 

se queremos chorar... [emociona-se]. Aquilo é uma 

coisa única que vivemos na vida e só lá estando é que 

se sabe e se sente aquilo… (…) Essa medalha foi 

muito importante porque me fez sentir e saber que 

tinha capacidade de lutar sempre por uma medalha. 

Foi a confirmação e afirmação das minhas 

capacidades perante todos, a nível nacional e 

internacional. 

 

A leitura deste excerto é, por si só, “arrepiante”. A 

emoção com que é narrada esta experiência 

transparece em cada uma das palavras e expressões 

que Carlos utiliza, bem como na emoção transmitida 

pelo seu tom de voz e pelas lágrimas que surgiram 

nos seus olhos neste momento da entrevista.  

A conquista desta medalha dotou o atleta de uma 

elevada autoconfiança e perceção de competência 

que, do seu ponto de vista, se manifestaram basilares 

nas competições subsequentes. 

Concomitantemente, nestes Jogos Paralímpicos o 

atleta enaltece o apoio manifestado pelos emigrantes 

portugueses a viver em Sidney e que se revelou 

incondicional ao longo dos vários dias da competição. 

Para além disso, a comunidade portuguesa local 

organizou jantares e diversas atividades de boas-

vindas para toda a comitiva paralímpica. De destacar 

que foram vários os atletas entrevistados que se 

referiram à importância deste apoio sentido por parte 

do público português presente nos Jogos 

Paralímpicos de 2000. 

Em matéria de Jogos Paralímpicos, a experiência 

vivida em Atenas 2004 foi também marcante, desta 

feita, devido à dureza inerente à especificidade da 

prova de maratona em que o atleta participou. 
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Em Atenas só não gostei da maratona, da prova em 

si. Aquilo foi muito complicado, o percurso era muito 

difícil mesmo. A maratona de Atenas é a prova que 

tem mais fama a nível internacional, mas é muito dura. 

É sempre a trepar, sempre a subir… e não consegui 

ganhar, fiquei em 2º lugar. Nesses Jogos também já 

tinha ficado em 2º lugar nos 10.000m onde bati o 

recorde da Europa e que ainda é meu. (…) Essa prova 

de 10.000m que acontece no estádio foi complicada 

também. As pessoas que vão ver os Jogos estão 

sempre aos berros e nós não nos conseguimos ouvir 

uns aos outros. Com o barulho às vezes nem o guia 

que vai ao nosso lado se consegue ouvir. Ouvi-las a 

gritar… a sensação é ótima… mas é difícil para nós 

porque as indicações do guia são muito importantes e 

temos muita dificuldade em ouvi-las nos Jogos 

Paralímpicos que ainda por cima acabam por ser as 

competições mais importantes. 

 

Com referência às experiências vividas, Carlos 

exalta o reconhecimento obtido ao longo dos anos no 

Atletismo como um dos privilégios conquistados no 

desporto paralímpico. Este reconhecimento é 

percebido pelo atleta não apenas através da sua 

família e dos amigos mais próximos, mas também 

naqueles que se cruzam com ele na rua e o salvam 

como “campeão”, mesmo sendo, para o atleta, meros 

desconhecidos. 

Não obstante, Carlos refere que a escassez de 

divulgação dos resultados obtidos pelos atletas 

paralímpicos, nas mais diversas modalidades, é 

notória. No seu ponto de vista, os meios de 

comunicação social têm-se demitido de um 

importante papel. 

 

A minha família sempre que soube que eu ganhei uma 

medalha ligava-me logo a dar os Parabéns. Estão 

sempre a telefonar a perguntar como estão a correr 

as provas, como vão as competições… eles 

acompanham-me muito. Portanto, para eles foi uma 

alegria enorme cada medalha que conquistei. E 

diziam-me sempre: “Força! Continua!” Eles não 

estavam a contar que eu com a deficiência que tenho 

conseguisse ganhar as medalhas que ganhei, mas 

mesmo assim sempre me apoiaram e deram força; 

sempre reconheceram e valorizaram o meu esforço. 

(…) E depois são também as amizades que uma 

pessoa tem. Por exemplo, eu vou dentro do autocarro 

e todas as pessoas já me conhecem. As pessoas 

vêm-me cumprimentar e perguntar se está tudo bem 

ou dar os Parabéns! (…) Quando chegámos de 

Sidney… foi uma loucura. A gente chega cá ao 

aeroporto com tanta gente à nossa espera que 

ficamos com os nervos miudinhos… ficamos ali a 

tremer. Mas a alegria é tanta que depois as pessoas 

agarram-nos, abraçam-nos, pulamos… é muito 

confuso para nós que não vemos, mas também é 

muito bom sentir esse carinho das pessoas. (…) 

Quando vou a provas como, por exemplo, à meia 

maratona de Lisboa, as pessoas quando me veem a 

correr puxam por mim e dizem: “Força campeão!” E é 

lógico que uma pessoa fica sempre contente quando 

dizem “Oh campeão, vens aqui no jornal”. Ficamos 

contentes por saber que está ali uma pessoa que nos 

conhece. Que somos reconhecidos. Mas a 

comunicação social deveria divulgar mais o desporto 

para “deficientes”. Eles só divulgam quando vamos 

aos Jogos Paralímpicos, mais nada. Muita gente não 

sabe que vamos aos europeus e que vamos aos 

mundiais, nem as medalhas que ganhamos lá têm 

noção e isso era importante ser divulgado, na 

televisão ou nos jornais. 

 

O desporto tem desempenhado um papel vital na 

sua vida. Com efeito, o atleta destaca a obtenção de 

maior autonomia e mobilidade, a criação de 

amizades, a experiência das viagens e a influência 

determinante na formação da sua própria identidade, 

como símbolos marcantes do desporto na sua vida.  

 

O desporto para mim… Olhe, tenho uma coisa que o 

desporto sempre me deu, que foi, por exemplo, 

quando ando na rua, ajudou-me a ter melhor 

orientação e a governar-me sozinho. Sou muito mais 

autónomo agora e se precisasse de viver sozinho 

desenrascava-me bem… (…) E ajudou também a 

fazer amigos que se eu não andasse no Atletismo se 

calhar não tinha. O conhecer outros atletas lá no 

estrangeiro, conviver com eles, fazer amizades… isso 

é muito bom e às vezes temos convites que eles nos 

mandam para provas que se realizam nos países 

deles. Se calhar, se não corresse no escalão de cego, 

não tinha nada disso. Também o viajar e conhecer 

países tem sido muito bom. Se não fosse o Atletismo 

nunca teria viajado tanto! (…) Praticamente… a minha 

vida é o Atletismo. É vir treinar e ir para casa e vir de 
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casa e treinar. No fundo… fez-me ser aquilo que sou 

hoje. 

 

No trilho desportivo percorrido, o atleta destaca o 

treinador e os atletas-guia como as pessoas que mais 

o marcaram. Carlos é dos poucos entrevistados que 

trabalhou sempre com o mesmo treinador, o que 

permitiu a criação de uma forte relação de amizade 

entre ambos e que se mantém para além do treino e 

da competição. 

Relativamente ao papel desempenhado pelo 

atleta-guia e não obstante a relevância atribuída por 

Carlos a este elemento, para si, o treino com atleta-

guia revelou-se muitas vezes um verdadeiro 

obstáculo ao sucesso. Enquanto maratonista, o treino 

para este tipo de prova é de longa duração e as 

provas muito exigentes. Por isso, Carlos necessita de 

dois atletas-guia para treinar e competir, aspeto que 

se constitui como um verdadeiro obstáculo à prática 

desportiva, tal como este nos conta: 

 

O guia é os nossos olhos, ele é muito importante. (…) 

Eu já tive vários guias. Neste momento tenho o Vítor 

que já está comigo há uns 5 anos e o Ricardo que já 

foi meu guia, depois foi para guia de uma rapariga e 

agora voltou outra vez a treinar comigo. Mas é muito 

complicado… Porque nós não podemos treinar 

sozinhos… Aqueles atletas que ainda conseguem ver 

algo podem, mas um cego total como eu não e é difícil 

arranjar guias com disponibilidade para correr com um 

maratonista como eu. (…) No início chegaram a 

aparecer alguns que corriam nestas provas de rua e 

que como gostavam… iam ficando. Mas era sempre 

muito incerto saber se depois estariam connosco em 

prova ou não. (…) Depois os nossos guias trabalham 

também e eu treino 3 horas de manhã e 3 horas à 

tarde, tenho de ter um guia que possa vir de manhã e 

outro que possa vir à tarde treinar comigo. (…) Por 

isso ou tinham que lhes pagar um ordenado e um 

estava sempre a treinar comigo, ou então não dá. E 

se eu arranjasse um emprego não tinha hipótese de 

continuar… (…) Mas também é complicado porque já 

perdi medalhas por causa do guia. Por exemplo, uma 

vez fui fazer uma prova de 10.000m e o meu guia 

enganou-se a contar os atletas… julgou que 

estávamos em 3º e ficámos em 4º. 

 

Este testemunho é representativo da falta de 

profissionalização existente no desporto paralímpico 

português, o que origina uma elevada instabilidade 

nos atletas-guia. São poucos aqueles que se 

dedicam, totalmente, ao desempenho desta função, 

seja pela facto de também eles serem atletas e terem 

as suas próprias provas, seja pela precaridade 

associada ao cumprimento de uma função tão 

exigente como esta e não remunerada. Por este 

motivo, todos os atletas-guia de Carlos trabalham e 

conciliar os seus horários com o treino do atleta nem 

sempre se revela tarefa fácil. 

Estas e outras constatações colocam em 

evidência o carácter amador associado ao desporto 

paralímpico em Portugal, ideia patente também na 

escassez de técnicos especializados (treinadores, 

médicos, fisioterapeutas, etc.) e de apoio financeiro. 

Citando o atleta: Tem que se ter um amor à camisola 

mesmo muito grande para andar aqui… 

 

Nem médicos levam às vezes para competições 

internacionais que temos. Levamos fisioterapeutas, 

mas médicos ultimamente não temos levado e não é 

a mesma coisa. Mesmo no treino, se nos magoamos 

não temos ninguém para nos ver e para nos tratar. Um 

atleta que se lesione… quer fazer tratamentos e não 

tem onde fazer. Quando o fazemos, muitas vezes, é 

pago do nosso bolso, mesmo massagens para 

recuperação é tudo suportado por nós. (…) Não 

temos apoios nenhuns… Se quisermos fazer um 

estágio em condições não temos apoios para isso. 

Temos adversários, por exemplo, os brasileiros, que 

fazem estágios em altitude e estão meses fora do 

Brasil em preparação. Nós não, nós temos um estágio 

de 15 dias por ano e muitas vezes é aqui. (…) O 

dinheiro que nos dão para a preparação não chega 

para comprar ténis e equipamentos para o dia-a-dia, 

vitaminas, etc…. coisas que temos que comprar se 

nos queremos manter a competir ao mais alto nível. À 

vista dos “normais” nós ganhamos muito menos. Os 

atletas olímpicos têm o triplo de dinheiro para a 

preparação do que nós e não me parece justo que 

assim seja.  

 

A respeito do desporto para pessoas com 

deficiência nacional, Carlos denota ainda a perda de 
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valores sentida no domínio social e o escasso 

trabalho realizado na captação de novos atletas. 

 

Agora acho que a amizade entre os atletas é muito 

diferente. Antigamente treinávamos todos com o 

mesmo treinador aqui no estádio. Saíamos daqui aos 

sábados e às vezes até íamos almoçar todos juntos, 

havia muito aquele espírito de grupo entre todos os 

atletas da deficiência visual. E agora tudo isso foi por 

água abaixo… parece que há menos amizade e que 

não ligam uns aos outros. O que lhes importa são os 

resultados e no início não era assim, convivíamos 

muito nos primeiros anos em que entrei para o 

Atletismo. (…) Depois, antigamente sempre aparecia 

um atleta aqui, outro ali e outros por vezes vinham 

connosco treinar e experimentar... Nós puxamos 

muitos atletas para aqui. E, de há uns anos para cá, 

não está a aparecer ninguém. Apareceu um miudito 

novo apenas… Mas como esse, se houvesse mais 

apoios, apareciam mais atletas certamente. A 

Federação e o Comité deviam ter alguém nas escolas 

a trabalhar para isso.  

 

No momento em que entrevistámos o atleta, a 

mágoa sentida por ter sido privado da presença nos 

Jogos Paralímpicos de Londres 2012 era ainda 

manifestamente evidente nas suas palavras. 

Afastado da competição sem justificação das 

entidades portuguesas responsáveis pela seleção de 

atletas e apenas a um mês do início da competição, 

Carlos sentiu-se injustiçado.  

 

Eu estive até ao último mês a pensar que ia… Estive 

sempre integrado no projeto de preparação 

paralímpica e eu sei que estava lá dentro. O problema 

é que eles preferiram levar os atletas da velocidade… 

Olhe, por exemplo, houve atletas que estavam atrás 

de mim no ranking e que passaram à minha frente 

para ir correr na estafeta. Nas normas dizia que iam 

12 atletas e só ia quem estivesse à frente no ranking. 

E eu estou à frente deles, mas não fui… (…) Eu só 

soube à última da hora. Só no final de agosto é que 

soube que não ia. Este ano nem tive férias. A minha 

mulher esteve de férias com a minha filha e eu não 

pude ir com elas. Quando soube foi… a tristeza e a 

revolta porque sempre treinei e sempre lutei para 

fazer os mínimos para ir aos Jogos e depois saber que 

vão pessoas que estão no ranking atrás de mim 

custou muito! (…) Neste momento estou fora do 

projeto e sem acesso às bolsas. Saltei fora por não ter 

ido aos Jogos e não sei se conseguirei voltar a entrar 

porque não tenho dinheiro para ir a uma prova lá fora 

fazer mínimos à minha custa. 

 

No decorrer da nossa conversa a sua revolta era 

notória. Carlos nunca deixou de treinar com a mesma 

determinação e empenho que sempre dedicou ao 

Atletismo, embora esteja consciente das elevadas 

dificuldades que terá para regressar ao projeto 

paralímpico português, desta vez, para os Jogos de 

2016, no Rio de Janeiro. 

 

Neste momento o meu objetivo é o mesmo. É treinar 

e lutar para as medalhas, se o conseguir, ótimo! 

Porque nunca perdi a esperança de regressar às 

medalhas. (…) Quanto aos próximos Jogos, não 

quero pensar já nisso… porque as regras estão cada 

vez mais apertadas… mas claro que gostava de ir. 

Todos os anos temos que confirmar mínimos para ir e 

em Portugal não há provas homologadas para isso. 

Por isso, eu sem o apoio da bolsa como é que vou a 

essas provas? Vai ser difícil… Quem é que vai 

conseguir entrar? Mesmo os atletas novos… onde é 

que eles têm dinheiro para ir ao estrangeiro fazer 

provas? (…) Hoje em dia é ir treinando, fazer o meu 

melhor para ver se ganho e se consigo estar lá outra 

vez no Brasil a representar o país. (…) Depois eu 

estou a treinar para a maratona, mas já me custa 

muscularmente… Ainda consigo, mas já não é com os 

tempos que fazia antigamente. (…) Sei que depois vai 

chegar a altura em que tenho que deixar o Atletismo, 

mas não deixar de correr claro [risos]. Alta competição 

irei deixar, mas uma pessoa que tem o vício de correr 

nunca vai parar. Se chegar ao Brasil logo vejo, aí já 

tenho 47 anos, por isso já devem ser os meus últimos, 

se chegar a lá ir… E se for irei trabalhar para terminar 

da melhor maneira possível! 

 

Atualmente, o atleta reconhece que as suas 

capacidades para realizar uma prova tão exigente 

como a maratona estão em decréscimo. Fisicamente, 

a resposta ao treino já não é a mesma e os períodos 

necessários à recuperação, entre treinos e após 

competição, são hoje mais alargados. Para Carlos, 

estas são evidências de que a sua carreira desportiva 

como atleta de elite se aproxima do término. Nesta 

perspetiva, projeta o futuro e reconsidera voltar a 
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estudar na tentativa de conseguir um emprego 

quando abandonar o desporto.   

 

Nós sabemos que o Atletismo um dia acaba e temos 

de começar a pensar nisso… Para o futuro… quando 

deixar de correr é tentar arranjar algum trabalho para 

ver se ganho alguma coisa para sobreviver. Se calhar, 

tirar algum curso de telefonista ou assim, a ver se 

arranjo algum emprego, mas sei que vai ser difícil.  

 

Carlos revelou-se muito afável e simpático ao 

longo de toda a entrevista. Desde início se mostrou 

muito à vontade na minha presença e contou a sua 

história sem manifestar ressalvas.  

Como atleta, destaca-se pela humildade patente 

no seu discurso e por uma personalidade 

batalhadora. A perda da visão ainda muito jovem e o 

facto de ter abandonado a sua família para viver 

sozinho tornaram-no muito independente e grato por 

tudo o que a vida lhe tem dado de bom. 

 

Eu para mim sou um atleta “normal”, nem sou 

daqueles que sou o melhor nem sou o pior, sou 

razoável… Não sou daqueles que por ganhar uma 

medalha isso me sobe à cabeça e julgo que sou 

importante. Eu não penso se sou campeão ou não, eu 

penso no dia-a-dia e em treinar para fazer o meu 

melhor, mais nada. Heróis existem muito poucos… e 

eu não sou um deles de certeza [sorriso]. 

 

A sua dedicação e a paixão com que fala do 

processo de treino revelam o extremo 

comprometimento que o liga ao Atletismo.  

 

Sou muito dedicado, não falto a um treino. Para 

ganhar o que já ganhei tive que sofrer muito nos 

treinos e trabalhar muito. Às vezes saía aqui dos 

treinos e só me apetecia era deitar-me no chão. 

Muitas vezes até adormecia no caminho para casa de 

tanto esforço. (…) Quantas vezes chegava ao fim de 

uma maratona, virava-me para o treinador e dizia: “É 

a última, não quero fazer mais”, porque o sofrimento 

é tal que não dá para explicar… Mas depois passa o 

tempo e o treinador diz: “olha, vamos pensar fazer 

outra maratona” e eu lá ia. Bastava começar a treinar 

que a motivação voltava logo [sorriso]. 

 

Deste excerto sobressaem a superação e a 

transcendência associadas à sua vasta experiência 

como maratonista. Pese embora o facto de não se 

considerar um “herói” pelos feitos conquistados até à 

data, o que ficará para sempre na memória de Carlos 

são as conquistas e as experiências! 

 

Para mim, o que vai ficar na história são as medalhas 

que eu ganhei e os recordes que eu bati. Já não é 

mau. Acho que já dei muito ao meu país. (…) Sinto-

me com força para continuar a correr até poder. Estou 

muito contente e feliz por saber o nível a que cheguei 

e as medalhas que já ganhei! 
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1.2 A Narrativa de Carlos Lopes 

 
A entrevista foi concretizada no dia 24 de Março 

de 2012, durante a manhã, no escritório onde Carlos 

exerce a presidência da ACAPO. O ambiente era 

tranquilo e reservado, estando apenas na nossa 

presença o seu cão-guia, a Gucci. 

Carlos tem 43 anos, é casado, nasceu e vive em 

Alverca, concelho de Vila Franca de Xira. Licenciado 

em Psicologia, atualmente trabalha como Psicólogo 

na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, é 

presidente da ACAPO e vice-presidente do CPP. 

Nasceu com uma deficiência visual progressiva que 

se começou a manifestar de forma mais notória a 

partir dos 13/14 anos através de um processo 

extremamente lento, de tal modo, que ainda hoje 

perde alguma capacidade de visão. 

É um dos atletas paralímpicos portugueses mais 

medalhados. Na sua carreira conquistou vinte e duas 

medalhas de ouro em Campeonatos da Europa e do 

Mundo; nove de prata e seis de bronze. Participou 

ainda em 5 edições dos Jogos Paralímpicos, desde 

Barcelona 1992 até Pequim 2008, onde conquistou 

quatro medalhas de ouro paralímpicas e uma 

medalha de bronze. Conhecido pelos recordes que foi 

atingindo em europeus e mundiais, Carlos já foi várias 

vezes homenageado e distinguido por entidades 

públicas, comunicação social e autarquias. No 

contexto nacional, são incontáveis as vitórias em 

Campeonatos e Meetings da modalidade e apesar de 

ter iniciado a sua carreira através da participação em 

provas de meio-fundo, foi nas provas de velocidade e 

de estafetas para a classe T11 que obteve as suas 

maiores vitórias. Neste percurso, começou por 

representar a ACAPO, passou pelo Sporting Clube de 

Portugal onde conquistou a maioria dos seus títulos 

desportivos e terminou a sua carreira desportiva em 

2008. 

Na sua infância e adolescência, Carlos nunca 

praticou desporto de forma regular e formal. Apesar 

da infância ter sido muito ativa e no 1º ciclo do Ensino 

Básico ter frequentado uma escola de referência para 

a deficiência visual onde praticavam desporto, a partir 

do 2º ciclo de escolaridade nunca foi incentivado à 

prática desportiva pelos Professores de Educação 

Física que, na época, ainda não estavam 

sensibilizados para corresponder às suas 

necessidades. Nesta perspetiva, o atleta conta-nos 

como foi este período da sua vida: 

 

Tive uma infância de menino de rua. Vivíamos num 

bairro com estradas de terra, com uma serra 

relativamente perto e podíamos fazer muitas 

caminhadas, correr, jogar à bola, andar de bicicleta e 

portanto eu passei sempre os meus dias e o meu 

tempo na rua, com exceção do tempo em que estava 

na escola. Eu penso que isso foi importantíssimo para 

que as minhas capacidades físicas e motoras 

pudessem ter sido desenvolvidas desde cedo. Eu 

andava sempre a correr! A minha mãe dizia que eu 

andava a correr para todo o lado… Eu ia a correr de 

casa para a escola, da escola para casa e conseguia 

muitas vezes fazer recordes no meu tempo para a 

escola, mas nunca tinha feito desporto regular ou 

integrado. Até porque nas aulas de Educação Física 

foram poucos os anos em que os professores 

apostaram seriamente em colocar-me a fazer alguma 

atividade. Na realidade, se calhar em 12 anos de 

escolaridade, talvez apenas num ano ou em dois os 

professores faziam um esforço por me integrarem nas 

aulas de Educação Física. Com exceção do 1º ciclo 

que frequentei em Lisboa, no Centro Infantil Helen 

Keller, que é uma escola de referência para a 

deficiência visual. Aí sim, sempre fizemos Ginástica, 

Atletismo, Futebol, Basquetebol, fizemos um 

bocadinho de tudo. A partir do momento em que entrei 

para o 2º ciclo, transitei para escolas regulares e tanto 

aí como no ensino secundário, quase nunca fiz 

atividades desportivas. Muitas vezes os professores 

achavam que o Carlos não poderia fazer ou que seria 

melhor o Carlos arranjar um atestado para não fazer 

as aulas e portanto foram poucos os anos em que os 

professores apostaram e que se dispuseram a 

colocar-me a fazer Educação Física. 

 

A sua iniciação no desporto sucedeu já na fase 

adulta, quando Carlos entrou na Universidade. Do 

ponto de vista do atleta, o facto de se ter iniciado no 

desporto apenas aos 20 anos poderá ser justificado 

pela falta de oportunidades desportivas vivenciada 

durante a infância e adolescência, mas também pela 
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escassez de informação e de meios existentes na 

época. 

 

Quando comecei, o desporto para pessoas com 

deficiência visual não tinha muito mais tempo. Na 

altura nem era a ACAPO, mas sim a Associação de 

Cegos Louis Braille que coordenava a área e que 

achou que seria interessante, em 1986, dinamizar 

com um grupo de jovens um conjunto de atividades 

desportivas. E assim começaram em 1986 a fazer 

algum tipo de atividade às quartas-feiras e ao sábado 

de tarde no estádio universitário, em Lisboa. E 

portanto a partir desse grupo inicial que tinha como 

objetivos a prática da atividade física, mas também o 

convívio e a integração das pessoas com deficiência 

visual, começaram a surgiu alguns atletas que, com 

mais entusiasmo e com mais capacidades, 

começaram a treinar um bocadinho mais e em 87 a 

área da deficiência visual participa pela 1ª vez num 

Campeonato da Europa em Moscovo, no qual eu 

ainda não estive presente. (…) Porque isto de fazer 

desporto adaptado não é fácil, é preciso ter uma 

estrutura por trás, é preciso ter atletas-guia, é preciso 

ter um grupo que nos enquadre… e em Alverca, onde 

eu vivia, não existia nada disto. Apesar de Alverca ser 

tão perto de Lisboa, eu não tinha conhecimento dessa 

realidade e muito menos os meus pais. Portanto, 

apenas a partir do momento em que eu venho para a 

Faculdade para Lisboa é que percebo que há uma 

equipa de pessoas com deficiência visual que faz 

Atletismo e nessa altura claro que eu não hesitei e 

comecei a treinar. (…) Comecei a praticar Atletismo 

em 1988, ou seja, já tinha quase 20 anos… foi em 

Outubro de 88, o que coincidiu com a minha entrada 

para a Faculdade. (…) Nessa altura conheci alguns 

amigos que estavam a fazer Atletismo às quartas-

feiras e aos sábados no estádio universitário. Eles 

convidaram-me para ir um sábado treinar com eles e 

aceitei claro, porque sempre gostei de correr, sempre 

gostei muito de estar ao ar livre, sempre gostei de 

atividades físicas e lembro-me que também sempre 

fui muito competitivo e muito ambicioso.  

 

O gosto pelo Atletismo é por demais evidente 

ao longo de toda a narrativa de Carlos, bem como 

a sua competitividade. Tal como conta o atleta, 

desde muito cedo gostava de bater os seus 

próprios recordes e de se superar diariamente. A 

ambição de no dia seguinte fazer mais e melhor 

sempre o moveu ao longo da vida e foi 

determinante para que rapidamente ascendesse e 

se mantivesse no patamar do desporto de elite por 

tantos anos. Neste contexto, facilmente se 

percebe o entusiasmo e o empenho revelado 

desde sempre nos treinos realizados. 

 

Lembro-me que no 1º ou 2º sábado em que eu fui 

treinar, quando os treinadores me começavam a falar 

em tempos e na possibilidade de ver quanto é que se 

faz aos 100m, aos 200, aos 400… eu ficava 

entusiasmadíssimo por poder bater aqueles recordes 

e por eu achar que aqueles tempos estavam 

perfeitamente ao meu alcance. 

 

Neste excerto, Carlos revela uma elevada 

autoconfiança e uma enorme crença nas suas 

capacidades. Um ano depois de começar a treinar, 

estreia-se numa competição internacional, o 

Campeonato da Europa em Zurique, na Suíça, onde 

conquista a sua primeira medalha. Mais do que a 

primeira medalha, esta representou também a 

primeira medalha conquistada para o Atletismo para 

pessoas com deficiência visual português, 

particularidade que, ainda hoje, é motivo de orgulho 

para o atleta. 

 

Em 1989 realiza-se um Campeonato da Europa, desta 

vez em Zurique, no qual eu já estou presente. Já 

temos uma comitiva maior e melhor estruturada e 

ganhámos a 1ª medalha de prata para o nosso país… 

Foi a primeira para Portugal e foi ganha por mim numa 

prova que eu corri apenas até 1998, os 800m.  

 

A participação neste Campeonato simbolizou a 

iniciação do atleta na alta competição e o princípio de 

um percurso desportivo que se veio a preencher de 

sucesso e de vitórias. Os resultados obtidos nesta 

competição exponenciaram a motivação do atleta em 

relação ao treino e às competições subsequentes.  

A respeito da fase inicial da sua carreira, Carlos 

contou-nos algumas das experiências que mais o 

marcaram nas primeiras provas em que participou, 

incluindo o episódio da conquista desta medalha 

simbólica na Suíça. 
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Todas as competições têm memórias como é óbvio, 

tenho tantas memórias que é difícil destacar as mais 

importantes... (…) Antes de ir ao Campeonato da 

Europa na Suíça fiz algumas provas em Portugal, mas 

acho que não me marcaram por aí além… Mas em 

Zurique, na Suíça sim, aí marcou-me. Eu corri com um 

guia Suíço, em 89, e esse atleta fez um esforço 

enorme para aprender algumas palavras em 

português para me ir dizendo durante a corrida... 

Lembro-me dos primeiros 200m dessa prova e 

lembro-me dos últimos 100, ou seja, tudo o resto se 

apagou da minha memória. Lembro-me de aos 200m 

ele dizer que íamos em 2º lugar e depois lembro-me 

dos últimos 120/150m, em que estava a fazer um 

esforço final e em que me sentia a “abanar” por todo 

o lado... E lembro-me de termos acabado a prova e 

ele ter-me dito que ficamos em 2º. Aí, de repente, 

deixei de estar cansado e lembro-me de ter corrido 

que nem um perdido como se nada fosse, porque era 

a primeira medalha que eu tinha e era a primeira 

medalha para Portugal. Nesse dia senti que todas as 

pessoas da delegação ficaram muito contentes. Mas 

dessa prova só tenho essas memórias… é o ter 

entrado num túnel e apenas recordar o início e o final. 

Em Barcelona 92, nos Jogos Paralímpicos, isso voltou 

a acontecer-me nos 200m, entrei no túnel e não me 

lembro do resto. Não me lembro da prova em si, só 

me lembro do final. Quando o nível de concentração 

é muito elevado isso às vezes acontece e há um 

período em que tudo desaparece da nossa memória; 

um período em que sai tudo bem, mas em que não 

nos lembramos de nada. (…) Depois em 90 participei 

num Campeonato do Mundo na Holanda e aí foi o meu 

ano de catapulta. Fui Campeão do Mundo de 200, 400 

e 800m. Desse campeonato lembro-me da primeira 

vez que ganhei uma prova; uma semifinal de 200m 

em que eu não tinha nenhuma esperança de poder 

ganhar. Eu “olhava” para os outros atletas a correr e 

pensava: “Mas estes tipos correm muito mais do que 

eu, não pode ser”. E lembro-me que quando ganhei a 

semifinal festejei-a como se de uma final se tratasse. 

Nessa altura, lembro-me de o meu treinador dizer: 

“Oh Carlos tu pára lá que tu só ganhaste uma 

semifinal!” Mas aquilo foi importante, foi o sentir que 

eu podia ganhar…. E isso deu-me tanta força que 

depois ganhei mesmo a final dos 200m, voltei a 

ganhar os 400, e voltei a ganhar os 800… [sorriso]. 

 

A conquista da primeira medalha internacional e 

da primeira medalha de ouro parecem adquirir um 

elevado simbolismo para Carlos. A sensação de “ser 

o melhor do mundo” parece ser muito relevante para 

o atleta, pois foi através destas conquistas que sentiu, 

pela primeira vez, o reconhecimento das suas 

capacidades por parte dos “outros”.  

Na etapa inicial destaca-se a rápida ascensão do 

atleta aos mais elevados lugares do pódio. Com 

efeito, dois anos após iniciar os treinos de Atletismo, 

Carlos consagra-se Campeão do Mundo em três 

provas e este foi apenas o ponto de partida para uma 

grande carreira desportiva. Todavia, importa realçar 

que os resultados alcançados se sustentam numa 

elevada capacidade de treino, no espírito de 

sacrifício, na competitividade e nos elevados níveis 

de concentração que desde sempre foi capaz de 

atingir em prova. A combinação de todos estes 

fatores conduziram-no à transcendência de limites 

que ele próprio desconhecia ser capaz de atingir. 

Nesta fase do seu trajeto, o desporto desempenhou 

ainda um papel vital na aceitação da deficiência e que 

é evidente no testemunho que se segue: 

 

Essa fase em que iniciei a prática desportiva foi uma 

fase muito importante para mim porque foi também 

um período em que comecei a usar uma bengala e 

portanto foi um período de aceitação da própria 

deficiência visual e nisso o desporto ajudou-me muito. 

Se calhar até aos meus 18/19 anos eu passei por um 

período que muitos jovens com baixa visão passam 

que é o da rejeição, dos complexos de inferioridade, 

da não aceitação da deficiência, etc. O desporto 

permitiu-me contactar com outras pessoas com 

deficiência visual e fez-me perceber que elas próprias 

aceitavam a sua deficiência e brincavam com ela. 

Também o facto de perceber que no desporto o 

importante não são as limitações, o importante é o 

desenvolvimento e a potenciação de capacidades, 

esse facto acho que no início foi muito importante. Há 

uma história que eu conto sempre sobre isto. Lembro-

me quando entrei no balneário, pela primeira vez, fui 

contra uma parede… porque nos sítios escuros eu via 

muito mal. E há uma das pessoas que estava no 

balneário que também era cega e comentou: “Eh pá 

tu parece que és cego!” Aquilo mexeu muito comigo 
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porque na escola se me chamassem cego isso era 

uma ofensa, era desagradável e ali eu tive de 

perceber que na realidade é isso que eu sou… 

[hesitação]. Acho que esse foi um momento muito 

importante mesmo.  

 

No Atletismo, Carlos teve a oportunidade de 

conhecer pessoas que partilhavam as mesmas 

dificuldades que ele. Mais do que isso, conheceu 

atletas que já tinham superado essas dificuldades e 

que foram imprescindíveis na ajuda e aceitação da 

sua deficiência. Para o atleta, foi através do convívio 

diário com outros atletas com deficiência visual que 

aprendeu a tirar o melhor proveito das suas 

capacidades em detrimento das limitações que, até 

então, percebia no seu corpo. 

Após transposto este obstáculo, Carlos 

prosseguiu o seu trilho desportivo ainda mais 

confiante do que antes. A sede de vitória foi-se 

tornando cada vez mais insaciável, a crença nas suas 

potencialidades enquanto atleta foi-se fortificando e 

as medalhas conquistadas foram preenchendo de 

sucesso o seu percurso.  

Relativamente às inúmeras medalhas que fazem 

parte do palmarés do atleta, focaremos a nossa 

atenção naquelas que se constituíram para Carlos 

como mais marcantes: 

 

A primeira medalha de prata [Campeonato da Europa, 

Suíça,1989] teve um sabor especial, pois não só me 

mostrou que era possível chegar aos lugares de topo 

do desporto paralímpico, mas também serviu de 

estímulo para todas as pessoas que então se 

encontravam ligadas ao Atletismo realizado por 

pessoas com deficiência visual... para apostarem 

naqueles atletas. Também a primeira medalha de 

ouro, em 90, na Holanda, teve um sabor especial, 

porque foi a primeira vez que ganhei mesmo uma 

prova. Fiquei contente porque nesse dia senti que 

afinal conseguia ganhar. Depois a primeira medalha 

nos Jogos Paralímpicos é marcante como é óbvio; 

ganhei-a na prova dos 200m em Barcelona, foi muito 

importante para mim. Embora a medalha dos 400, 

também em Barcelona, tenha sido mais sofrida pois 

foi uma prova muito dura… tinha dois adversários 

muito, muito fortes, e tanto podia ganhar eu como 

podiam ganhar eles. Esta foi uma prova muito difícil, 

ganhei mesmo ao centésimo e soube tão bem… 

[sorriso]. Depois a medalha dos 400m, em Sydney 

2000, voltou a ser muito importante. Isto porque 

passei por um período muito difícil em 96 e 97, um 

período de lesões ao qual se seguiu uma crise grande 

de somatização de ansiedade. Este período foi tão 

difícil que em 96 e 97 não ganhei nenhuma 

competição. Após essa fase complicada, apenas 

voltei a ganhar provas em 98, no Campeonato do 

Mundo em Madrid. Contudo, talvez porque a 

envolvência de uns Jogos Paralímpicos é 

completamente diferente da envolvência de um 

Campeonato do Mundo, não foi tanto essa medalha 

de ouro de Madrid em 98 que me marcou no retorno 

às vitórias, mas a medalha dos 400m em Sydney. Aí 

estava a passar por um período de grande stress e de 

grande ansiedade. Portanto, o ter ganho a medalha 

dos 400m foi um alívio imenso, uma felicidade 

imensa. Para além disso, também foi a primeira 

medalha de ouro que eu ganhei com o Nuno como 

meu atleta-guia. Fiquei muito contente que isso 

acontecesse porque o Nuno, para além de meu 

treinador e meu atleta-guia, é o meu melhor amigo 

hoje e isso, no fundo, foi importante para os dois. 

 

Partindo deste testemunho é possível perceber 

que para Carlos foram várias as medalhas que o 

marcaram, cada uma delas, por distintos motivos. As 

medalhas que adquirem um significado especial para 

o atleta parecem ter sido conquistadas em momentos 

chave da sua carreira. Na sua ótica, uma medalha 

marca por ser a primeira conquistada para Portugal, 

pois mais do que a sua vitória, essa medalha 

simbolizou a vitória de um país e, especificamente, do 

grupo de atletas com deficiência visual que com ele 

praticavam Atletismo; marca por ser a primeira de 

ouro e mostrar ao atleta que tem capacidade para 

ganhar; marca por ser a primeira medalha 

paralímpica; marca por ser conquistada ao centésimo 

contra adversários temíveis; marca por ser 

conquistada após um período de lesões graves, 

representando o regresso às vitórias; e marca por ser 

partilhada com um atleta-guia que se assume como 

referente para o atleta. 

Perante um palmarés desportivo invejável como o 

de Carlos, a obtenção de inúmeras medalhas arrasta 
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consigo a experiência da subida ao pódio. Porém, ao 

contrário das medalhas que Carlos faz questão de 

partilhar com os seus mais significativos, a 

experiência de subir ao pódio representa, para si, um 

momento único e singular; um momento de 

introspeção vivido unicamente pelo atleta. Neste 

quadro, toda a experiência vivida ao longo do ciclo 

paralímpico parece regressar à memória do atleta 

naquele momento. 

 

Nesses momentos, quando ganhava uma prova e 

subia ao pódio, pensava sempre que tinha valido a 

pena. Sempre pensei isso! Mas há muitas alturas ao 

longo do ano em que pensamos: “Mas porque é que 

andamos aqui a treinar tanto e a sofrer tanto”. Quando 

ficamos no chão e nem nos conseguimos levantar 

depois de um treino pensamos muito: “Mas porquê 

isto? Porque é que estou aqui a sofrer tanto?” Por isso 

eu quando ganhava uma medalha, sobretudo aquelas 

que não eram esperadas, pensava sempre: “Afinal 

valeu a pena!” Tenho de confessar que sempre me 

centrei mais em mim nesses momentos em que subia 

ao pódio. Claro que é importante representar 

Portugal, claro que é importante ouvir o hino. Todos 

nós portugueses vibramos quando ouvimos o hino. 

Mas eu acho que eram sempre momentos muito 

voltados para mim, em que de certo modo fazia uma 

retrospetiva do que tinha sido aquele ano de treino; 

aquele ano de esforço; em que me lembrava dos 

momentos antes da prova; daqueles tempos de 

ansiedade... No fundo era sempre um momento muito 

voltado para mim e um momento em que sentia, 

sobretudo, um alívio incrível, uma descarga de tensão 

e de adrenalina incrível.  

 

Outro dos aspetos que parece conferir um maior 

ou menor significado à experiência desportiva do 

atleta é a envolvência da prova. De facto, o ambiente 

que nela se vive confere uma nova dimensão à 

vivência do atleta.  

 

A dimensão das coisas é totalmente diferente e 

quando nós percecionamos a dimensão das provas 

elas acabam por ter uma relevância e um simbolismo 

enorme para nós. Eu participei em 2003 num 

Campeonato do Mundo da IAAF [Associação 

Internacional de Federações de Atletismo], uma 

competição regular para atletas sem deficiência. Foi 

um Campeonato do Mundo em Paris, no estádio de 

França. Eles convidaram quatro atletas cegos para 

fazerem os 400m como prova de demonstração. (…) 

E eu lembro-me que pensei, na altura, que como já 

tinha ido nesse ano a um Campeonato da Europa e a 

um Campeonato do Mundo estava completamente 

estoirado e ainda por cima não tinha feito 400m nesse 

ano, apenas tinha feito provas de 100, 200 e estafeta 

de 4x100m… Quando me convidam para correr no 

final de agosto, já no final do verão, eu pensei que 

seria impossível. Era prolongar uma época mais um 

mês, treinar sozinho por mais um mês, porque o meu 

grupo já tinha acabado o treino... Mas depois pensei 

que não é todos os dias que se está num Campeonato 

do Mundo da IAFF, fiz um esforço e fui… E lembro-

me de pensar: “Eh pá, mas isto é uma prova de 

demonstração, faz lá o teu melhor e não te preocupes 

muito com isso”, só que depois entramos no estádio 

de França e começamos a ver o estádio com 100 mil 

pessoas e isso mexe connosco quer queiramos ou 

não. Nesse momento pensei: “Mas espera aí Carlos, 

estão aqui 100 mil pessoas” e quando percebi já 

estava o “bichinho” a mexer e eu a pensar: “Tu tens 

de ganhar isto, tu tens de dar o teu melhor!” Nessa 

prova tive uma experiência muito boa, lembro-me de 

estar a entrar no estádio de França e ter pensado que 

era um privilégio poder estar ali e ter entrado no 

estádio com uma vontade incrível de correr. (…) 

Nesse dia lembro-me que estava encantado com o 

ambiente porque eles diziam que estavam mais de 

100 mil pessoas no estádio de França e o ambiente 

era incrível, num final de tarde fantástico em agosto. 

Parti na pista sete que é uma pista péssima para fazer 

400m, lembro-me de não ter feito os primeiros 200m 

muito rápido; lembro-me de ter chegado aos 250 e de 

sentir o atleta Angolano, que ia por dentro, a 

aproximar-se de mim; lembro-me de o sentir e de ter 

pensado: “É agora!” E lembro-me dos últimos 150m 

terem sido muito, muito, muito fortes e de não ter 

percecionado ninguém ao meu lado; lembro-me de ter 

acabado a prova e o Nuno agarrar-se a mim porque 

tínhamos ganho a prova. Essa prova foi se calhar a 

prova que teve maior projeção em Portugal, porque 

acabou por ser transmitida em direto pela RTP2, foi 

motivo de abertura do jornal da RTP e no dia seguinte 

foi capa do Jornal Público. Para além disso, os 

jornalistas aproveitaram muito a ideia de que foi 

preciso um atleta paralímpico ir aos campeonatos 
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para ganhar uma medalha de ouro e isso foi capa do 

Jornal Público. Esse sentimento foi muito bom… 

 

Ainda com referência ao ambiente das 

competições, Carlos distingue os Jogos Paralímpicos 

como emblemáticos neste domínio. 

 

Nos Jogos Paralímpicos entramos no estádio com 40 

a 50 mil pessoas e às vezes mais. Toda a envolvência 

da aldeia paralímpica, a dimensão das coisas, o seu 

simbolismo é diferente e isso mexe com todos os 

atletas. É muito diferente correr num Campeonato da 

Europa com muito menos países, menos público, 

muitas vezes num estádio com uma bancada apenas 

de um dos lados, é compreensível que isso não mexa 

tanto com o atleta. Não estou a dizer que a 

importância seja menor, porque qualquer atleta, seja 

no Campeonato da Europa, no Campeonato do 

Mundo ou nos Jogos Paralímpicos, tenta sempre dar 

o seu melhor. Eu tentei sempre dar o meu melhor, 

porque esse é o objetivo intrínseco ao desporto, mas 

a envolvência também é importante como é óbvio. 

Nos Jogos Paralímpicos o ambiente é de grande 

dimensão. Quando entramos numa aldeia paralímpica 

temos noção das coisas, da dimensão; quando 

começamos a encontrar atletas de todo o lado; 

quando começamos a ver muita gente no refeitório; 

quando começa a enchente de todas as delegações a 

chegarem; aí começamos a perspetivar que 

realmente aquele é o momento para o qual nos 

preparamos durante quatro anos. Quando entramos 

no estádio voltamos a sentir isso, aí de uma forma 

muito mais forte e renovada. É o ambiente de… 

[hesitação] “é agora o momento”. 

 

Efetivamente, quando a dimensão de uma 

competição é maior, também a própria experiência 

vivida pelo atleta se assume como mais marcante. A 

presença nuns Jogos Paralímpicos é o concretizar 

não apenas do sonho de qualquer atleta, mas 

também a recompensa pela dedicação ao treino e à 

competição durante os últimos 4 anos de carreira.  

No decorrer da entrevista ficou patenteado um 

elevado comprometimento com o treino e até mesmo 

o prazer que o processo de treino proporcionava a 

Carlos. Não obstante a elevada intensidade dos 

treinos que realizava, o facto de treinar todos os dias 

e, em algumas fases da época, fazer treinos bi-

diários, nunca o fizeram desistir. Pelo contrário, a 

satisfação de mais um treino cumprido e a sensação 

de superação diária foram fulcrais para que este se 

mantivesse durante 20 anos a competir ao mais 

elevado nível. 

  

Sempre foram os treinos mais duros que mais me 

davam forças, que mais me motivavam e que mais me 

faziam sentir que tinha de ser forte. Lembro-me disso 

ao longo de quase toda a minha carreira desportiva. 

Lembro-me dos treinos de chuva; lembro-me dos 

treinos em que éramos os únicos na pista e em que 

pensávamos: “Porque é que estamos aqui? Somos 

mesmo tontos! Não ganhamos nada…“. Quantas 

vezes pensei nisso… [pausa/pensativo]. Mas depois 

do treino concluído, depois do treino feito… até podia 

não ter sido um treino muito bom, mas o simples facto 

de o concluir era um reforço muito grande. Acho que 

o que me fez aguentar o Atletismo tantos anos foi isso, 

tal como o meu espírito competitivo. O simples facto 

de “ter chegado ali e fazer melhor” era uma sensação 

incrível. (…) O meu objetivo foi sempre fazer melhor a 

cada treino, melhor do que eu próprio. (…) Todos os 

atletas sabem que o sucesso não é um sucesso que 

se conquista do “pé para a mão”, não é algo imediato, 

é algo que vamos aprendendo, que o desporto nos 

ensina e que é tantas vezes importante para a própria 

vida. 

 

Nas palavras do atleta percebemos o papel 

charneira que o desporto sempre assumiu na vida de 

Carlos. Da experiência vivida ficam as vitórias 

desportivas, mas também as vitórias pessoais que foi 

conquistando e que deixaram marcas evidentes na 

sua própria identidade. 

   

Foi uma vida dedicada ao Atletismo… foram 20 anos 

de desporto de alto rendimento. (…) Eu gostava do 

treino, gostava de correr, gosto muito de correr… 

Gostava de ter um grupo de amigos, ter um momento 

em que estamos ali todos, em que conversamos, em 

que rimos, em que descontraímos, em que 

descarregamos tensões… Acho que o que me fez 

manter no desporto tantos anos foi essencialmente o 

gostar de correr; o sentir que gostava do meu corpo, 

porque eu aprendi a vivenciar o meu corpo e a 

experienciar o meu corpo de uma certa forma no 

desporto. Foi no desporto que aprendi a gostar dele e 

isso também é muito importante. 
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Pese embora a carreira de sucesso construída no 

Atletismo, Carlos destaca alguns obstáculos 

enfrentados no caminho. Exemplo disso são as 

dificuldades sentidas em conciliar o treino e as aulas 

da Faculdade nos primeiros anos: 

 
De início não foi fácil conciliar a Faculdade com o 

treino, mas tinha de adaptar o meu treino, tentar 

conciliar os meus estudos e passar todos os 

apontamentos. Mas como eu costumo dizer, o 

desporto ajuda-nos a gerir o nosso tempo e a 

organizá-lo. Costumo dizer que os atletas têm tempo 

para tudo [risos]. 

 

Ao mesmo tempo, o atleta coloca em evidência a 

instabilidade dos atletas-guia como um grande 

obstáculo: 

 
Antes de 93 passei por uma fase complicada para 

conseguir arranjar um atleta-guia. Apesar de em 

Portugal eu conseguir ter atletas-guia para treinar, 

nas competições internacionais sempre foi muito 

difícil, porque eu era rápido. Lembro-me que em 99 

corri com um atleta Suíço disponibilizado pela 

organização do Campeonato da Europa, em 90 corri 

com um atleta-guia português, mas que tinha muita 

dificuldade em correr comigo nos 200m. Conseguia 

acompanhar-me nos 400 e nos 800m, mas nos 200 

era muito complicado e se eu acelerasse um 

bocadinho mais já ficava complicado ele conseguir 

acompanhar-me. Em Barcelona 92, nos Jogos 

Paralímpicos, nos 200m corri com um atleta-guia 

espanhol com quem só treinei uma ou duas semanas 

antes dos Jogos lá em Espanha. Lembro-me que aí, 

na final, felizmente, saiu bem e acabámos por ganhar, 

mas nitidamente ele não estava habituado a correr 

comigo e isso dificultou as coisas. (…) Esta é uma 

grande dificuldade que nós temos, sobretudo na 

velocidade, nos 100 e 200m. Sempre foi muito difícil 

para mim ter um atleta que me acompanhasse. Ainda 

fizemos várias experiências com outros atletas, mas o 

problema era conciliar as minhas provas com as 

provas deles, porque éramos ambos atletas. Eles 

tinham as competições deles, tinham os campeonatos 

deles, tinham os treinos deles e essa foi sempre a 

grande questão. A partir do momento em que o Nuno 

se disponibilizou para treinar comigo as coisas 

melhoraram, mas tínhamos problemas na mesma. 

Numa fase inicial, até 96, o Nuno tinha ainda as suas 

próprias competições e não fazia os treinos regulares 

comigo. Só fazia comigo os treinos mais específicos e 

treinava sobretudo quando nos aproximávamos das 

competições mais importantes. Mas durante todo o 

ano, aquele treino mais regular, eu tinha outros 

atletas-guia que me acompanhavam e aí não treinava 

tanto a velocidade. Lembro-me que fizeram um 

Campeonato da Europa em 95, em Valência, em que 

o Nuno foi de avião de propósito correr comigo e veio 

logo embora porque tinha o seu próprio Campeonato 

Nacional e essa foi sempre uma dificuldade… 

conciliar as provas. E como estava a dizer, isso 

acontecia sobretudo na velocidade, porque a margem 

não é uma margem grande. Eu tenho de ter um atleta-

guia que corra 21 ou 22 segundos aos 200m e em 

Portugal um atleta que faça isso já é um atleta 

profissional, que tem as suas próprias competições. 

Esta fase inicial foi muito instável, muitas vezes não 

sabia se quando chegasse às provas ia ter atleta-guia 

ou não. Para além disso tinha de adaptar sempre o 

treino e, muitas vezes, se não tinha atletas-guia 

rápidos fazia os 100m sozinho, só através de voz…  

 

Outras dificuldades foram as lesões, os métodos 

de treino nem sempre adequados e a falta de apoios: 

 

Ao longo de toda a minha carreira não tive muitas 

lesões, mas as que tive foram massacrantes. Tive 

uma periostite nas duas pernas, aquilo que se chama 

habitualmente canelite, mas muito grave. Estive três 

meses parado em 96, depois voltava a treinar e as 

dores voltavam a ser imensas. Lembro-me de ter 

dores que subiam pela perna toda… Aí acho que fui 

mal acompanhado do ponto de vista psicológico 

também. Isto porque o meu ex-treinador era uma 

pessoa que tinha muito a filosofia de que: “Tu tens é 

de treinar, treinar, treinar…“ e houve momentos em 

que eu, simplesmente, não consegui treinar. E ele 

incutiu-me muitas vezes a ideia de que: “Não treinas 

porque não queres, porque estás a ser fraco, porque 

isso não é nada”. E o que é certo é que eu acabei por 

interiorizar alguma ansiedade nas competições 

posteriores, de tal modo que nos treinos eu ganhava 

a toda a gente e chegava às competições nacionais e 

perdia… bloqueava completamente. Chegava aos 

últimos 50 ou 100m das provas e encolhia-me, punha 

os ombros para cima e parece que estava a correr 

para trás… A sensação que eu tinha era a de correr 
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para trás. Em Atlanta, nos 400m, por exemplo, 

aconteceu isso. Eu parti, fiz os primeiros 300m muito 

bem, entrei nos últimos 100m à frente e de repente 

encolho-me todo e acabo por ficar em 3º lugar. Depois 

nos 200m, também em Atlanta, lembro-me de 

conseguir chegar à final com muito esforço, mas 

lembro-me de estar na partida e sentir um formigueiro 

imenso no estômago, na zona abdominal; um tremor 

nos braços… E nessa prova fiz uma falsa partida que 

era uma coisa que eu nunca tinha feito… e acabei por 

ficar em último. Depois em 97, no Campeonato da 

Europa, isso voltou a acontecer. Nesse dia prometi a 

mim mesmo que ou deixava aquilo ou parava com o 

Atletismo, e deixei mesmo. Esse foi um período em 

que eu sabia que tinha de dar a volta por cima ou tinha 

de deixar de treinar, porque aquilo estava a ser um 

sofrimento muito grande para mim. Apenas em Maio 

de 98, no Meeting de Stº António, aqui em Portugal, é 

que esse sentimento desapareceu. Apesar de esta 

ser uma prova menor em termos de dimensão, foi uma 

prova muito importante para mim, foi o dar a volta e 

mostrar a mim próprio que conseguia controlar e 

dominar a minha ansiedade... foi regressar às vitórias.  

 

Após uma lesão grave, Carlos é afastado da 

competição por um ano. Nesse período, a falta de 

apoios, bem como a desmotivação que começou a 

sentir, conduziram-no ao ponto mais baixo do seu 

percurso desportivo. A descrença por parte do seu 

treinador e a falta de apoio psicológico fizeram com 

que Carlos entrasse num período de elevada 

ansiedade relativamente à competição. Mesmo 

depois de totalmente recuperado da lesão, o atleta 

revelou muitas dificuldades em regressar às vitórias e 

não foi capaz de responder de forma adequada à 

responsabilidade que lhe era cada vez mais imputada 

pelos “outros”. Para Carlos, a explicação para este 

facto poderá ser a seguinte: 

 

Eu entrei para o Atletismo pela porta grande, ou seja, 

comecei logo a ganhar, de tal maneira que quando eu 

ganhava uma medalha de prata, e isso aconteceu, por 

exemplo em 95, no Campeonato da Europa, as 

pessoas já não me felicitavam… Para eles era uma 

medalha de prata apenas e isso já não significava 

ganhar uma medalha de prata, mas sim perder uma 

de ouro. As pessoas já achavam que eu tinha de 

ganhar sempre. (…) Depois, em 96, aparece a lesão 

e aparece toda a ansiedade que me desmotivou. Por 

isso a partir de 98 interiorizei uma máxima para mim… 

o importante não é ganhar, o importante é chegar à 

prova e tentar dar o nosso melhor. Se acabarmos a 

prova com a convicção de que demos o nosso melhor 

temos de nos sentir satisfeitos. Eu tentei sempre 

lembrar-me disso a partir de 98, de tal forma que me 

lembro de medalhas de prata que ganhei e que foram 

tanto ou mais festejadas do que medalhas de ouro. 

Por exemplo, estou-me a lembrar de uma prova de 

200m num Campeonato do Mundo em 2002, em que 

eu estava com um problema na coluna que me 

bloqueava um nervo da perna e prendia a virilha e não 

conseguia correr. Os fisioterapeutas fizeram um 

trabalho incansável para tentar recuperar e não 

conseguiram. Mas mesmo assim fui para a prova dos 

200m, fiz a semifinal com muito esforço, consegui 

bater na semifinal o meu recorde e fui à final em que 

ninguém dava nada pelo Carlos, entrei na final com o 

pior tempo e acabei por ficar em 2º lugar com um novo 

recorde pessoal. Recordo-me como se fosse hoje que 

festejei essa medalha como se tivesse sido uma 

medalha de ouro. 

 

Este período da vida do atleta parece ter 

modificado a sua perspetiva relativamente às vitórias. 

Partindo do testemunho anterior percebemos que o 

esforço empregue na tentativa de superação de uma 

fase menos positiva da carreira foi marcante e 

redefiniu os seus objetivos para as competições 

seguintes. Na realidade, o facto de Carlos ter 

habituado todos aqueles que o rodeavam à ocupação 

do mais elevado lugar do pódio parece ter conduzido 

à desvalorização dos seus feitos. As vitórias foram 

perdendo significado, bem como os recordes batidos 

e todo o percurso de sucesso construído pelo atleta 

até ao momento.  

Neste contexto, a mudança de treinador sucedeu 

com naturalidade para o atleta. Desiludido com a falta 

de apoio sentida quando mais necessitava e não se 

identificando com os métodos de treino utilizados, 

Carlos passa a ser treinado por Nuno Alpiarça que já 

era seu atleta-guia desde 1993.  

Acompanhado pelo seu novo treinador, Carlos 

continuou a competir e a treinar com o mesmo 

empenho e dedicação de sempre. Em concordância 
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com a opinião de Nuno Alpiarça, decidiu modificar, 

estrategicamente, o tipo de provas a realizar. No seu 

entender, foi esta mudança e o facto de ter passado 

a dedicar-se apenas às provas de velocidade e de 

estafetas que lhe permitiu permanecer tantos anos na 

alta competição.  

Nestas provas o atleta conquistou ainda seis 

medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze, 

porém, estava consciente de que o final da sua 

carreira se aproximava. A este respeito, Carlos narra 

a sua tomada de decisão: 

  

Isso já podia ter acontecido em 2004. Não tinha a 

certeza de fazer mais quatro anos quando fui aos 

Jogos Paralímpicos de Atenas nesse ano. Nessa 

altura houve alguns amigos que me convidaram para 

ser candidato à presidência da ACAPO e fizeram uma 

lista da qual eu fazia parte, mas felizmente eu perdi 

essas eleições por 13 votos e optei por fazer mais um 

ciclo paralímpico. A decisão final surgiu a partir do 

momento em que ganhei as eleições na ACAPO, em 

2008. Aí ficou decidido na minha cabeça que Pequim 

seriam os últimos Jogos. A decisão não foi tomada por 

questões físicas. Aliás, em 2008 estava muito bem do 

ponto de vista físico, estava a fazer tempos ao nível 

do meu recorde pessoal. Acho que a certa altura 

houve alguma saturação também, não do treino, não 

de gostar de treinar, mas de tudo o que estava à sua 

volta. Havia coisas que já me irritavam, o andar com 

a mochila às costas, o arrumar a mochila todos os 

dias, o chegar ao balneário e não ter sítio para colocar 

a minha roupa porque estava cheio… eram tudo 

coisas que já me estavam a irritar um bocadinho 

depois de tantos anos...  

 

No caso de Carlos, o abandono da competição foi 

planeado e devidamente antecipado pelo atleta. 

Decidira terminar a sua carreira nos Jogos 

Paralímpicos de Pequim 2008 e o seu último desígnio 

era abandonar o Atletismo no auge, se possível, 

conquistando uma derradeira medalha. Infelizmente, 

a última competição não correu como o atleta havia 

projetado, tal como é possível constatar no seguinte 

excerto. 

 

A minha carreira não terminou muito bem em Pequim, 

mas pronto… isto porque terminei numa prova de 

estafeta em que nós podíamos ter ido ao pódio. 

Tínhamos uma equipa fantástica e tínhamos o 

segundo melhor tempo, ou seja, poderíamos ter 

ganho uma medalha de prata e aí sim teria terminado 

a minha carreira num pódio, mas isso não aconteceu. 

Nessa prova, o atleta que ia transmitir o testemunho 

ao Nuno entregou-o mal, tropeçou no Nuno e ele 

acabou por cair… Ainda tentamos correr o meu 

percurso, mas já não valia a pena… Foi um término 

um bocadinho triste, mas como se diz no Atletismo, 

temos de aprender a ganhar e a perder, mesmo 

quando chegamos ao final de um longo percurso 

dedicado à modalidade. Mas admito que custou mais 

por ter sido nesse momento… [tristeza no olhar]. 

 

Ainda assim, Carlos treinou intensamente durante 

o seu último ciclo paralímpico. Sentia-se em forma e 

com ótimas capacidades para terminar a carreira com 

uma medalha. Apesar de isso não ter acontecido, o 

atleta descreve as vivências da última competição 

com emoção. O seu objetivo era poder experienciar, 

profundamente, cada momento daquela que sabia ser 

a sua última presença nos Jogos Paralímpicos 

enquanto atleta.  

 

Para esses Jogos preparei-me sempre com o mesmo 

empenho, mas sempre com a ideia de que seria a 

última vez que estaria nuns Jogos Paralímpicos. Aliás, 

lembro-me que em Pequim já me sentia às vezes um 

bocadinho de fora, um bocadinho distante; já não vivi 

aquilo da mesma forma. Não posso dizer que não foi 

com o mesmo empenho porque isso não é verdade, 

claro que o empenho é o mesmo, mas já me sentia 

como se estivesse fora dos Jogos. Era como se 

soubesse que aquele grupo ia deixar de ser o meu 

grupo; como se soubesse que já estava a experienciar 

aquilo não estando por dentro, mas estando como 

observador… [hesitação]. E isso aconteceu algumas 

vezes durante a minha estadia em Pequim. Sentia-me 

a desfrutar do estádio, do público, a desfrutar de tudo 

aquilo, dos tempos na câmara de chamada, dos 

aquecimentos, mas a desfrutar no sentido de 

experienciar, de interiorizar e de guardar. Não tanto 

da perspetiva de quem está ali dentro, mas quase de 

quem está por fora, alguém que olha e pensa: “Deixa-

me guardar isto!” Senti muito isso. Foram coisas que 

nunca tinha sentido. Aliás, quando entrava no 

aquecimento se calhar estava tão centrado em mim 

próprio que nem reparava no que as outras pessoas 
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estavam a fazer. Não reparava na música que estava 

a dar ou na envolvência, por isso acho mesmo que ali 

em Pequim já estava a desligar-me ou pelo menos a 

tentar observar as coisas noutra perspetiva.  

 

Ao narrar esta parte da sua história é possível 

perceber que Carlos passa por um processo de 

desprendimento da competição, mas também dos 

colegas, das vivências e do Atletismo. A descrição 

que faz da sua última presença nos Jogos 

Paralímpicos, em Pequim, mostra claramente a forma 

como se vai “despedindo” do desporto. Os 

sentimentos narrados denotam a perda de 

identificação com aquele grupo de pessoas/atletas e 

com aquele contexto específico de prática desportiva, 

assumindo-se como um dos momentos mais 

marcantes no seu percurso. 

O abandono do desporto de alta competição não 

representa um processo simples e o receio de Carlos 

relativamente ao futuro foi evidente nesta fase. 

 

Inicialmente estava com muito medo do período após 

Pequim, mas não foi tão difícil quanto eu pensava. 

Sempre disse que quando deixasse o Atletismo tinha 

de arranjar alguma coisa para fazer porque senão iria 

ser muito complicado e como passei a ter uma 

ocupação que me estava a exigir tanto que era a 

ACAPO eu não sentia falta de correr. Aliás, eu só 

voltei a sentir falta de correr nas férias do ano seguinte 

em que estava mesmo com muita vontade de correr. 

Acho que foi aquele período em que o cérebro já não 

estava tão ocupado e então pensava nisso. Mas eu já 

estava a desligar, eu já ia preparado… Lembro-me 

que quando vinha na viagem de Pequim para Lisboa 

já estava a pensar naquilo que tinha de fazer que não 

no treino. Quando vim já tinha na minha cabeça que 

no dia seguinte à minha chegada tinha uma reunião e 

no dia seguinte mais outra e depois mais isto e mais 

aquilo, ou seja, já estava com a cabeça noutras coisas 

e acho que isso, de certo modo, me ajudou. (…) Já 

depois de ter terminado a minha carreira como atleta, 

fui convidado pelo atual presidente do CPP, em 2009, 

para ser vice-presidente. Este convite surgiu por 

várias razões: primeiro porque na altura era e ainda 

sou presidente da ACAPO e esta teria de designar um 

elemento para estar no CPP enquanto representante 

da área da deficiência visual; também porque o 

Humberto, atual presidente do CPP, conhecia o meu 

percurso desportivo e os meus conhecimentos nesta 

área; e se calhar até mesmo porque ele sabia que era 

algo que eu gostaria bastante. Para além desse 

convite, depois acabou também por me convidar para 

ser chefe da Missão Paralímpica de Londres 2012 o 

que me deixou muito orgulhoso. Esta será uma 

experiência fantástica, o voltar a entrar num estádio 

paralímpico… agora já não como atleta, mas como 

chefe da missão. (…) Vou ficar muito satisfeito, muito 

orgulhoso de mim próprio quando entrar novamente 

no estádio nesta posição. Foi sempre algo que eu 

quis, que de certo modo sonhei… o poder estar nuns 

Jogos, não enquanto atleta carregado de tensões e 

de ansiedades, mas o poder viver uns Jogos sob outra 

perspetiva. 

 

Na experiência de Carlos, a ocupação com novos 

projetos relacionados com o desporto permitiram 

mantê-lo preenchido e empenhado noutras tarefas. 

Ao adotar novos papéis sociais e ao sentir-se 

confiante no seu desempenho conseguiu ultrapassar 

com naturalidade os primeiros meses sem treinar. 

Não obstante, reconhece que em momentos de maior 

tranquilidade ou quando assiste a uma competição de 

Atletismo, as saudades retornam e os pensamentos 

voam muitas vezes até às experiências vividas 

enquanto atleta. Com referência a este facto contou-

nos: 

 

Depois como chefe de missão e responsável pela 

área do Atletismo fui a várias provas acompanhar os 

atletas e aí, às vezes, dá-me ali um bocadinho de 

melancolia… de nostalgia. Às vezes fico ali junto à 

pista um bocadinho a imaginar tudo aquilo [pausa]… 

Fico a imaginar a entrada para as câmaras de 

chamada, a imaginar todos aqueles rituais… Mas 

acho que foi mesmo uma etapa da minha vida que foi 

fechada da forma como devia ter sido. E parti para 

outros projetos que também são etapas novas na 

nossa vida e esse é o meu modo de encarar as coisas. 

 

Ao longo da narração, o atleta foi destacando o 

papel marcante que algumas pessoas tiveram na sua 

vida e no seu percurso. Entre estas, eleva os seus 

pais e o atleta-guia, mais tarde, também seu 

treinador, como mais significativos no trilho 

percorrido. Na sua perspetiva, a partilha de 

momentos marcantes e o apoio incondicional destes 
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elementos foi fulcral no sucesso que conquistou ao 

longo dos anos. 

 
Na altura inicial, antes dos 20 anos, a minha família 

nunca tinha incentivado a minha prática desportiva. 

Na altura não se pensava que uma pessoa cega 

pudesse correr. Estamos a falar de uma realidade 

completamente diferente na época… Não se falava 

em paralímpicos em Portugal, não se falava em 

campeonatos, nada disso. Mas a minha família 

recebeu muito bem a ideia quando lhes falei que ia 

treinar e que ia começar com o Atletismo. Eles sempre 

gostaram muito, sempre me apoiaram, sempre 

tiveram muito orgulho nas minhas medalhas, nos 

meus feitos e até quando eu aparecia no jornal ou na 

televisão… muito mais do que eu que sempre fui 

muito desligado em relação a isso. (…) O Nuno 

também foi fundamental. Para além de ter estado 

comigo durante muitos anos, sempre fomos muito 

amigos e companheiros. Quando passei as fases 

mais difíceis da minha carreira ele esteve sempre lá, 

mas também esteve em muitas vitórias. Foi ele que 

me ajudou a ganhar forças para regressar às vitórias 

e isso fez de nós muito unidos. 

  
Carlos desde muito cedo se assumiu como 

reivindicativo e esteve ligado ao associativismo 

desportivo. Por conseguinte, acompanhou com 

elevado interesse as evoluções ocorridas no desporto 

para pessoas com deficiência em Portugal e conta-

nos a sua experiência e opinião pessoal sobre esta 

temática. 

 

O que se nota é cada vez mais países a participar e 

isso é evidente. Se formos fazer uma pesquisa ao 

nível dos Jogos Paralímpicos, nota-se isso, o número 

de atletas é crescente e começam a surgir novos 

países a competir. (…) Mas também houve sempre 

muita falta de apoios… Apesar de as coisas irem 

melhorando e evoluindo. No início o investimento era 

do atleta. Eu treinei desde 88 a 95 sem ganhar 

rigorosamente nada, ou seja, a única coisa que a 

ACAPO nos pagava era o passe e às vezes dava-nos 

algum material desportivo quando íamos para as 

competições. Pagavam-nos as viagens e a estadia 

como é óbvio, mas bolsas, apoio direto, prémios por 

medalhas, etc., até essa data não havia nada. (…) Até 

1995 todas as medalhas que eu ganhei não foram 

pagas e nem por isso eu tinha menos motivação para 

treinar. A motivação é intrínseca! As pessoas podem 

acreditar ou não, mas quando eu ganhava uma 

medalha nunca me vinha à cabeça o dinheiro que 

ganhava com ela, nunca me veio isso à cabeça. Não 

vou dizer que depois da prova, passado algumas 

horas de ganhar, isso não me passasse pela cabeça, 

mas naqueles momentos nunca, nem mesmo antes 

da prova. Era a vitória e a superação que me 

importavam. Depois as coisas foram evoluindo, mas 

nem sempre de forma linear. Lembro-me que o 

contrato programa de Atlanta foi o melhor, depois 

foram diminuindo, as bolsas começaram por ser trinta 

contos por mês e depois foram baixando de tal 

maneira que deixaram de existir. Os anos de 2002 a 

2004 foram muito complicados. Mesmo nos ciclos 

mais recentes, por exemplo em Pequim, o contrato 

programa só foi assinado com a tutela no final de 

2006, ou seja, a meio do ciclo. Este ciclo de Londres, 

pela primeira vez, o comité conseguiu ter um contrato 

programa quadrienal, é a primeira vez que isto 

acontece. 

 

Para Carlos, é crucial que seja realizado um 

trabalho de base por parte das associações 

nacionais, mas também pelos meios de comunicação 

social portugueses. Este investimento será fulcral na 

divulgação do desporto para pessoas com 

deficiência, na visibilidade dos atletas paralímpicos e 

no seu consequente reconhecimento. 

 

Mesmo ao nível dos “media” nota-se alguma 

evolução. Os jogos de Barcelona, por exemplo, quase 

não foram falados, os de Atlanta também não, acho 

que em Sidney e Atenas se começou a falar um 

bocadinho mais e por aí fora... Acho que hoje as 

pessoas, embora não conheçam individualmente a 

maior parte dos atletas paralímpicos, pelo menos 

quando se fala de atletas paralímpicos as pessoas 

têm um reconhecimento e um carinho muito especial. 

Eu sinto isso quando falo com as pessoas na rua. Há 

muita gente que me conhece, que me vem 

cumprimentar e que ainda hoje me pergunta como 

estão os treinos. Noto que há um carinho muito 

grande pelos paralímpicos, pelo reconhecimento 

daquilo que fazemos e pelos resultados que os 

paralímpicos conseguem alcançar.  

 

Atualmente, Carlos encontra-se empenhado no 

seu trabalho como presidente da ACAPO, como vice-
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presidente no CPP e como Psicólogo. Perspetivando 

o futuro com otimismo, confessa que gostaria de 

voltar a ser Chefe de Missão nos Jogos Paralímpicos 

de 2016 e que manter-se ligado ao desporto 

representa para si uma verdadeira filosofia de vida. 

 

Nesta fase tenho o CPP e confesso que gostaria muito 

de voltar a ser convidado para ser novamente chefe 

de missão no próximo ciclo. Não sei se isso vai 

acontecer ou não. De qualquer forma o meu mandato 

na ACAPO é ate ao final de 2013 e depois outros 

projetos com certeza irão aparecer. Para além disso, 

este meu trabalho permite-me continuar ligado ao 

desporto adaptado e isso é também muito importante, 

é o que mais desejo. 
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1.3 A Narrativa de Firmino Baptista 

 

Firmino foi entrevistado no dia 15 de Outubro de 

2012, após o seu regresso dos Jogos Paralímpicos 

de Londres. A manhã era de sol e por isso a entrevista 

foi concretizada ao ar livre, nos jardins circundantes 

ao estádio universitário, em Lisboa. É neste local que 

o atleta treina habitualmente. No entanto, nesta data, 

o atleta cancelou o treino para podermos conversar 

sem restrições temporais. No decorrer da conversa, 

esteve sempre na nossa presença o seu cão-guia, a 

Nita, que está com o Firmino desde 2007. 

O atleta tem 35 anos, nasceu em Lisboa e vive em 

Odivelas. Encontra-se a concluir o 12º ano de 

escolaridade e dedica-se de forma exclusiva à prática 

desportiva.  

Nasceu com uma deficiência visual progressiva 

que se começou a manifestar a partir dos 10/11 anos. 

Foi perdendo a visão através de um processo muito 

lento, mas que atualmente se encontra estabilizado. 

O atleta apenas é capaz de reconhecer a claridade e 

pequenas sombras, limitação comum a um dos seus 

irmãos - entre os quatro que detém.  

No contexto nacional, são inúmeras as vitórias em 

campeonatos e Meetings da modalidade e foi nas 

provas de velocidade e de estafetas para a classe T11 

que obteve os seus maiores feitos. Neste percurso, 

começou por representar a ACAPO, passou pela 

Sociedade Recreativa do Camarnal e atualmente 

representa o Sport Lisboa e Benfica. 

Esteve presente em 4 edições dos Jogos 

Paralímpicos, de Sidney 2000 até Londres 2012, 

onde conquistou uma medalha de prata na sua 

estreia neste palco. Em Campeonatos da Europa e do 

Mundo ganhou seis medalhas de ouro, 7 de prata e 2 

de bronze. Destacam-se ainda alguns recordes 

nacionais e internacionais batidos pelo atleta, bem 

como as diversas homenagens e distinções que lhe 

foram concedidas no decorrer da sua carreira. 

Na infância e adolescência, o seu percurso 

escolar revelou-se difícil e conturbado. Firmino 

sempre teve vontade de frequentar a escola em 

regime de inclusão, com os restantes colegas da sua 

idade. Porém, a família, influenciada pelos 

professores, forçaram a sua integração numa escola 

especial, frequentada apenas por alunos com 

deficiência visual.  

 

Eu deixei a escola mas não foi por minha iniciativa, foi 

uma Professora do colégio onde eu andava que 

sugeriu à minha mãe… e os meus pais foram atrás do 

que dizia a Professora. Então meteram-me na APEDV 

ainda com 13/14 anos. (…) Na altura em que fui para 

a APEDV só ia lá para passar o tempo porque era 

muito novo para frequentar os cursos. Então estava lá 

e fazia o que me apetecia. No fundo era um revoltado 

por ter saído da escola e não poder estar com os 

meus amigos. Ía para lá apenas para não ficar em 

casa. (…) Tinha feito apenas o 7º ano na escola e ali 

os meus pais erraram ao colocar-me naquele sítio 

porque me tornei um revoltado comigo mesmo e com 

todas as pessoas que se aproximavam de mim. (…) 

Depois chateei-me de estar lá, saí e fui estudar para 

Odivelas. Mais tarde inscreveram-me num curso de 

Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências (RVCC) para acabar o 9º ano. E agora 

fui para Odivelas para terminar o 12º ano. 

 

Esta etapa parece ter sido marcante na formação 

da própria identidade do atleta. Pelo facto de ter sido 

contrariado na infância e “empurrado” para uma 

escola frequentada apenas por pessoas com 

deficiência visual, Firmino sentiu-se privado de uma 

diversidade de experiências sociais com os seus 

pares, ainda mais quando nessa escola não existiam 

crianças da sua idade. 

Neste período nunca praticou desporto de forma 

regular, narrando apenas as experiências vividas nas 

aulas de Educação Física da escola e as brincadeiras 

de rua que tinha com os seus pares. Tal como ele 

próprio refere: apenas andava de bicicleta com os meus 

irmãos e amigos. Para além disso não fazia desporto, nunca 

fiz nada regular. 

Iniciou-se no Atletismo em 1999, através de um 

atleta com deficiência visual que já praticava a 

modalidade e que conheceu quando frequentou os 

cursos da APEDV. 

 

Conheci o Atletismo através do Carlos Ferreira. 

Andávamos num curso na APEDV que fica em Chelas 
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e ele andava-me a chatear há uns 6 meses para eu ir 

fazer desporto. Mas era Inverno e eu disse sempre: 

“Não vou!” Depois ele trouxe-me para o estádio 

universitário no Verão e comecei a treinar mais a sério 

em 1999. Inicialmente estive na manutenção com o 

treinador Carlos Pereira e um dia fui para a pista. 

Nesse dia, o selecionador nacional da época, que foi 

o meu treinador durante vários anos, o José Santos, 

disse para eu fazer uma série de 100m à voz… E 

quando ele me viu correr disse: “Espera lá, mas tu és 

rápido!” A partir daí levou-me para a velocidade. (…) 

Eu apareci em 1999. Lembro-me que houve um 

Campeonato da Europa em Portugal onde fui e que 

foi a minha primeira experiência internacional. No ano 

seguinte fui logo aos Jogos Paralímpicos a Sidney, na 

Austrália. Em 2000 comecei a treinar a sério e a fazer 

várias provas e fui selecionado para os Jogos pelo 

meu treinador… selecionador na altura. Foi tudo tão 

rápido que acho que só aí, nos Jogos, é que tive 

consciência de que isto do Atletismo começava a 

transformar-se em algo sério. 

 

Pese embora a relutância manifestada em iniciar 

a prática desportiva, neste excerto é possível 

perceber a sua rápida ascensão ao mais elevado 

nível desportivo. Um ano depois de se ter iniciado no 

Atletismo, Firmino ascendeu à condição de atleta 

paralímpico. 

Na perspetiva do atleta, as primeiras provas 

nacionais e internacionais em que participou não 

assumiram um papel relevante no seu percurso, 

representando apenas oportunidades para aumentar 

o seu conhecimento sobre aquele tipo de competição. 

No excerto que apresentamos em seguida é possível 

constatar este facto, bem como a falta de 

especialização existente na época no que respeita 

aos atletas-guia que acompanhavam os atletas. 

 

A primeira competição internacional a que fui foi o 

Campeonato da Europa cá em Portugal, mas para 

mim aquilo foi apenas para ganhar experiência. Foi 

para ver o ambiente, os adversários… apenas para 

ganhar experiência e para ver como me sentia na 

competição. Nessa prova lembro-me que o meu guia 

foi o António Brás. Ele não era atleta, mas gostava de 

correr no estádio universitário e nessa altura juntou-

se ao grupo e foi à prova comigo. (…) Depois, um dia 

estava a caminho do estádio para treinar e o meu 

treinador ligou-me e disse que eu estava selecionado 

para ir aos Jogos a Sidney e eu não acreditei de 

início… Na altura disse-lhe: “Estás a gozar só pode” e 

ele disse: “Não estou nada”. Começou-se a rir e a 

dizer: “Eu gosto de brincar contigo, mas eu agora não 

estou a gozar, estou a falar a sério.” Não estava nada 

à espera daquilo assim tão rápido… Mas fiquei super 

feliz! 

 

A participação paralímpica em Sidney foi vivida 

pelo atleta com entusiasmo e emoção. A novidade e 

a incerteza do que iria encontrar deixaram-no 

ansioso. Desta experiência, enaltece o momento em 

que entrou no estádio pela primeira vez para competir 

como o mais marcante. O ambiente grandioso e a 

euforia transmitida pelo público levaram-no a querer 

usufruir ao máximo daquele instante. 

  

Sidney foram os meus primeiros Jogos e não sabia o 

que ia sentir… Quando estamos na zona de 

aquecimento e começamos a entrar no túnel vamos 

ouvindo devagar as vozes das pessoas a gritar até 

chegar mesmo lá à frente onde o barulho é tremendo! 

Na altura, lembro-me que falei com o meu guia e pedi 

para voltarmos atrás porque queria ter outra vez 

aquela sensação e me conseguir concentrar [risos]. 

Ele achou muito estranho aquele meu pedido, mas 

depois percebeu e até se riu… Eu só lhe dizia: “Volta 

lá para trás outra vez!” E ele disse-me: “Queres voltar 

a ter esta sensação não é?” Então voltei, concentrei-

me, e depois já voltei a entrar mais descontraído… 

como que a saborear aquele momento mais uma vez. 

(…) O que me lembro mais é do estádio cheio… e de 

muito barulho… Depois foi muito bom porque conheci 

um novo país e nunca tinha viajado para tão longe. 

Depois aquilo estava cheio de portugueses e foi muito 

bom. Tivemos sempre muito apoio da comunidade 

portuguesa e isso ajudou bastante! 

 

Estes Jogos ficam ainda marcados pelo apoio 

incondicional da comunidade portuguesa aos atletas 

paralímpicos. Com efeito, em Sidney foi realizado um 

ótimo trabalho pela FPDD junto da comunidade 

portuguesa, no sentido de estes se fazerem notar nas 

competições e prestarem o seu apoio aos atletas 

Lusos. Para Firmino, esse apoio foi fundamental e 

levou-o a sentir-se “em casa” na sua primeira 

experiência paralímpica. 
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Nesses Jogos fiquei em segundo lugar nos 200m e fui 

à meia-final dos 100m. Ir pela primeira vez aos Jogos 

Paralímpicos e regressar logo com uma medalha, foi 

bom… [hesitação]. Foi uma situação normal… para 

mim é normal ganhar. Digamos que não fico nem mais 

triste nem mais contente. (…) Antes de ir para as 

provas penso que vou competir e vou-me divertir. 

Gosto de ganhar claro, mas sei aceitar bem a derrota. 

Se um adversário me ganhar com mérito sou capaz 

de lhe dar os parabéns sem qualquer problema. 

 

O facto de o atleta se manifestar pouco efusivo 

relativamente às vitórias conquistadas poderá 

suscitar alguma estranheza nas suas palavras. 

Todavia, a frieza expressa no seu discurso foi uma 

constante ao longo de toda a entrevista e foi mesmo 

assumida como uma característica inerente à sua 

personalidade. Este tipo de atitude, vincada na forma 

de ser e estar de Firmino, parece constituir-se como 

uma espécie de “capa protetora” que utiliza na sua 

relação com os outros. Com efeito, esta característica 

foi, imediatamente, reconhecida aquando do primeiro 

contacto com o atleta e confirmada não apenas no 

decorrer da concretização da entrevista, mas também 

na narração de alguns dos seus colegas de treino. 

Nesta ótica, não será de estranhar que, à 

semelhança das vitórias, a experiência de subir ao 

pódio nos Jogos Paralímpicos tenha sido também 

percebida com naturalidade por Firmino:  

 

Eu sinto-me bem comigo mesmo quando vou ao 

pódio. Quer dizer que cumpri com o meu objetivo. 

Com o meu, o do guia, o do treinador e o da equipa! 

 

Quando questionado: Sente-se orgulhoso quando 

sobe ao pódio? O atleta respondeu 

simplesmente: Sim… mas é um trabalho de equipa 

porque tenho de ter sempre alguém a treinar 

comigo… 

 

Nestes excertos, Firmino parece transparecer 

uma necessidade intrínseca de quase “retirar” a 

vitória a si próprio para a atribuir àqueles que com ele 

treinam diariamente. Esta forma de ser e de se referir 

às vitórias alcançadas parece revelar a falta de 

confiança do atleta e até mesmo uma reduzida 

perceção da sua própria competência, aspetos que 

vão sendo evidentes no decorrer de quase toda a sua 

narrativa. 

Não obstante, os resultados desportivos obtidos 

são de excelência e alguns dos seus comportamentos 

parecem ser comuns aos restantes atletas de elite 

entrevistados, nomeadamente, quando este se refere 

aos elevadíssimos níveis de concentração atingidos 

em prova, tal como descreveu: 

 

Apesar de eu me lembrar do apoio dos portugueses 

em Sidney, era mais no final das provas… Porque eu 

na prova não oiço nada de fora! Concentro-me na 

prova e deixo de ouvir as pessoas. Quando oiço o tiro 

de partida não oiço mais nada. E mesmo quando 

termina a prova, durante algum tempo continuo sem 

ouvir… 

 

Este tipo de sentimento é descrito por diversos 

atletas de elite e parece ser mais comum naqueles 

que realizam provas de curta duração e de grande 

intensidade, tal como as de velocidade em que 

Firmino compete.   

Na fase inicial do seu trajeto, o atleta revela que 

os objetivos competitivos eram definidos por 

comparação consigo próprio, visando, 

fundamentalmente, a melhoria das suas marcas. 

Contudo, diante da experiência conquistada ao longo 

dos anos, os seus desígnios passaram a ser 

estabelecidos por patamares. 

 

No início o objetivo era melhorar as marcas nas 

provas. Se fosse primeiro seria bom, mas eram mais 

as marcas que me importavam… Mesmo quando fui 

selecionado para ir aos primeiros Jogos não tinha 

muito o objetivo de ganhar medalhas… depois 

aconteceu e claro que fiquei contente! (…) No início o 

meu objetivo era competir, superar as minhas marcas 

nos treinos e em provas. (…) Hoje faço as coisas com 

objetivos parciais. Primeiro é passar eliminatórias, 

depois ir à meia-final e quando vou à final já é outra 

coisa. Nunca penso ir a um Campeonato para ir às 

medalhas… penso por etapas. Se vou à final, aí o 

objetivo é ir ao primeiro, ou ficar em quarto… Isto 

porque quando ganhamos uma medalha acho que 

todos preferíamos sempre a de ouro às restantes. (…) 

Outras vezes ainda, tal como aconteceu este ano… 
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eu, os meus treinadores e o meu guia estabelecemos 

o objetivo de bater o recorde nacional dos 100m e 

esse aí já foi um objetivo mesmo pessoal. Não sei 

quanto mais tempo irei competir, por isso gostava de 

deixar a minha marca no Atletismo, se possível. 

 

Firmino percebe que a sua idade já não lhe 

permitirá continuar a competir ao mais elevado nível 

por muitos anos, particularmente porque a sua 

especialidade são as provas técnicas e de 

velocidade. Deste modo, pretende marcar este que 

será, à partida, o seu último ciclo paralímpico, com 

bons resultados e, se possível, alguns recordes que 

lhe permitam alcançar um lugar “perpétuo” na 

modalidade.  

No que diz respeito às diversas experiências 

paralímpicas, evidencia o que mais o marcou em 

cada uma das missões que integrou. Destaca Sidney 

pelas marcas obtidas e pela conquista da primeira 

medalha paralímpica; Atenas pela experiência 

negativa vivida com o atleta-guia que o acompanhou; 

Pequim pelo elevado nível de organização da 

competição e pela grandiosidade dos eventos; e 

Londres pelo recorde batido, mas, especialmente 

pela presença constante da imagem da morte do seu 

pai, na memória. 

 

Sidney marcou porque foram os primeiros. Foi a 

minha primeira medalha em paralímpicos e ainda por 

cima com tão pouco tempo de treino. Depois o apoio 

dos portugueses que tivemos lá com as comunidades 

emigrantes e mesmo com os Australianos que nos 

estavam sempre a pedir autógrafos foi fantástico. Não 

podíamos sair cá fora pois andavam sempre à nossa 

volta. Parece que nos conheciam mais do que em 

Portugal… e esse reconhecimento foi muito bom de 

sentir. (…) Atenas não fica muito na lembrança, foram 

mais uns… e as coisas não me correram muito bem… 

O guia não correu bem. Eu sabia que estava bem, 

sabia que estava em forma e tenho a certeza que era 

medalhado nos 100m se isso não acontecesse. Só 

não fui por causa do guia que não foi capaz de 

acompanhar o meu ritmo… (…) Em Pequim era um 

país diferente, uma nova cultura, um país que eu 

queria conhecer muito também. Muito desenvolvido 

para aquilo que eu tinha conhecimento e então nos 

Jogos a organização foi incrível, fantástica mesmo! 

Um trabalho de louvar aquele feito pelos Chineses. 

(…) Em Londres bati o recorde nacional dos 100m e 

nos 200 a prova não me correu tão bem como eu 

queria porque ao ir para os blocos… bloqueei! De 

repente comecei a pensar nas coisas que me 

aconteceram para trás, no que aconteceu ao meu pai 

… Estava bem, mas ao entrar na pista e ir para os 

blocos parece que me acenderam uma luz na 

cabeça… e não consegui partir concentrado como 

queria. Eu tentei várias vezes, mas não dava… Era 

mais forte do que eu. Esse ano para mim foi 

complicado. O meu pai faleceu em 2011… [pausa]. 

Estava com o meu pai à mesa a comer e umas horas 

depois fui tirar o meu pai do chão... Ele estava bem e 

teve um AVC [acidente vascular cerebral] de repente! 

Estava a brincar comigo e com a minha sobrinha… A 

minha mãe só me chamou, mas quando fui lá o meu 

pai já estava no chão em coma e não conseguiu 

recuperar. Aqueles meses seguintes foram 

complicados… Os verdadeiros amigos estiveram 

comigo naqueles momentos. (…) Mesmo assim, 

nessa prova bati o recorde dos 100m e esse sim teve 

um sabor especial. Esse recorde foi sempre meu 

quando comecei, até que o Carlos Lopes me tirou e 

eu em 2012 bati-o outra vez e tirei-lhe novamente o 

recorde nacional… Sempre achei que era capaz de o 

vencer! Quando bati esse recorde enviei uma 

mensagem a algumas pessoas especiais a dizer que 

aquela marca não era só minha, era também de todos 

os que estiveram comigo nesse momento difícil da 

minha vida [emocionado]. 

 

Atendendo ao final deste excerto, é possível 

apreender o elevado significado atribuído pelo atleta 

ao recorde. A disputa constante entre atletas para 

alcançarem o galardão de recordista representa uma 

luta de titãs para ascender à distinção de herói 

paralímpico.  

Para além da conquista de medalhas, “bater um 

recorde” parece assumir uma importância extrema no 

percurso de Firmino que atribui realce às competições 

em que viveu momentos de plena superação. 

 

Os meus pontos altos foram Sidney porque foi a 

primeira medalha. Depois o Campeonato da Europa 

da Polónia porque foi a primeira medalha de ouro nos 

100m… Nessa prova fui ao pódio em primeiro lugar e 

isso é diferente. Tinha ido em Sidney em 2º, mas em 
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1º lugar é diferente porque subimos ao pódio mais alto 

e também ouvimos o hino. (…) é diferente porque o 

atleta ouve o hino do seu país!! E é o primeiro… não 

há ninguém acima dele! (…) E depois foi no Canadá 

quando batemos o recorde do Mundo na estafeta, 

porque foi uma marca que já andávamos à procura há 

muito tempo e foi ganha com trabalho de equipa. 

Depois foi uma prova de estafeta em que todos 

estávamos com pequenas lesões, uns na coxa, 

gémeos, costas… e o pessoal não acreditava que 

fosse possível ganhar porque estávamos todos 

lesionados. Os organizadores diziam-nos isso: “Mas 

estão todos lesionados como é que ganharam?” (…) 

E depois marcou-me também o Meeting de Berlim em 

que batemos o recorde da Europa nas estafetas… foi 

mais um trabalho de equipa muito bom. 

 

Considerando a natureza individual da 

modalidade em causa, o atleta evidencia a 

importância das medalhas conquistadas também nas 

provas de estafetas, especialmente pelo trabalho de 

equipa realizado em prol de um objetivo comum: a 

vitória. 

Nesta senda, o desporto tem vindo a ocupar uma 

posição central na vida de Firmino. Desde que se 

iniciou no Atletismo tem vivido em função do desporto 

e reconhece na prática uma influência determinante 

na construção da sua própria identidade. 

 

O desporto mudou-me… Eu era mais calado, já fui 

muito mais tímido… Era muito fechado, era eu e mais 

ninguém. Sempre fui muito centrado em mim mesmo 

e o desporto ajudou-me a melhorar nesse aspeto. 

Ainda sou muito… mas estou melhor. Já convivo mais 

com os amigos do que antes. (…) Para além disso, 

trouxe-me mais liberdade e destreza. Quando vou a 

cair sei proteger-me. Por isso, na mobilidade e na 

autonomia também ajudou muito mesmo! 

 

No excerto precedente notamos que o desporto, 

através do aperfeiçoamento da capacidade de 

orientação e mobilidade, permitiu ao atleta conquistar 

uma maior autonomia, aspeto fulcral na vida de uma 

pessoa com deficiência visual. Ademais, Firmino 

sobrevaloriza o reconhecimento social obtido desde 

que integrou o desporto paralímpico nacional. Apesar 

de considerar que a gratidão demonstrada pelos 

portugueses deveria ser superior, ser reconhecido 

pela família, pelos amigos, pelos seus mais 

significativos e por aqueles com quem sem cruza 

diariamente, recompensa todo o esforço e empenho 

dedicado ao treino. 

 

Hoje algumas pessoas que me veem já me conhecem 

e foi o desporto que fez isso! Mesmo assim lamento 

que em Portugal as pessoas só reconheçam as 

medalhas de ouro. Pelo menos os jornalistas pensam 

assim... Quando cheguei de Sidney vinha com a 

medalha de prata ao peito, mas os jornalistas no 

aeroporto só falaram com os medalhados de ouro, e 

os de prata e bronze ficaram para trás…  

 

Uma vez que o atleta tem deficiência visual, as 

notícias que saem em jornais e revistas não suscitam 

a sua atenção. Apesar de gostar de saber que estas 

são publicadas e de valorizar tais atos, a sua família 

parece ser mais entusiasta quanto a este aspeto e 

coleciona todos os recortes em que Firmino aparece 

na imprensa escrita. Com referência a este elemento, 

o atleta destaca a importância da família na 

construção de um percurso desportivo de sucesso. 

 

Os meus pais e irmãos sempre me apoiaram! Eles 

sempre acharam que o Atletismo era uma coisa boa 

para mim. Os meus pais nessas coisas nunca me 

“cortaram as pernas”, como se costuma dizer. 

Deixaram-me sempre aproveitar ao máximo e deram-

me muita força! 

 

No entanto, na sua caminhada no desporto 

paralímpico, outras pessoas assumiram também o 

papel de mais significativas. Exemplos disso são 

alguns atletas-guia que acompanharam Firmino, o 

treinador, o preparador físico e um dos seus colegas 

de seleção. 

 

Houve alguns guias que me ficaram na memória… O 

Bruno Girão ficou por causa da primeira medalha que 

ganhei com ele em Sidney e da medalha de ouro nos 

100m que também ganhei com ele no Campeonato da 

Europa na Polónia. Depois foi marcante agora com o 

Ivo, que de um ano para o outro se adaptou muito bem 

a mim. Ele não tinha experiência nenhuma como guia 

e não é fácil adaptar-se tão rapidamente. Começámos 

em 2011, só treinámos 2 meses e depois fomos para 

a Turquia competir onde fomos medalhados nos 



Capítulo III. Narrativas no Desporto Paralímpico 
 

118 

 

200m e nas estafetas. Depois ainda fomos à Holanda 

antes de ir a Londres, onde bati o meu recorde 

pessoal nos 100m… Para além disso, ele esteve 

comigo numa época muito complicada, 

principalmente depois da morte do meu pai… (…) 

Mas amigos… há poucos. Amigos verdadeiros tenho 

o meu treinador, o Rui Raposo e o meu preparador 

físico, o Herédio Costa. O Rui foi meu guia também 

durante algum tempo e já está comigo desde Sidney. 

Começou por ser meu guia e depois em 2006 passou 

a meu treinador. E além de ser meu treinador é amigo. 

Depois o Herédio está comigo desde 2010. Ele é 

brincalhão, mas também muito exigente. Apesar disso 

é amigo, um verdadeiro amigo mesmo. E depois o 

atleta com quem me dou melhor é o Nuno Alves. Ele 

é dos poucos com quem falo e me abro mais. 

 

Pese embora o facto de Firmino enaltecer a 

importância que alguns atletas-guia adquiriram em 

determinadas fases do seu percurso, outras vezes as 

limitações associadas a este elemento também o 

privaram da obtenção de melhores resultados. Na 

realidade, a dependência associada ao atleta-guia 

provoca, não apenas limitações no processo de treino 

do atleta, como também nas marcas conseguidas. 

 
Há sempre uma certa dificuldade com os guias. Tive 

sempre dificuldades com isso… No Campeonato do 

Mundo da Polónia, por exemplo, fui desclassificado 

nos 200m porque o guia cortou a meta à minha frente. 

E ainda no mesmo ano, no Campeonato do Mundo, 

no Canadá, por azar também fui desclassificado por o 

guia pisar a linha interior da pista. Outras vezes podia 

ter feito melhor, mas o guia abrandou… Outras vezes 

eu estava bem, mas o meu guia estava lesionado e 

cheguei a fazer períodos completos de preparação 

para provas em que o treino era realizado todo apenas 

à voz do meu treinador… e não é fácil! Quando faço 

isso acabo o treino com dores nas costas porque vou 

muito concentrado na voz e automaticamente 

contraio-me como forma de proteção… e os meus 

tempos pioram muito. 

 

Ao contar a sua história, o atleta manifesta ainda 

a falta de apoios sentida relativamente aos clubes 

representados, bem como às organizações que 

tutelam o desporto para pessoas com deficiência. 

Neste aspeto, refere a falta de apoio médico, de 

fisioterapeutas e de técnicos especializados na área, 

dando exemplos de competições internacionais em 

que teve de recorrer a outras seleções para receber 

apoio especializado. O mesmo sucede relativamente 

à falta de apoios e de acompanhamento diário nos 

treinos. Por este motivo, Firmino mudou várias vezes 

de clube em busca de melhores condições. 

 

Se tenho uma lesão no treino tenho de vir aqui ao 

Centro de Medicina e se vier num dia em que o 

médico não está cá, não sou visto… é tão simples 

quanto isto. Não é criticar o Centro de Medicina 

Desportiva porque isso não é obrigação deles, mas 

sim dos clubes… é apenas mostrar a realidade que 

temos. Ninguém nos acompanha! (…) Eu estive na 

ACAPO até 2006, depois fui para o Camarnal e nunca 

tive apoios nenhuns… Agora estou no Benfica desde 

2009 e lá tenho massagem, fisioterapeuta, tenho tudo 

ali… e quando tenho alguma lesão tenho logo um 

médico a ver-me e a dizer os exames que tenho de ir 

fazer ao hospital e tudo isso… é diferente. Mas o 

problema é que é tudo no estádio da Luz e nós 

treinamos aqui no estádio universitário. E se for uma 

lesão grave ainda fica longe… Como é que vou de 

transportes para lá com uma lesão? É que eu tenho 

deficiência visual e apenas me posso deslocar de 

transportes públicos ou com ajuda de alguém…. Nós 

precisávamos era de ajuda no treino, precisávamos 

de uma resposta no momento… Acho que não é pedir 

muito. Qualquer atleta tem isso e nem precisa de ser 

da alta competição. (…) Nós treinamos no estádio 

nacional, mas cada um representa clubes diferentes e 

isso não ajuda mesmo nada em termos de apoios. 

  
A escassez de apoios relatada parece refletir-se 

nos próprios resultados declinantes da missão 

portuguesa nos Jogos Paralímpicos. Com efeito, ao 

longo das últimas edições dos Jogos, os resultados 

dos atletas portugueses têm vindo a decrescer e este 

facto é visível no número cada vez mais reduzido de 

medalhas conquistadas. Para esta situação, concorre 

ainda o investimento conferido noutros países a esta 

área e que, segundo Firmino, Portugal não tem sido 

capaz de acompanhar.  

 

Cada vez as nossas possibilidades são mais 

pequenas porque o nível aumentou lá fora. Nós vimos 

agora em Londres, atletas da classe T13 [classe com 
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menor limitação visual] a fazer tempos nas provas 

incríveis. Vimos um atleta da Irlanda a fazer 21.06 

segundos aos 100m e isso acho que já diz muita 

coisa… Em Portugal só há três atletas que fazem 

melhor tempo do que ele e estou a falar de atletas sem 

limitação. Se ele viesse para um clube português da 

1ª divisão de Atletismo pontuava para o seu clube! O 

nível está a aumentar muito… Desde 2002, em 

França, que eu venho a comentar isso com o Nuno 

Alves… e a tendência será aumentar sempre mais. 

(…) Os países estão a investir, o Brasil e a China não 

eram nada no desporto paralímpico, os ingleses 

também não, tal como a Rússia, a Ucrânia, etc. E 

agora todos esses países apostam forte! Eu estive a 

falar com atletas brasileiros e eles dizem que têm uma 

equipa atrás deles que aqui não temos e que faz muita 

falta! Têm nutricionistas, fisioterapeutas, 

massagistas... Nós não temos nada disso… Podem 

até dizer que isso são mariquices mas não são nada, 

isso faz parte do treino de um atleta de alta 

competição e é fundamental. 

 

O atleta salienta ainda a falta de 

acompanhamento sentido ao nível das estruturas 

organizativas portuguesas, nomeadamente da FPDD 

e do CPP. Na opinião de Firmino, os líderes destas 

organizações deveriam dedicar mais tempo a 

acompanhar os atletas nas provas, a ver os seus 

treinos e, simplesmente a ouvi-los. Apenas desse 

modo serão capazes de compreender as suas reais 

necessidades.  

Do mesmo modo, é crucial que se realize um 

trabalho efetivo e concreto no sentido da captação de 

atletas para as modalidades adaptadas. É imperativo 

que estes atletas sejam, desde cedo, incentivados e 

apoiados para que possam atingir o mais elevado 

nível desportivo.  

 

É importante que os dirigentes tenham proximidade 

com os atletas… (…) No CPP dizem que querem 

profissionalizar os atletas e apresentam um novo 

projeto de preparação para os Jogos do Rio de 

Janeiro que, do meu ponto de vista, só vai prejudicar 

os atletas e eliminar logo à partida aqueles que se 

queriam iniciar. Por exemplo, o Carlos Ferreira [atleta 

que também integra o grupo de estudo], que 

atualmente está fora do projeto, para voltar a entrar 

tem de fazer uma prova no estrangeiro e o custo de 

participação nessa prova vai ter de ser suportado por 

ele e o mesmo acontece aos novos que queiram 

entrar. Todos têm de investir do bolso deles para 

mostrar que têm capacidades e conseguir entrar no 

projeto. Não há apoios nenhuns…. (…) Depois o valor 

das bolsas é irrisório… Querer ter atletas profissionais 

com aqueles valores não é realista! (…) Nesta fase 

acho importante apostarem na captação de novos 

atletas. Esta geração de atletas que temos no 

Atletismo já vem desde Sidney… e alguns antes 

disso. Já são quatro Jogos e há vários atletas que se 

irão afastar nos próximos anos… e não se vê fazerem 

nada para arranjar novos… 

 

Atualmente o treino assume um papel central na 

rotina diária de Firmino. Sem emprego, a dedicação 

ao Atletismo é total e o atleta treina muitas vezes de 

forma bi-diária. Acompanhado pelo seu treinador 

António Raposo, pelo preparador físico Herédio Costa 

e pelo guia Ivo Vital, no momento em que foi 

entrevistado o atleta encontrava-se a treinar ao mais 

alto nível e em total dedicação ao desporto. Todavia, 

reconhece que se hoje pudesse voltar atrás e 

recomeçar a praticar Atletismo:  

 
Não corria por Portugal! Corria por outro país qualquer 

que nos apoiasse e em que os atletas fossem o mais 

importante… O importante são os atletas e gostava de 

sentir mais isso da parte das estruturas organizativas 

aqui em Portugal. Podia ser qualquer país desde que 

me desse condições e o valor que mereço… o que 

não tenho sentido cá nos últimos anos. 

 

Este excerto denota o evidente desânimo que o 

invade e o seu ceticismo relativamente às 

organizações portuguesas que tutelam o desporto 

paralímpico. Nesta medida, perspetiva o seu futuro no 

Atletismo com alguma cautela e revela estar à 

procura de um emprego que lhe permita subsistir 

depois de abandonar a prática desportiva. 

 

Neste momento quero arranjar um trabalho porque só 

com as bolsas não chega… E também tenho de 

começar a pensar no futuro. Assim quando o 

Atletismo acabar tenho uma coisa já assegurada. (…) 

Agora quero ir ao Campeonato do Mundo, depois 

bater o recorde nacional dos 200m que é um objetivo 

mesmo pessoal e ainda vou tentar fazer o triplo salto 
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este ano! Há um atleta grego e um espanhol que me 

têm chateado para eu ir experimentar! Este ano nos 

Jogos chatearam-me tanto que decidi experimentar… 

Falei ao meu treinador e ele achou boa ideia, mas 

ainda não começámos a treinar. Vou experimentar… 

logo se vê. Se correr bem continuo, senão fico pela 

corrida. (…) Vou vendo nos próximos Campeonatos 

do Mundo e da Europa como me sinto, vou ver o nível 

e vou ver como me saio. Penso que neste momento 

tem de ser assim, tenho de ir pensando ano a ano. Se 

sentir que ainda tenho capacidade para ir às 

medalhas vou continuar a fazer os 100m, senão faço 

os 200m ou o triplo. Vamos por etapas mais curtas 

agora. 

 

O aproximar do final da carreira desportiva é 

claramente percebido pelo atleta que começa a 

ponderar e agir por antecipação desse momento. 

Nesta medida, define objetivos a curto prazo e vai 

reajustando as suas metas pessoais em função dos 

resultados alcançados na competição. Além disso, 

pressente a necessidade de encontrar novos papéis 

sociais para desempenhar após o abandono 

desportivo. 

Finalmente, focando-nos sobre a sua identidade, 

através do contacto que estabelecemos durante a 

entrevista, bem como pelas palavras e expressões 

que Firmino foi utilizando para contar a sua história, 

foi-nos possível conhecer um a sua forte 

personalidade. Marcado pelo espírito competitivo e 

lutador, Firmino revela-se uma pessoa fria, 

“desapegada” e muito contida nas suas emoções. 

Detentor de uma personalidade onde é difícil 

penetrar, foi-se revelando cada vez mais à vontade no 

decorrer da entrevista. A sua manifesta timidez foi-se 

dissipando no decorrer da entrevista e permitiu-nos 

entrever o valor central que o desporto assume na sua 

vida. Através das vitórias, dos recordes batidos e das 

suas histórias de superação diária, conhecemos um 

atleta guerreiro e lutador que encontra no desporto 

um espaço ímpar de transcendência e de valorização 

humana.  

 

O objetivo é mesmo superar-me a cada dia mais. (…) 

Não viro a cara à luta e sou frio e calculista nas coisas 

que faço. Sou assim no Atletismo, nas competições e 

talvez um pouco menos na vida. Sou capaz de dar a 

mão ao meu adversário e dar-lhe os parabéns por 

uma vitória. Mas se eu vir da parte dele que há alguma 

arrogância e o sentimento de que “sou melhor do que 

tu”, já não lhe estendo a mão. Como habitualmente 

digo na brincadeira, eu estendo a mão aos humildes 

vitoriosos. 
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1.4 A Narrativa de Gabriel Macchi 

 

Gabriel foi entrevistado no dia 5 de Outubro de 

2012, após o seu regresso dos Jogos Paralímpicos 

de Londres. Numa longa conversa que tivemos em 

sua casa, num contexto acolhedor e recatado, foi 

possível conhecer o atleta e desfrutar das histórias 

narradas sobre o seu percurso. 

Este atleta tem 37 anos, nasceu na Argentina e 

veio viver para Portugal quando tinha 16 anos. O seu 

avô nasceu numa aldeia próxima do Fundão e 

emigrou para a Argentina quando tinha apenas 8 

anos. Anos mais tarde, devido à instabilidade social e 

económica que se fazia sentir naquele país, o seu avô 

regressou a Portugal e com ele trouxe Gabriel e seus 

pais. 

Atualmente vive no Fundão onde exerce as 

funções de Professor do Ensino Básico em aulas de 

apoio educativo. Devido às limitações visuais 

provocadas pelo Glaucoma Congénito e pela Miopia 

que possui, não pode exercer as funções de 

Professor do 1º Ciclo do Ensino Básico, tal como 

gostaria, ou seja, assumindo a responsabilidade por 

uma turma. No seu caso, a deficiência visual é 

progressiva e Gabriel tem vindo a perder capacidade 

visual com o decorrer dos anos. 

Desde muito novo manifestou gosto pelo desporto 

e iniciou-se no Atletismo em competições regulares 

aos 14 anos, ainda na Argentina. Quando veio viver 

para Portugal ainda praticou a modalidade até aos 18 

anos, altura em que desistiu da competição. Contudo, 

foi apenas aos 30 anos que se iniciou no desporto 

para pessoas com deficiência e onde obteve os seus 

derradeiros títulos desportivos. Especialista nas 

disciplinas de Meio-fundo e Fundo, esteve presente 

nos Jogos Paralímpicos de Pequim 2008 e Londres 

2012, onde se destaca pelo 6º lugar obtido na 

maratona. Gabriel já conquistou uma medalha de 

ouro e duas de bronze em Campeonatos da Europa e 

do Mundo, tendo ainda participado em diversos 

                                                 
11 No Atletismo, a classe T12 corresponde aos atletas com 
deficiência visual que têm a capacidade para reconhecer a 
forma de uma mão até uma acuidade visual de 2/60 metros 

Meetings nacionais e internacionais. Foi várias vezes 

Campeão Nacional dos 5000 e 10.000m na classe 

T1211 e detém ainda alguns recordes nacionais nas 

suas provas de eleição. 

No seu percurso no Atletismo português, o atleta 

representou inicialmente o Clube Desportivo de 

Juanes, que abandonou em 2008 para passar a 

representar o Grupo de Convívio e Amizade das 

Donas. 

Na infância e adolescência, as limitações visuais 

de Gabriel eram muito reduzidas o que lhe permitiu 

viver esta fase como qualquer outro miúdo da sua 

idade. Aos 6 anos já jogava Futebol num Clube na 

Argentina e rapidamente se iniciou também no 

Voleibol e no Atletismo, tal como testemunhou: 

 

Desde os 6 anos que praticava Futebol num clube de 

bairro. Depois comecei a praticar Voleibol também... 

Fazia várias coisas ao mesmo tempo quando era 

novo porque sempre gostei muito de desporto. (…) 

Fazia praticamente três desportos: Futebol, Voleibol e 

Atletismo. E, depois, com a limitação visual comecei a 

praticar só Atletismo. Aí nos meus 14/15 anos, antes 

de vir para Portugal, deixei o Futebol e o Voleibol e 

fiquei mais no Atletismo. (…) Comecei a sentir já muita 

dificuldade em ver a bola, principalmente no Voleibol. 

E o Futebol deixei ao mesmo tempo. Fui ficando 

naquilo que me limitava menos, naquilo em que sentia 

menos limitações. Iniciei o Atletismo na Argentina, 

com 14 anos, por isso ainda fiz lá 2 anos de treino e 

depois continuei aqui. 

 

Neste excerto é possível perceber que o prazer e 

o gosto pelo desporto foram desde sempre uma 

constante na vida de Gabriel. Influenciado pelo seu 

pai que sempre praticou diversas modalidades, o 

atleta destaca a influência determinante que este teve 

na sua iniciação precoce no desporto e, 

especificamente, no Atletismo. 

 

No fundo, a minha infância e adolescência sempre foi 

muito ligada ao desporto. O meu pai também 

praticava, foi futebolista e também corria. Sempre 

praticou Futebol, Basquetebol, e também Voleibol. 

e/ou campo visual inferior a 5 graus de amplitude. Esta 
observação aplica-se a todos os atletas entrevistados que 
se enquadram nesta classe. 
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Tenho um irmão mais velho que também andava no 

Voleibol, no Futebol… Temos uma família que esteve 

sempre ligada ao desporto e isso influenciou muito. 

(…) Depois eu comecei a correr com o meu pai. Nessa 

altura o meu pai fazia Atletismo, fazia maratonas e 

corria diariamente. Corria várias vezes por semana 

para emagrecer e para participar em provas, mas sem 

grande objetivo de ganhar. Então comecei a treinar 

com ele aos 14 anos mais a sério e a partir dali fui 

evoluindo e melhorando. 

 

Aos 14 anos, o agravamento das limitações 

visuais levou-o a dedicar-se apenas ao Atletismo. 

Embora sem estar inscrito num Clube, Gabriel 

começou a treinar de forma regular com o pai e foi 

com este que, semanas depois, se inscreveu na 

primeira prova regular de Atletismo.  

 

Depois de estar a treinar várias semanas com ele, 

houve uma prova de Atletismo no meu bairro. Ainda 

me lembro de a prova ser de 14 km, uma coisa 

assim… o que já era um bocadinho puxado na altura 

para a minha idade. Nessa prova o meu pai 

aconselhou-me a ir com um amigo dele que corria 

bem e disse: “Tu vais sempre com ele. Se conseguires 

ir sempre com ele vais bem!” (...) E eu fui… Fui com 

ele até aos 5 km e depois achei que ele ia muito 

devagar... e fui-me embora [risos]. Comecei a 

recuperar e fiz uma prova bastante boa. O meu pai ali 

viu que eu tinha jeito para o Atletismo e começámos a 

procurar um clube... (…) Começámos a procurar um 

clube perto de casa e encontrámos um clube 

pequeno, mais uma associação de amigos. (…) E 

assim comecei a treinar a sério ali aos 14 anos, até vir 

para Portugal aos 16. (…) Na Argentina, a nível 

nacional, ainda fui 3º nos 5000m e nos 1500. Nas 

provas de estrada que eu fazia lá era sempre 1º ou 2º. 

Por isso tinha um futuro promissor à minha frente. 

 

Os resultados obtidos por Gabriel na sua primeira 

prova de Atletismo regular, na altura ainda como 

atleta amador, marcaram indelevelmente a iniciação 

da sua carreira. Perante as capacidades 

demonstradas, o seu pai rapidamente procurou um 

clube onde Gabriel pudesse ser devidamente 

acompanhado e onde fosse possível a participação 

em competições enquadradas no seu escalão etário. 

Desde então foi melhorando a sua performance e 

alcançando resultados desportivos favoráveis em 

competições na Argentina e também em Portugal. 

Quando veio viver para Portugal o seu avô já o 

tinha inscrito no Clube Desportivo de Juanes, situado 

a cerca de 1km do Fundão, cidade para onde o atleta 

foi morar com os seus pais na época. Tal como refere 

Gabriel: “Eu cheguei e, praticamente, no fim de semana 

seguinte já estava a correr...” [risos]. 

 

Semanas depois de chegar já estava a participar nas 

competições para esse clube. Já estava a ganhar 

provas aqui em Portugal porque cheguei bem 

treinado. Então estive um ano ou dois anos, em 

Portugal, sempre a participar e a ganhar provas, aqui 

na região toda: Fundão, Castro Laboreiro, Guarda... E 

de vez em quando íamos a Lisboa participar pela 

Associação de Atletismo de Castro Laboreiro em 

provas, mas sempre com atletas sem deficiência. E eu 

tinha bons resultados, apesar de já sentir bastantes 

limitações visuais nessa fase. 

 

Anos mais tarde, a entrada de Gabriel no Ensino 

Superior ditou o seu afastamento da competição e, 

consequentemente, do Atletismo. Aos 18/19 anos, 

apesar de ter ingressado no ensino superior tendo em 

vista ser Professor do Ensino Básico - variante de 

Educação Física. Num curso com algumas aulas 

práticas, aos poucos foi-se dedicando mais à 

Licenciatura e à família, deixando o Atletismo para 

último plano. 

  

Na altura, de vez em quando ainda participava numa 

prova só por causa do vício de competir. Mas nada a 

sério. Depois, em 99 comecei a trabalhar e fui 

colocado em Lisboa. Estive 5 anos em Lisboa a dar 

aulas, de 99 a 2004… Por isso, nessa altura, 

praticamente deixei de treinar. (…) Só que depois 

comecei a engordar e já tinha uns 10kg a mais do que 

o normal. E em 2004, ainda em Lisboa, comecei como 

tinha começado o meu pai na Argentina, a correr para 

emagrecer. Foi assim que comecei a treinar outra vez. 

 

Ainda no período em que estava a dar aulas em 

Lisboa, Gabriel começou a treinar novamente, mas 

desta feita sozinho. Nessa ocasião já tinha muitas 

dificuldades de visão, tinha deixado de conduzir e já 

utilizava adaptações para lecionar na escola, 

contudo, era capaz de correr desde que próximo de 
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outras pessoas e em zonas conhecidas. Neste 

período, quando regressava a casa aos fins de 

semana os seus amigos do Fundão incentivavam-no 

a regressar às provas, o que sucedeu em 2005. 

De regresso à competição regular, mas cada vez 

com mais dificuldades ao nível da visão, Gabriel 

começa a sentir necessidade de ter 

acompanhamento durante as provas, alguém para o 

guiar e orientar para que fosse capaz de atingir 

melhores resultados. É neste momento, no ano de 

2006, que surge na sua vida o desporto para pessoas 

com deficiência e que Gabriel inicia, aquela que tem 

sido a melhor fase da sua carreira. 

 

Em 2006, já com uma certa carga de treino e 

com a grande limitação visual que estava a sentir… 

comecei a procurar os paralímpicos. Porque eu 

sentia, nas provas de estrada, que só corria bem 

quando estava ao pé de alguém para me orientar, 

principalmente no Inverno em que há menos luz… 

(…) Na altura foi através do meu treinador [treinador 

na época em que era juvenil e que regressou a 

Portugal] que obtive os primeiros contactos. Ele fazia 

duatlos e triatlos e conhecia um outro treinador que 

estava ligado ao desporto paralímpico, o José Santos. 

Foi através dele que iniciei. (…) Em 2006 fiz o meu 

primeiro Campeonato, em Seia. (…) Participei nos 

5000m e fui campeão nacional já da classe T12, que 

é a classe dos amblíopes [atletas com baixa visão]. 

Lembro-me que nessa prova não conhecia ninguém. 

Na altura fui atrás do primeiro que era o Nuno Alves, 

o atleta que tem andado mais na frente nessas 

distâncias. Como sabia isso fui atrás dele e depois fui 

vendo. Não conhecia bem os atletas, não sabia o que 

é que eles valiam ou não valiam. No decorrer da prova 

sentia-me bem, passei para a frente e ganhei [risos]. 

Foi uma surpresa para todos! 

 

A primeira experiência em provas de Atletismo 

adaptado foi numa competição nacional de 5000m, 

onde Gabriel venceu a prova, deixando atletas mais 

experientes surpresos com a sua performance. O 

facto de já ter praticado Atletismo e de ter 

interrompido a competição durante alguns anos não 

lhe retirou as capacidades que detém e que colocou 

em prática na prova. 

No Atletismo, iniciou-se nas provas de 5000 e 

10.000m com excelentes resultados. Apesar de, 

atualmente, a maratona também fazer parte das suas 

provas de eleição, foi nestas distâncias que se 

principiou no desporto paralímpico. Após a estreia 

numa prova adaptada, nesse mesmo ano de 2006, 

Gabriel participou nas primeiras provas 

internacionais. No Campeonato do Mundo da 

Holanda conquistou o 7º lugar nas duas provas em 

que competiu, feito que lhe permitiu o acesso ao 

Projeto Paralímpico Português referente ao ciclo de 

Pequim 2008.  

Em 2008 Gabriel passa a representar o Grupo de 

Convívio e Amizade das Donas e a ser treinado por 

Martim Nunes, seu atual guia e treinador. Não 

obstante os bons resultados obtidos pelo atleta nas 

provas nacionais em que participava, em contexto 

internacional, a sua primeira medalha surgiu apenas 

em 2009, no Campeonato da Europa.  

 

Naquela fase a seguir à China pensei abandonar… 

Fiquei fora do projeto, mesmo com mínimos feitos na 

China. Fiquei de fora por ter ficado em 14º lugar. 

Nesse período pensei parar. Andei mesmo, de 

Setembro a Dezembro, quase sem treinar. (…) 

Depois, em 2009, em Rodes conquistei uma medalha 

internacional e foi um novo alento para continuar. Não 

estava a treinar muito bem e até estava para não ir 

aquele Campeonato por não me sentir em grande 

forma. Mas depois fui e essa medalha foi o incentivo 

que precisava para continuar.  

 

Embora tenha vivido uma fase difícil na sua 

carreira, Gabriel conquistou, em 2005, a primeira 

medalha no Atletismo para atletas com deficiência 

visual e esse feito revelou-se fulcral para que se 

mantivesse empenhado no treino e na competição. A 

este respeito, relata os sentimentos vividos nesse 

momento: 

 

A minha primeira medalha a nível adaptado foi em 

2009, em Rodes, na Grécia. É sempre muito bom 

receber uma medalha porque sentimos que estamos 

nos melhores dos melhores. É uma sensação muito 

boa. Eleva-nos muito! Sentimos que o treino que 

temos feito e que o nosso esforço tem frutos! É uma 
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recompensa pelo esforço que nós temos feito durante 

muito tempo. 

 

Na ótica do atleta, esta mudança de treinador foi 

também crucial para alcançar a medalha de ouro no 

Meeting da Alemanha em 2010 e para conquistar a 

medalha de bronze no Europeu de 2012, ambas na 

prova dos 5000m. Porém, é o 6º lugar obtido nos 

Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012, que deixa 

o atleta mais orgulhoso, ainda mais pelo facto de a 

sua família ter assistido à prova. 

 

Em Londres, para mim, o 6º lugar foi ouro! Foi ouro 

porque eu sabia que era impossível alcançar os 

lugares da frente. Esses atletas são de outra 

dimensão, são mesmo profissionais e têm condições 

que nós não temos… Não é com 300€ por mês que 

podemos ser profissionais. Com isso somos 

obrigados a trabalhar. Eles são profissionais porque 

são remunerados para serem apenas profissionais e 

não estarem a pensar em mais nada. Nós não! Já 

temos uma certa idade e temos de trabalhar porque 

temos família que depende de nós. E nos outros 

países dão condições aos atletas paralímpicos para 

serem profissionais! Por isso ser um 6º lugar e ficar a 

5 segundos do 5º, foi, praticamente, como ficar no 

pódio. Foi muito bom! Fiquei mais contente com este 

6º lugar do que com algumas medalhas que ganhei... 

 
Para Gabriel, o sucesso parece ser uma variável 

ambivalente, relativa à competição, aos adversários, 

ao momento da carreira e ao significado que 

determinado resultado pode ou não adquirir na vida 

do atleta. Assim sendo, a maratona de Londres, foi, 

sem dúvida, a competição mais marcante para si.  

 

Foi a maratona de Londres. Mais do que as medalhas 

que eu tenho tido nos europeus ou mundiais que 

foram duas de bronze e uma de ouro, marcou-me o 6º 

lugar em Londres. Essas provas têm a participação de 

menos atletas e não há tanta competitividade! Para 

mim aquele 6º lugar valeu ouro mesmo… [sorriso]. 

 

Na sua carreira desportiva, Gabriel define os 

objetivos para o treino e para a competição em função 

da meta final que pretende atingir. Deste modo, os 

objetivos estabelecidos pelo atleta são relativos ao 

próprio significado que o sucesso adquire na prova 

para a qual se está a preparar. 

 

Se o objetivo nessa prova é fazer mínimos para estar 

bem classificado no ranking, então o objetivo da prova 

é o tempo. Nos treinos metemos o tempo no GPS e 

na prova metemos igual e vamos ao ritmo que nós 

sabemos que estamos prontos para ir. Aí é ir nesse 

ritmo e tentar fazer o melhor possível, sem pensar no 

lugar. Por isso depende do objetivo. Se o objetivo for 

o lugar, como em Londres, foi estar dentro do nosso 

ritmo, mas depois ir vendo o ritmo dos adversários e 

gerindo a prova focados no lugar. Tanto que eu em 

Londres podia ter feito menos tempo e não fiz pois o 

lugar estava assegurado.  

 

Relativamente à experiência dos Jogos 

Paralímpicos, Gabriel destacou o ambiente, a 

envolvência e a amizade vivenciada entre todos os 

atletas como simbólicos.  

 

A sensação que eu tive é uma sensação que acho que 

qualquer pessoa “normal” ou que tenha deficiência 

deveria experimentar. Nem que seja passar pelo 

menos dois dias numa aldeia paralímpica... Almoçar 

onde os paralímpicos almoçam, jantar onde eles 

jantam, ir ao salão de jogos onde eles estão lá no 

convívio bastava para as pessoas terem outra 

mentalidade. Isso chegava para mudarmos a nossa 

mentalidade para tudo na vida! (…) Ali temos a 

oportunidade de ver as dificuldades dos outros e 

perceber como é que eles as ultrapassam. Acho que 

uma pessoa que passa dois dias numa aldeia 

paralímpica, depois valoriza mais a vida e quando se 

deparar com algum problema ou obstáculo 

certamente aquelas imagens voltam à cabeça. 

Porque naquele “mundo” há exemplos de vida que 

nos permitem obter uma vivência única! (…) Depois o 

convívio entre todos os atletas que correm nas nossas 

provas é muito bom. Apesar de haver aquelas 

rivalidades todas, o convívio entre as nações é muito 

bom e sente-se que os atletas são muito amigos fora 

das pistas… isso também distingue os paralímpicos. 

 

A participação nos Jogos Paralímpicos permitiu ao 

atleta transformar a forma como perceciona o Mundo, 

a vida e os próprios obstáculos que vão surgindo no 

seu caminho. Para si, importa que a experiência 

vivida neste contexto possa ser partilhada com o 
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maior número de pessoas possível, fazendo com que 

os exemplos presenciados possam constituir-se 

também como uma referência capaz de modificar o 

pensamento de “outros”. 

Neste excerto, Gabriel reconhece o valor que o 

desporto para pessoas com deficiência veicula na sua 

essência, associando-o ao desporto superação e 

transcendência. São valores que vão muito além da 

pista ou do recinto desportivo, e estendem-se à vida 

do atleta. Enquanto praticante de desporto regular 

durante vários anos, o atleta detém uma visão 

privilegiada a este respeito e enaltece os valores da 

amizade, do companheirismo e a convivência como 

fatores que distinguem o desporto paralímpico das 

demais competições desportivas. 

A prática de Atletismo tem permitido a Gabriel não 

apenas captar estes ensinamentos, mas também 

elevar a sua autoestima e autoconfiança. Nas suas 

palavras: Neste momento, eu acho que é uma forma de eu 

me sentir capaz e de me sentir bem comigo mesmo. Nesta 

medida, o desporto parece deter um importante papel 

a nível psicológico, mas também social. Com efeito, 

este desportista realça o reconhecimento e a 

visibilidade que a prática desportiva lhe permitiu obter 

a nível social e que lhe permite servir de exemplo e 

de incentivo à prática de novos atletas. 

 

A nível social, aqui na cidade, as pessoas conhecem-

me. Agora em Londres houve uma repercussão um 

bocadito maior e as pessoas ficaram a conhecer-me 

mais e isso nota-se na cidade toda! Reconhecem-me 

na rua e isso pode incentivar também outras crianças 

a praticar Atletismo. Uma pessoa sai no jornal aqui do 

Fundão ou Castelo Branco… ou Covilhã… e quando 

eu apareço no jornal, dou uma entrevista ou vou fazer 

uma palestra, também é importante passar a minha 

palavra para sensibilizar os outros.  

 

Ao longo da entrevista, Gabriel foi fazendo 

referência ao papel desempenhado pela família, bem 

como pelo treinador e atleta-guia. O seu apoio foi vital 

para se manter na competição.  

 

Quando ia para a competição dava o meu máximo 

porque havia lá pessoas que não gostava de 

defraudar e que acreditavam em mim. A família e 

o treinador fazem parte desse grupo… 

 

Não obstante o facto de se ter iniciado no desporto 

regular e apenas ingressar no desporto para pessoas 

com deficiência quando as suas limitações se 

tornaram impeditivas de competir sem atleta-guia, 

Gabriel sempre teve o apoio da família.  

 

Quando comecei no desporto paralímpico eles nunca 

puseram nenhum entrave, não puseram nenhum 

obstáculo. Acho que para eles foi um continuar, quase 

nem repararam na mudança porque eu sempre 

competi. Até acharam bem voltar a competir e depois 

quando aparece alguma notícia no jornal sobre as 

provas eles valorizam, por isso sempre me 

incentivaram. Sempre que podem vão assistir às 

provas a nível nacional. (…) Eu acho que o apoio da 

família… da minha esposa, dos filhos, da minha avó, 

do meu pai e da minha mãe, que já faleceu, tem sido 

essencial. São eles que me fazem acabar as provas. 

Eles sempre gostaram de me ver treinar e de me ver 

vencer, por isso tento vencer por mim, mas também 

para eles. 

 

Do mesmo modo, enaltece a função 

desempenhada pelo seu atual treinador e atleta-

guia, tal como se observa no sequente excerto. 

 

O guia é muito importante no treino e na competição. 

Quando consigo treinar com guias treino sempre mais 

e com melhor qualidade do que sozinho. E nas provas 

de estrada é essencial. Porque eu já tenho muitas 

limitações, principalmente em percursos que não 

conheço. Se é uma prova que já conheço o percurso 

consigo fazê-la sozinho. Agora, se é uma prova que 

não conheço, o guia é essencial (…) por causa dos 

obstáculos, dos percursos, para informar a posição 

dos adversários e mesmo para os abastecimentos. 

(…) A tarefa deles é auxiliar e incentivar claro, porque 

muitas vezes puxamos uns pelos outros. (…) Depois 

o meu atual guia, o Martim, além de treinador e guia 

somos amigos. Já nos conhecemos há muito tempo e 

é mais uma relação de amizade muito forte do que de 

treinador e de atleta. Ele tem sido muito importante! 

 

Gabriel coloca ainda em destaque um atleta 

Argentino, Marcelo Medina, pela forma como o 

seu trabalho e os seus resultados o inspiraram 
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ainda na fase da infância e da adolescência 

quando treinava Atletismo no bairro onde vivia. O 

papel atribuído a este atleta parece identificar-se 

com a figura de um ídolo, como se percebe nas 

suas palavras: 

 

Não tenho grandes heróis ou grandes modelos. 

Marcou-me muito uma pessoa que conheci na 

Argentina, antes de vir. Na altura era dos melhores 

atletas a nível nacional e às vezes ia treinar connosco. 

Ele era daquele bairro, mas estava no melhor clube 

de Atletismo nacional. E de vez em quando, como ele 

morava naquela zona, aparecia e treinava connosco. 

Ou seja, era mesmo um superatleta para nós. Para 

mim foi muito bom porque estava a iniciar a minha 

carreira... e ele foi um grande exemplo e inspiração 

para mim. (…) Nunca me esquece um treino que 

fizemos lá na Argentina com ele. Nós éramos um 

grupo de 4 ou 5 miúdos novos, 14/15 anos, e este 

atleta já tinha 20 e tal. Nesse dia nós tínhamos que 

fazer séries de 1000m. Ou seja, fazíamos 1000m e 

depois descansávamos, voltávamos a fazer 1000m, 

depois descansávamos e assim sucessivamente. E 

tínhamos que fazer 4 ou 6 séries para um tempo 

determinado. Sei que era rápido. Ele chamava-se 

Marcelo Medina. Lembro-me que alguns atletas meus 

colegas começaram a dizer: Ah eu não aguento, não 

aguento, não aguento. Na última série éramos só eu, 

outro da minha idade e o Marcelo Medina… Esse dia 

foi muito bom. O resto já tinha tudo desistido, mas nós, 

só para correr com ele, não parámos… Era aquela 

coisa de ir atrás dele que nos fazia sentir mesmo bem. 

Era espetacular! 

 

Até ao momento referenciamos os episódios mais 

marcantes para Gabriel e narrámos algumas das 

suas inspiradoras experiências desportivas, contudo, 

a sua carreira não foi feita apenas de vitórias e de 

sucesso. O seu trajeto foi construído também sob 

adversidades e contratempos.  

A este respeito, o atleta destacou, entre outros 

fatores, a falta de apoio sentida sob o ponto de vista 

das estruturas organizativas. Fez ainda referência às 

dificuldades sentidas para conciliar os horários de 

treino com o seu atleta-guia, com o trabalho e com a 

família. Além da intensidade dos treinos e da sua 

extensão, conseguir manter-se ao melhor nível, sem 

descurar os restantes papéis sociais que assume, 

representa uma tarefa árdua e complexa. É neste 

contexto que reforça a importância da 

profissionalização dos atletas paralímpicos para que 

estes possam dedicar-se em exclusivo à prática 

desportiva. Para Gabriel, apenas deste modo será 

possível acompanhar a evolução observada noutros 

países, muitos deles com atletas paralímpicos 

profissionais na sua modalidade. 

 

Quando estamos a preparar uma maratona, como 

aconteceu este ano, fizemos o mês de Julho e Agosto 

a treinar 30 km por dia. Ou seja, mais ou menos 2 

treinos por dia de uma hora, uma hora e pouco cada 

treino. Isso a correr. Mais o treino que fazemos de 

reforço muscular ou de Natação para melhorar o nível 

cardiorrespiratório… isso dá muito mais tempo de 

treino. Depois no fim de semana fazemos sempre um 

treino mais longo. Mas claro que só consigo manter 

os treinos bi-diários nas férias, porque não estou a 

trabalhar e na escola facilitam-me horários. (…) Mas 

depois são os meus filhos, as atividades deles, são as 

coisas da casa, a minha mulher, combinar horários 

com o meu guia que também sejam bons para ele… 

e isso é preciso uma ginástica muito grande para 

conseguir. Normalmente tento despachar o treino 

antes da família vir para casa… para quando eles 

estiverem em casa eu também estar disponível. 

 

O facto de viver no Fundão e ser o único atleta 

com deficiência visual que pratica Atletismo e treina 

nessa localidade, tem dificultado a integração no 

grupo de atletas da seleção, bem como a sua 

participação em estágios, uma vez que a grande 

maioria dos atletas são residentes em Lisboa. Para 

este, viver no interior de Portugal dificulta também o 

seu treino pela escassez de espaços específicos e de 

instalações desportivas adequadas, pois, tal como 

refere na sua história: Eu treino na berma da estrada 

nacional… muitas vezes chego a treinar sozinho, mas 

apenas em locais iluminados e que conheço bem, mas 

sempre com muitas dificuldades. 

Este e outros excertos, como o que se segue, 

fazem transparecer o carácter amador atribuído por 

Gabriel ao desporto para pessoas com deficiência em 

Portugal. 
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Quando foi para treinar para a maratona de Londres 

fizemos o nosso próprio estágio, entre aspas. Foi 

estágio com família. Estágio-férias pode chamar-se 

assim. Fui eu e foi o meu treinador e guia, o Martim. 

Alugámos uma casa em conjunto e passámos 15 dias 

a treinar e a passar férias ao mesmo tempo com a 

nossa família, porque de outra forma não faríamos 

nenhum tipo de preparação específica para as provas. 

Falta muito profissionalismo ainda nesta área… 

 

Atentando nas suas palavras, percebe-se que a 

falta de apoios se estende aos dirigentes da FPDD e 

do CPP que, no seu entender, deveriam criar uma 

relação de maior proximidade com os atletas. Esta 

aproximação será preponderante para o 

conhecimento das reais necessidades dos atletas e 

para a luta por melhores condições. 

 

O que é mais triste e que me deixa desmotivado é 

talvez a falta de visibilidade e de apoio dos dirigentes. 

Acho que há muita distância com os atletas. (…) As 

entidades deviam trabalhar mais em prol dos atletas 

que têm na tentativa de arranjar novos atletas. E acho 

que isso não está a ser feito da melhor forma possível! 

Se as nossas bolsas fossem mais equivalentes… Não 

digo que sejam iguais aos atletas olímpicos, mas pelo 

menos 50% da deles já seria melhor. (…) Em Portugal 

os olímpicos têm visibilidade! Muita ou pouca têm. 

Nós não temos quase nenhuma. Nós temos só 

quando são os Jogos e depois disso caímos no 

esquecimento. Era importante termos mais 

visibilidade e se houvesse mais competições 

regulares que inserissem atletas paralímpicos penso 

que ajudaria. Mas mesmo aqui as coisas deviam ser 

mais organizadas… Eu todos os anos vou fazer a 

meia maratona da ponte 25 de Abril. No ano passado 

[2011] estávamos lá os 4 maratonistas paralímpicos 

portugueses, mais o Nuno Alves… Eram 5 atletas do 

projeto paralímpico a competir na meia maratona e 

ninguém soube de nada. Nos media não saiu nada. 

Cada um de nós foi competir na sua classe… mas 

nem havia prémios para nós. E eu fui o 9º classificado 

dos “normais”… mas ninguém soube. Se calhar se 

algumas pessoas vissem isso percebiam que não 

somos uns “coitadinhos” como muitos pensam… 

 

Neste excerto, Gabriel refere-se à importância de 

se investir na visibilidade dos atletas paralímpicos 

portugueses nos meios de comunicação social. Esta 

permitirá colocar em evidência as capacidades dos 

atletas, as suas dificuldades e as batalhas diárias 

travadas na conquista de resultados desportivos de 

excelência. Em consequência, será possível obter 

maiores apoios do estado e de privados, bem como 

transformar a imagem que a sociedade construiu 

acerca dos paralímpicos e da própria deficiência. 

Para Gabriel, a formação de recursos humanos 

especializados é também escassa nesta área e 

muitas vezes o facto de os atletas serem sujeitos a 

métodos de treino inadequados poderá inviabilizar a 

obtenção de resultados desportivos superiores ou de 

melhores performances.  

 

Na adolescência, quando vim para Portugal e 

continuei a treinar aqui, todos os fins de semana eu 

fazia provas. Como eu ganhava sempre, todos os fins 

de semana colocavam-me a competir. E foi um 

exagero! Na altura eu gostava, sabia bem aquilo, mas 

agora já tenho conhecimentos para saber que isso foi 

errado... Depois acabei por desistir porque também 

me sentia cansado. Penso que tive um esgotamento 

muscular e se calhar podia ter sido um atleta muito 

melhor do que fui. Mas também não fui aconselhado 

da melhor forma. Eu era novo... gostava de competir, 

tinha energia... dava tudo! Às vezes corria sábado, 

corria domingo e ganhava as duas provas. Depois tive 

uma fase má e não tive apoio psicológico, o que teria 

sido importante. 

 

Tendo em linha de conta este excerto, é possível 

constatar que em Portugal ainda existem muitos 

técnicos a trabalhar na área sem formação específica 

e adequada. Contrariamente, o investimento de 

outros países no desporto paralímpico é cada vez 

mais evidente, aproximando-se do ideal de 

espetáculo desportivo associado aos olímpicos. 

Utilizando as palavras do Gabriel: Houve marcas em 

Londres de atletas quase olímpicos! Penso que isso já 

mostra muita coisa… 

Porém, em Portugal a realidade é distinta, tal 

como nos conta: 

 

Em Portugal somos poucos e já estamos a ficar todos 

veteranos. Falta arranjar atletas novos e não é em 

quatro anos, até ao Rio de Janeiro, que vão arranjá-

los. (…) A captação hoje tem que ser na escola 
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porque os miúdos estão lá até aos 18 anos. A matéria-

prima está nas escolas e tem que ser ali a 

intervenção. Através dos professores do regular, dos 

titulares de turma, dos professores de Educação 

Física, é por aqui que temos de mudar as coisas. É 

preciso sensibilizar os miúdos para treinar e ganhar o 

gosto pelo desporto e a escola é um meio privilegiado 

para isso. E nós, os atletas mais velhos, estamos cá 

para ajudar a sensibilizar.  

 

No momento em que foi entrevistado, Gabriel 

continuava a treinar para se manter na competição 

por mais quatro anos. A longo prazo o seu objetivo é 

manter-se no projeto paralímpico e conseguir fazer os 

mínimos para estar presente nos próximos Jogos 

Paralímpicos, em 2016. 

 

Neste momento o objetivo é recuperar e começar a 

preparar o Mundial de Julho de 2013, na França. 

Saber qual é a prova que vou fazer e preparar-me 

para isso. (…) A longo prazo, é ir ao Rio de Janeiro. 

Na maratona, em princípio. E se houver os 10.000m e 

se houver a possibilidade de voltar a fazer essa prova 

também quero. Sinto-me capaz de fazer uma boa 

prova nos 10.000m. Em princípio para os mínimos 

estou bem e se não houver lesões graves até lá devo 

conseguir. (…) Depois vamos ver se surgem outros 

atletas e logo decido o que fazer. Para já vou 

treinando e faço as provas. Cada prova vai servir para 

eu me manter ou subir um bocadinho de forma, mas 

sem grandes exigências, sem grandes pressões. 

Claro que tenho objetivos parciais. Mas vou fazer tudo 

o possível para chegar às grandes provas e estar a 

100%. Depois espero continuar no projeto… e levar a 

minha vida. (…) Quero aproveitar todos os momentos 

como se fossem os últimos. Aproveitar as 

competições todas, porque nunca se sabe até quando 

podemos competir.  

 

No final, o seu discurso parece caminhar para um 

“desprendimento” face ao treino e à competição. Este 

facto é evidente quando Gabriel narra a intenção de 

desfrutar em profundidade de cada competição 

futura, o que parece surgir como uma espécie de 

tomada de consciência de que a sua carreira se 

aproxima do fim. Talvez por isso se justifique a 

utilização da palavra “últimos” no seu discurso. 

No decorrer da entrevista foi possível ir 

assinalando algumas das suas principais 

características identitárias. Não existem dúvidas de 

que para Gabriel o desporto paralímpico transformou 

a sua forma de ser e de estar no mundo.   

 

Passar a dar importância a outras coisas que 

antigamente não dava. Havia tantas coisas que eu 

gostaria de fazer e não consigo hoje. Não consigo 

sozinho nem acompanhado… o jogar futebol, o 

guiar… coisas que adorava.  

 

Do mesmo modo, foi no desporto que aprendeu 

os valores da disciplina, do rigor e da superação. 

Retrata-se como um atleta íntegro, determinado e 

consciente das suas próprias capacidades e limites. 

 

Aguentar o treino e chegar ao fim é espetacular. Nem 

todas as pessoas conseguem correr uma maratona e 

eu, apesar da limitação visual, consigo. Isso dá-me 

um grande orgulho! (…) Sou muito focado em 

objetivos. Não gosto de sofrer demasiado [risos]. Não 

sou de ir com a corda na garganta, nem de desmaiar 

quando acaba uma prova. Sou um atleta, se calhar 

nesse aspeto, mais controlado. Conheço bem as 

minhas capacidades e sei até onde posso chegar.  
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1.5 A Narrativa de Gabriel Potra 

 

Gabriel foi entrevistado no dia 17 de Outubro de 

2012, em sua casa, no Montijo. Num espaço tranquilo 

e recatado, conversámos na sala de sua casa até à 

hora do jantar. Convidou-me para jantar consigo, com 

a sua esposa e as suas filhas, o que retrata a 

proximidade que se criou no decorrer da entrevista 

entre mim, o atleta e a sua família. Fizemos algumas 

pausas durante a concretização da entrevista, sendo 

que o atleta se mostrou sempre muito à vontade na 

minha presença.  

O atleta tem 32 anos, nasceu no Montijo, concelho 

de Setúbal. Estudou até ao 9º ano de escolaridade 

devido às limitações provocadas pela deficiência 

visual congénita e progressiva que se foi agravando 

ao longo do tempo. Atualmente, o seu problema de 

visão situa-se mais ao nível da focagem, sendo capaz 

de se deslocar em ambientes familiares sem 

necessitar de auxílio. É casado, tem duas filhas e 

trabalha como assistente operacional num pavilhão 

desportivo da sua área de residência.  

Gabriel, “Potrinha” como é chamado pelos 

colegas de treino e de competição, é um dos atletas 

paralímpicos portugueses de Atletismo mais 

medalhados. As suas vitórias difundem-se pelas 

provas de Pentatlo, até chegar às provas de 

Velocidade e de Estafetas para a classe T12, estas 

últimas, as suas provas prediletas. Neste percurso, 

começou por representar a ACAPO e, no momento, é 

atleta do Maratona Clube do Montijo. 

Na sua carreira conquistou dezoito medalhas de 

ouro em Campeonatos da Europa e do Mundo; quatro 

de prata e seis de bronze. Participou nos Jogos 

Paralímpicos desde Sidney 2000 até Londres 2012, 

conquistando duas medalhas de ouro paralímpicas e 

uma de bronze. Conhecido ainda pelos recordes que 

foi atingindo em europeus, mundiais e Jogos 

Paralímpicos, Gabriel já foi várias vezes 

homenageado e distinguido por entidades públicas, 

comunicação social e autarquia do Montijo, local onde 

vive.   

Desde muito cedo manifestou o gosto e interesse 

pela prática desportiva. Na infância sempre foi um 

miúdo dinâmico que praticava várias modalidades 

com os colegas de escola, mas foi no Atletismo que 

aos 12 anos ingressou na competição regular.  

 

Aos 12 anos fui experimentar o Atletismo. Comecei no 

Maratona Clube do Montijo e estive lá dos 12 até aos 

16 anos. (…) Aos 12 anos comecei a ir aos treinos, 

comecei a ganhar entusiasmo, comecei a competir, 

comecei a ter excelentes resultados... Eu nessa altura 

competia com atletas sem qualquer tipo de limitação 

porque nem tinha conhecimento de que havia 

desporto adaptado. Em 1992, quando comecei, nunca 

tinha ouvido falar. (…) No Montijo, infelizmente, em 

termos de espaços desportivos ainda estávamos 

muito atrasados. Nessa época eu treinava num 

jardim. Na altura em que comecei a praticar Atletismo 

evoluí muito. Comecei a fazer provas, comecei-me a 

dedicar, comecei a ter problemas em casa porque eu 

fazia questão de ir todos os dias ao treino [risos]. Às 

vezes o meu pai não lhe apetecia levar-me ao treino 

e eu dizia: “Mas eu vou!”. Às vezes ia a pé com os 

colegas uns 5 km, mas eu ia, nunca faltava… (…) 

Como iniciado de segundo ano fui logo vice-campeão 

nacional de lançamento do disco para atletas 

“normais”. Cheguei a ser selecionado para fazer 

provas pela seleção de Setúbal e tudo! Nesta fase 

ainda cheguei a ir a Campeonatos nacionais de 

juvenis que era o escalão acima do meu e tinha bons 

resultados na época. E na velocidade ia sempre à 

final… era o que eu mais gostava [sorriso]. (…) Depois 

abandonámos os lançamentos porque não havia sítio 

onde treinar e passei para a corrida. Mas também 

treinávamos na estrada, íamos para as vias rápidas… 

o perigo dos carros era muito e eu não gostava. 

Depois comecei a ter muitas lesões na tíbia, no 

tendão de Aquiles… porque muito treino de corrida 

para quem era dos lançamentos foi um bocado 

pesado e eu ainda era muito novo. Então abandonei 

o Atletismo …  

 

Após participar na competição regular, aos 16 

anos Gabriel abandona o Atletismo, apesar do 

enorme prazer que a prática desportiva lhe 

proporcionava e que é patente no excerto anterior.  

Em virtude das limitações associadas à retinopatia 

pigmentar que possui, ao longo dos anos foi perdendo 
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capacidade visual, facto que dificultava muito a 

aprendizagem escolar. Por este motivo, abandonou a 

escola e, consequentemente, o Atletismo, e foi para 

Lisboa tirar um curso profissional, entre os vários 

organizados pela ACAPO. Nesta associação 

conheceu Nuno Alves (atleta com deficiência visual 

praticante de Atletismo e que também faz parte deste 

grupo de estudo) e foi através deste que teve 

conhecimento da existência de desporto para 

pessoas com deficiência. Na época, Nuno já praticava 

Atletismo e, tendo conhecimento do passado 

desportivo de Gabriel, rapidamente o incentivou a 

experimentar a modalidade.  

Aos 17 anos, Gabriel regressa ao Atletismo, mas 

desta feita na competição para atletas com deficiência 

visual. 

 

O primeiro treino foi assim… Lembro-me que nesse 

dia o treinador chegou ao pé de mim, olhou para mim 

e eu estava assim um bocadinho forte na altura [risos]. 

Ele olhou para mim e deve ter pensado: “Isto deve ser 

mais um que se calhar vem aqui e para a semana já 

se vai embora.” Então levei as minhas sapatilhas de 

competição, fiz o meu aquecimento e ele fez-me o 

primeiro teste de 200m. Ainda me lembro que fiz 24 

segundos e qualquer coisa e ele ficou admirado! Eu, 

pesado, gordinho mesmo, já estava há quase um ano 

parado e fiz aquele tempo… O treinador disse: “Nunca 

me apareceu um atleta assim tão rápido num teste.” 

(…) Depois comecei rapidamente a treinar pois já 

tinha as bases do Atletismo… Entrei num grupo bom, 

que partilhava as mesmas dificuldades que eu e 

depois poder treinar numa pista, com um ginásio ao 

lado… as condições eram muito melhores do que as 

que tinha tido antes e notei logo evoluções. (…) Numa 

semana comecei a evoluir de tal forma que facilmente 

fiquei ao nível daqueles atletas que já treinavam lá há 

mais tempo. Em 98 faço mínimos para ir ao 

Campeonato do Mundo e aí fiquei muito feliz e 

motivado. 

 

Um ano após ter iniciado a sua prática, Gabriel é 

apurado para participar em provas internacionais. 

Face à rápida ascensão no Atletismo, as expectativas 

para as competições futuras elevam-se e a primeira 

competição internacional revela-se marcante. 

 

Há coisas que marcam sempre, passem os anos que 

passarem. São os primeiros Jogos Paralímpicos, é o 

primeiro Campeonato, as primeiras marcas. São 

todos momentos que ficam…. Parecem tatuagens no 

nosso cérebro, é uma coisa que fica gravada. (…) 

Lembro-me muito melhor do primeiro Campeonato se 

calhar do que Campeonatos a meio da minha carreira. 

(…) Em 98, o desconhecimento de uma prova 

internacional, o viajar… deixaram-me ansioso. Não 

sabia como iria ser. Competi com muitos atletas de 

todo o Mundo… aquilo foi… uma magia. Aquele 

convívio da nossa seleção era fantástico porque 

depois fui fazendo muitas amizades. (…) Quando eu 

entrei e fui a esse Campeonato, faltava a Portugal um 

elemento para fechar a estafeta e foi assim que eu 

entrei. Ficamos com uma seleção muito forte. Nesse 

ano ganhámos o Campeonato do Mundo, batemos o 

recorde da Europa, o recorde do Mundo. Fomos 

campeões do Mundo nesse ano… numa estafeta 

fabulosa. Foi um ano muito bom. Ninguém estava à 

espera porque nós viemos do desconhecido. Fui 

medalha de bronze aos 400m, medalha de bronze aos 

200m e também ninguém acreditava… pois foi a 

minha primeira competição internacional! Aliás, eu 

bato o meu recorde pessoal lá por uma margem larga. 

Em Portugal fiz os mínimos, mas lembro-me que 

cheguei a esse Campeonato e pulverizei 

completamente o meu recorde. Passei as fases todas, 

passei às meias-finais e não havia cansaço nenhum, 

não havia nada. Estava sempre a competir e isso 

dava-me um gozo enorme… Basicamente o que 

recordo são os bons resultados que tive, o convívio do 

primeiro Campeonato, o viver quase três semanas 

numa seleção e o representar Portugal deu-me um 

estímulo enorme para continuar a treinar e a melhorar 

as minhas marcas. 

 

Neste excerto é notória a emoção com que 

Gabriel recorda a fase inicial do seu trajeto 

desportivo. Os resultados obtidos na primeira 

participação internacional foram de tal forma 

marcantes que levaram o atleta a tomar uma decisão: 

A partir daí comecei a viver só para o desporto! Fiz mesmo 

uma opção. Pensava assim: “Se com o trabalho que eu fiz 

tive este nível de resultados… se me dedicasse a 100% ao 

Atletismo poderia chegar muito longe. E foi isso que fiz!” 

Dedicado, exclusivamente, ao Atletismo, Gabriel 

inicia uma carreira plena de sucessos e de 
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conquistas, de muitas medalhas e recordes batidos, 

feitos ao alcance apenas daqueles que se dedicam 

de corpo e alma à prática desportiva. Na sua história, 

o atleta destaca muitas vezes o esforço, o empenho, 

a dedicação e o gosto pelo Atletismo como 

fundamentais para ter atingido um patamar de 

resultados tão elevado. A vontade de ganhar e de se 

superar a cada dia é uma constante na sua narrativa. 

 

Em 99 foi o Europeu em Lisboa e ganhei as minhas 

primeiras medalhas de ouro. Ganhei logo 3 medalhas. 

Depois fui recordista do Mundo várias vezes nos 200 

e nos 400m em provas distintas… e foram recordes 

do Mundo que para aí há vinte anos que não eram 

batidos. (…) Eu sempre me levei muito aos limites. 

 

A este Campeonato segue-se a primeira 

participação nos Jogos Paralímpicos, em Sidney 

2000 e, tal como refere Gabriel:  

 

Ir a uns Jogos Paralímpicos é o sonho de qualquer 

atleta. Nos Jogos é assim, corra bem ou corra mal, 

quando se termina há sempre uma grande sensação 

de desgosto por ter terminado e a vontade de estar lá 

novamente. Seja qual for o resultado…  

 

A participação nestes Jogos foi muito especial. 

Estar nuns Jogos Paralímpicos representa, 

indubitavelmente, o ponto mais elevado da carreira 

desportiva de um atleta. Não obstante, os primeiros 

sobressaem pois, como afirma Gabriel: Os primeiros 

são sempre os primeiros. Nunca sabemos o que iremos 

encontrar. 

A este respeito o atleta contou-nos, com algum 

pormenor, a sua primeira experiência paralímpica: 

 

Na altura eu era inexperiente e ainda por cima não tive 

oportunidade de ir assistir a provas antes da minha. 

Então lá fui eu… Estamos num estádio ao lado a 

aguardar pela chamada para a prova. Não tínhamos 

acesso visual ao estádio principal. Fazíamos o 

aquecimento e depois tínhamos de ir para um túnel. 

Fomos para o túnel, depois para a câmara de 

chamada e de repente… já perto… ouve-se um 

barulho tremendo nas bancadas… E eu lembro-me de 

pensar: “O que é isto?” e começo a sentir uma dor no 

peito tão grande que me fazia estar cansado. Lembro-

me de dizer para mim mesmo: “Estou cansado e ainda 

nem sequer comecei a correr? Calma Gabriel, 

calma!“. Comecei a sentir o coração a bater tanto e só 

pensava: “Ainda nem fiz nada” [risos]. (…) Sofre-se 

muito nesses momentos, muita gente se calhar até 

abandonava e desistia. O período antes da prova em 

que vamos aquecer e em que estamos à espera de 

ouvir o nosso nome para entrar na pista é muito duro. 

(…) Saber que aquelas pessoas contam connosco e 

nós temos de provar que elas podem acreditar em 

nós… não é fácil, são muitas emoções para gerir. (…) 

Mas passei a eliminatória, fui à meia-final onde já me 

senti a correr melhor e na final é sempre uma 

incerteza muito grande. Lembro-me que na final 

estava com o terceiro tempo e o treinador tinha 

discutido comigo porque na meia-final parti muito 

lento. Ele achava que eu tinha de ser mais ousado na 

partida… Então na final parti “à morte”! Lembro-me 

que entrei na reta um bocado destabilizado do 

cansaço, mas sabia que ia ganhar a prova porque os 

adversários estavam atrás… sentia-os atrás de mim. 

E fiz uma boa marca, fiz recorde paralímpico de 200m, 

foi fantástico! Foi uma surpresa e foi muito, muito 

marcante para mim. (…) Esse momento ainda está 

aqui… Ainda sinto essa emoção… Acho que o mínimo 

que se pode dizer, a seguir àqueles segundinhos da 

prova, é que todo o trabalho, todo o esforço valeu a 

pena. Vale mesmo a pena continuar, é isto que eu 

quero! Lembro-me mesmo de ter tido estes 

pensamentos. (…) Depois na estafeta tivemos uma 

prova muito difícil, mas mesmo assim fomos 

campeões. Só que nós queríamos o recorde do 

Mundo e não conseguimos.  

 

Os momentos vividos nos Jogos Paralímpicos de 

Sidney 2000 parecem ter ficado gravados na memória 

de Gabriel, facto bem visível pelos pormenores que 

recorda ainda hoje com tanto entusiasmo e emoção. 

Mas não foram apenas os resultados e as provas que 

o marcaram, o próprio ambiente e envolvência 

característicos de uns Jogos Paralímpicos adquirem 

elevado simbolismo para o atleta.  

 

Lá é feita a junção de quase todas as deficiências, a 

motora, intelectual, visual, a paralisia, todas. E assistir 

às provas de cadeira de rodas, assistir às provas 

coletivas, o desconhecimento de outras modalidades 

e a curiosidade em conhecer esse novo mundo 

marca-nos muito. Depois é o andar dentro daquela 
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aldeia, ir ao refeitório, conviver com aquelas pessoas 

todas… é incrível! Há uma lição de vida que eu tirei lá 

e é o que digo a muitas pessoas que não têm 

limitação. A muitas fazia-lhes falta ir a uns Jogos 

Paralímpicos para verem os exemplos de vida e de 

superação que lá se encontram. Vemos milhares de 

pessoas, cada uma com a sua limitação, uns mais, 

outros menos, mas todos felizes. A essas pessoas 

fazia-lhes falta sentir aquilo que eu senti, ver aquelas 

pessoas, ver aqueles sorrisos, parar para olhar à 

volta… Aquilo é mágico! Eu em Atenas estava a 

comer e sentam-se alguns elementos da seleção 

Alemã ao meu lado. Então está uma rapariga ao meu 

lado que não tinha braços e ela começa a comer no 

tabuleiro com os pés de faca e garfo e cortava a carne 

melhor do que eu de faca e garfo. Foi incrível! Fiquei 

dias com aquela imagem na cabeça. Sempre que me 

aparecia uma dificuldade essa imagem voltava à 

minha cabeça e ainda hoje isso acontece.  

 

Acompanhado desde sempre pela excelência do 

seu percurso, Gabriel experienciou diversas vezes a 

sensação de subir ao pódio e ouvir o hino nacional. 

Instantes que parecem constituir para o atleta um 

autêntico momento de retrospetiva, marcado pelo 

orgulho e pela satisfação pessoal relativa à 

concretização do objetivo mais audaz que um atleta 

poderá perseguir. 

  
O ir ao pódio… Tive essa honra e essa oportunidade 

várias vezes e é sempre diferente. Cada vitória tem 

uma história, porque a competição é diferente, a 

dificuldade é maior ou menor. Fui muitas vezes ao 

pódio e fui muitas vezes medalha de ouro, mas volta 

sempre aquele pensamento: “Valeu a pena”! Valeu a 

pena e vou lutar para que isto aconteça novamente. 

(...) Parece que ficamos mais leves. O que me vem à 

cabeça são algumas imagens do ano, do treino, 

penso que se calhar gostava que estivesse ali uma 

determinada pessoa a assistir… Mas fico mais 

contido, fico a saborear aquele momento para mim, 

fico a ouvir com atenção o hino. É o meu dia, o meu 

mérito e gosto muito de ficar ali e rever o caminho 

percorrido para chegar até ali… 

 

Todavia, um percurso desportivo como o de 

Gabriel não se constrói sem muito empenho, sem 

dedicação, sem abdicar de algumas coisas em 

detrimento do desporto. Como destaca o atleta: O que 

custa não é a competição em si, é o treino, esse sim é duro. 

O objetivo de chegar à alta competição e se manter 

nela o maior tempo possível assim o obriga. Para o 

atleta, os resultados desportivos que alcançou são o 

reflexo da determinação e das suas capacidades, 

mas também do comprometimento com o desporto; 

factos retratados por inúmeras vezes na sua 

narrativa. 

 

O que custa são os treinos. Há alturas que temos 

treinos muito intensos. Cheguei a estar em treinos em 

que o cansaço era de tal forma grande, em que havia 

uma carga de ácido lático tão grande em cima de mim 

que eu ficava completamente paralisado. Estamos ali 

às vezes 15/20 minutos ou mais no chão sem nos 

conseguirmos levantar e com umas dores incríveis. 

(…) Para se ter alguns resultados temos que treinar 

no duro, temos que treinar todos os dias. O meu 

treinador incutiu-nos essa mentalidade e essa 

mentalidade em mim sempre ficou bem clara. Eu fazia 

questão de ir ao treino todos os dias e, se algum dia, 

por algum motivo, não pudesse ir, aquilo não me caía 

bem. Quando algum dia não posso treinar esse dia 

para mim é um dia diferente e do qual não gosto 

[risos]… a sério.  

 

No caso de Gabriel parece existir mesmo uma 

certa dependência relativa ao treino e o desporto 

assume-se como uma forte marca identitária do 

atleta. 

A sua carreira desportiva não se destaca apenas 

pelos momentos de glória, pelas vitórias e pelas idas 

ao pódio, o atleta passou também por situações 

difíceis. São momentos que estão diretamente 

associados a lesões graves que contraiu e que se 

constituíram como verdadeiros obstáculos à 

concretização das metas definidas inicialmente pelo 

atleta.  

 

No final de 2002, com a carga de treino intensa que 

tive durante muito tempo, fui um pouco abaixo. Nós 

não temos nada que nos ajude a recuperar. Já 

tivemos uma massagista que nos dava uma 

massagem de vez em quando, mas pouco mais. Nós 

precisávamos de um acompanhamento diferente, 

alguém que começasse a detetar que nós estávamos 
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a adotar posturas incorretas, que fizesse um trabalho 

de fisioterapia e de recuperação… Mas nós não 

temos nada disso. É só treino, treino, treino e em 

casa, de vez em quando, fazer gelo. É só o que nós 

temos. Parece que estamos a viver na idade da 

pedra… e com o tempo comecei a acumular algumas 

lesões… Tive uma lesão gravíssima de 2002 até 2004 

em que fiz três operações. Tive uma pubalgia… 

 

Nesta fase em que esteve lesionado, o atleta 

realça a falta de apoio que sentiu por parte do Clube 

e da Federação. Adicionalmente, a falta de métodos 

de treino adequados e de acompanhamento 

específico no treino por um fisioterapeuta e um 

médico, parece ter influenciado, negativamente, o seu 

rendimento. Neste período do seu percurso, Gabriel 

destaca o investimento pessoal realizado na sua 

recuperação e a mágoa que ainda hoje sente pela 

falta de apoios institucionais. 

 

Tive esses dois anos em fisioterapia e cirurgias. Ia 

para a clínica fazer acupuntura juntamente com 

fisioterapia todos os dias, tudo do meu bolso. Só para 

dizer que nesse ano, nessa última operação, gastei 

seis mil e tal euros e ninguém me pagou nada. Essa 

é uma revolta que eu tenho. Uma mágoa grande 

porque ninguém me ajudou. Tive promessas de toda 

a gente… mas na hora todos falharam. (…) A partir de 

2004 o Gabriel Potra passou a ser outro atleta porque 

a cirurgia que fiz aos adutores alterou-me muito 

mesmo. Aquela coordenação de vinte e tal anos em 

que eu andava assim, corria assim, tudo aquilo 

desapareceu. Fiquei outra pessoa e andei muito 

tempo até conseguir voltar a treinar. Houve muitos 

médicos que me deram por acabado mesmo. (…) E 

depois para conseguir voltar novamente à competição 

tive de alterar as minhas expectativas. Eu era 

recordista do Mundo e depois ter de alterar essa 

fasquia… não pela minha pessoa, mas pelo que 

estava a acontecer, isso custou muito. Mas cá 

estamos, sofri… [pausa] mas continuei a ser o mesmo 

guerreiro. 

 

Apesar da lesão o ter afastado da alta competição 

e do projeto paralímpico, Gabriel não desistiu e 

regressou ao treino, mas desta vez para participar em 

provas combinadas. Iniciou-se nas provas de Pentatlo 

conquistando em 2006 a medalha de bronze no 

Campeonato do Mundo na Holanda e em 2007 a 

medalha de prata no Brasil. Porém, o caminho que 

teve de percorrer para regressar às medalhas foi 

extremamente duro, não apenas pela recuperação de 

uma lesão grave, mas também porque treinar para 

provas combinadas é uma missão extremamente 

exigente. Nessa fase, a estratégia de mudar o tipo de 

provas em que competia visava trabalhar diferentes 

grupos musculares e aproveitar as boas capacidades 

de lançamento que Gabriel possuía, visto ter iniciado 

a sua prática desportiva como lançador na 

competição regular.  

 

Na altura voltei a estar desempregado e então tinha o 

dia todo por minha conta outra vez. Em 2005 comecei 

a falar com o meu treinador e como eu em miúdo 

lançava disco e cheguei a fazer provas de 

comprimento com bons resultados, decidimos 

começar a treinar para provas combinadas, para o 

pentatlo… (…) Comecei a passar dias inteiros em 

Lisboa porque eu treinava, descansava um bocado, 

almoçava e voltava a treinar… e voltava a treinar. Às 

vezes no treino da própria tarde conseguia fazer dois 

tipos de treino.  

 

Mas esta não foi a sua única lesão. Em 2008, nos 

Jogos Paralímpicos de Pequim, volta a contrair uma 

lesão grave, desta vez no tendão de Aquiles. Após 

mais um período de recuperação, Gabriel teve de 

deixar de fazer as provas de lançamento pela 

sobrecarga que lhe provocavam na zona lesionada. 

Abandonou novamente as provas de pentatlo e 

regressou à velocidade. Em 2009 começa a treinar 

apenas para as provas de 100 e 200m, provas que 

lhe dão um “enorme gozo treinar”. E tal como refere:  

 

Por incrível que pareça fiz a minha melhor marca de 

sempre aos 100m, mesmo depois de tudo… No 

Campeonato da Europa na Grécia, em 2009, fui 

bronze aos 100m e não estava à espera. Fui 4º nos 

200m e fomos medalha de prata na estafeta. Penso 

que estas também foram medalhas marcantes para 

mim… Depois de tudo o que passei nunca imaginei 

conseguir retornar aos primeiros lugares da 

competição.  
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Mesmo depois de todas as adversidades 

enfrentadas, das lesões, da falta de apoios e dos 

resultados menos positivos, a sua vontade de voltar a 

competir e de vencer é por demais evidente. A 

determinação é com certeza uma das suas marcas 

identitárias, patente nas suas palavras, no modo 

como narra as suas experiências e como se mostra 

orgulhoso por ter conseguido manter-se sempre no 

topo.   

Estes sentimentos são alimentados pelo 

reconhecimento social obtido através da carreira 

desportiva de excelência que construiu, pelas 

diversas homenagens que lhe foram prestadas e que 

o atleta realça: Fui homenageado em vários sítios. Tenho 

uma catrefada de troféus de reconhecimento. Desde as 

variadas receções que familiares, amigos e autarquia 

do Montijo organizaram após a sua chegada de 

grandes competições, até homenagens de entidades 

públicas, foram diversas as iniciativas que fizeram 

com que o atleta visse o seu mérito desportivo 

consagrado.  

 

Quando fui aos Jogos em Sidney, passei a ser 

conhecido. A partir daí nunca mais parei… Houve aqui 

no Montijo uma divulgação dos meus resultados, 

recebi muitas homenagens. Recebi a homenagem do 

Presidente da República, do Primeiro-ministro e ainda 

me lembro que cheguei a receber uma homenagem 

do Presidente Pinto da Costa, do Porto. Fiquei muito 

contente na altura… É importante receber uma 

homenagem, foi muito bom. Mas um desabafo meu… 

é pena que só acontecem naquelas alturas. 

Esquecem-se que um atleta para chegar àquele 

momento tem de treinar todos os dias. (…) Só se 

lembram de nós naquelas alturas, mas são quatro 

anos de trabalho intenso para lá chegar. Passaram 

europeus, passaram mundiais e não existe um apoio, 

não existe uma palavra… e isso por vezes entristece. 

(…) Eu faço isto não para ser reconhecido pelos 

outros, é porque eu gosto mesmo muito disto, mas 

seria bom se houvesse maior apoio… um apoio diário. 

 

Associado a este reconhecimento está, sem 

dúvida, a responsabilidade acrescida para o atleta. 

Gabriel sentiu claramente aquilo que designa como 

“peso da responsabilidade”. Naturalmente, depois 

dos ótimos resultados que alcançou, a exigência é 

cada vez maior e as expectativas criadas por aqueles 

que o rodeiam são acrescidas.  

 

O meu treinador, conhecendo a pessoa que eu sou, 

conhecendo aquilo que eu tenho treinado e que tenho 

feito no Atletismo… diz que eu sou a referência no 

grupo. E há lá atletas sem problema nenhum a treinar, 

sem deficiência alguma. Ele quando não pode ir ao 

treino telefona-me a pedir para orientar o treino 

porque diz que os outros me respeitam e isso é uma 

grande responsabilidade. Ele diz que eu sou uma 

referência muito grande no grupo e uma referência 

para outros atletas que possam vir. Isso claro que é 

muito bom ouvir, mas também nos faz querer fazer 

cada vez mais e melhor. 

 

Para além destes factos, ao longo da sua 

história, Gabriel foi fazendo referência às pessoas 

que mais o marcaram. Numa fase inicial, entre os 

mais significativos destaca o papel dos pais na 

iniciação e manutenção da prática desportiva. Os 

seus pais desconheciam a existência de desporto 

para pessoas com deficiência. Por este motivo, a 

sua reação inicial foi de surpresa, mas o apoio foi 

sempre incondicional. 

 

Eles queriam sempre era o meu bem-estar. Já foi 

complicado para eles eu ter ido para Lisboa para 

treinar. Os meus pais ainda se foram lá informar sobre 

o que era aquilo e começaram-se a aperceber que se 

fazia um trabalho sério no Atletismo. Perceberam que 

havia ali um grupo de pessoa que gostava daquilo e 

que não via o Atletismo como um passatempo. E 

sabendo o quanto eu gostava do Atletismo, sabendo 

o que eu tinha passado no Montijo na prática regular… 

eles sempre me apoiaram. (…) E como eles me 

conhecem sabem que eu sempre fui uma pessoa que 

luto pelos meus objetivos, sempre acreditaram que 

poderia ir longe. E depois quando começaram a ver 

os meus resultados foi um orgulho tremendo para 

eles. Sempre tive todo o apoio da parte da minha 

família, da parte dos meus amigos. 

 

Para além dos pais, Gabriel destaca ainda outras 

pessoas que o marcaram. Fala de alguns dos seus 

colegas de treino, nomeadamente do atleta que o 

introduziu nesta prática desportiva: “O Nuno Alves que 
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foi a pessoa que me levou para lá, ou seja, foi aquela 

pessoa… Se calhar ia lá parar na mesma, mas os primeiros 

passos foi com ele que dei.” 

Também outros colegas e o treinador são 

referidos no discurso do atleta: 

 

Depois criei uma excelente relação com outros 

atletas… O Rodolfo e um guia que era o Bruno Girão, 

principalmente. Nós os três estávamos juntos todos 

os dias, os treinos eram bi-diários e lá estava eu, o 

Rodolfo e o Bruno… sempre os três no estádio 

universitário de manhã e à tarde a treinar. E 

passávamos grande parte do tempo juntos, 

partilhamos muitos momentos especiais para todos. 

(…) O meu treinador claro, conhece-me há muitos 

anos e ainda por cima já o conhecia antes como guia. 

(…) Ele sabe a minha história toda, sabe tudo de mim 

e conversamos muito, até mesmo para além do 

desporto. Nós temos uma boa abertura e uma 

amizade que faz com que muitas vezes partilhemos 

várias coisas, não apenas do treino, mas também da 

vida pessoal.  

 

Por fim, Gabriel eleva ainda a mulher e 

companheira como significativa na etapa mais 

recente da sua carreira: 

 

Hoje se calhar a pessoa que mais próxima de mim 

está é a minha mulher. Ela sabe tudo de mim. (…) 

Muitas vezes ela vinha das aulas, vinha ter comigo, 

veio imensas vezes comigo às competições… No 

fundo, é quem me tem acompanhado mais.  

 

Para além destas pessoas, afirma não ter um 

ídolo propriamente dito, destacando-se como a 

pessoa mais importante no seu próprio percurso 

desportivo. 

 

O meu ídolo para mim se calhar sou eu. Não sigo os 

passos de ninguém, sigo é a minha vontade, sigo é a 

minha intuição apenas. 

 

No decorrer da história narrada, Gabriel revela 

ainda que os seus objetivos e a motivação para treinar 

se foram modificando com a experiência adquirida na 

competição. Os resultados atingidos e a mudança de 

exigências observada em contexto internacional, vão 

exigindo a adaptação contínua das metas definidas 

pelo atleta.  

 

No início o que me movia era o gosto, a paixão pela 

modalidade, o resultado das provas, o evoluir, os 

recordes pessoais, o reconhecimento, o ir àquela 

prova, ao Europeu, ao Mundial, ir aos Jogos, aquilo é 

um ciclo que não queremos deixar de fazer… Hoje, 

outra das motivações são os prémios monetários, 

porque chegamos a um patamar em que tem de haver 

motivação extra. Porque neste momento eu para 

treinar todos os dias tantas horas, já não o faço só por 

gosto. Já que sou um atleta de elite que vai 

representar o país, então o apoio monetário é também 

importante. (…) Cheguei a um patamar em que hoje a 

paixão pelo desporto é a mesma ou ainda maior, 

porque estou mais dentro do assunto… mas perante 

isto tudo [o estado atual do desporto paralímpico em 

Portugal] as coisas começam a mudar. Ano após ano, 

custa não nos sentirmos reconhecidos ou 

recompensados pelo nosso esforço. Nós 

conversamos muitas vezes e é unânime este 

sentimento porque temos dado tanto ao país e pouco 

recebemos em troca. Sinto um orgulho tão grande 

quando vou lá fora e represento o país e depois o país 

nada faz por mim e por nós. Isto passa um ano, 

passam dois, passam três e isto vai deixando uma 

certa mágoa. (…) Então comecei a ganhar outros 

interesses e a focar-me noutras coisas. Cheguei a um 

ponto em que comecei a pensar: “Não posso fazer só 

isto, tenho de ir trabalhar”! Então lutei por trabalho e 

agora tenho de me dedicar a isso. Neste momento 

esse é o meu primeiro objetivo, o trabalho. Hoje se 

tiver de faltar ao treino porque há trabalho eu faço 

isso. Antigamente jamais o faria, o treino estava 

sempre em primeiro lugar. Custa muito dizer isso 

[hesitação]… Eu estou a dizer isto, mas é uma guerra 

cá dentro… Se tiver de faltar ao treino falto, fico com 

aquela tristeza mas falto, já não penso duas vezes. 

Antigamente contornava tudo e mais alguma coisa 

mas tinha de ir ao treino. Agora é a família, o trabalho 

e depois o desporto. É mesmo assim, foi a vida que 

me levou a estas circunstâncias… 

 

Em todo este trajeto, para além da mudança de 

objetivos é visível o significado “existencial” que a 

prática desportiva adquire na vida do atleta, tal como 

ilustra o seguinte excerto. 

 

O desporto já faz parte da minha vida. (…) Com o 

desporto tenho-me realizado ano após ano, tenho 
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aprendido imensas coisas. Acho que aprendi a ser 

uma pessoa que se calhar nunca seria sem o 

desporto… Neste momento sou o que sou, muito pelo 

que o desporto me deu, pelo que o desporto me 

incutiu e me ensinou… O desporto paralímpico deu-

me um ensinamento muito grande. Porque além das 

dificuldades que nós temos do treino, no dia-a-dia 

temos de superar-nos constantemente. Uma qualquer 

pessoa pega no seu carrinho e chega onde quer, vai 

para o seu treino tranquilo, mas nós não. Uma pessoa 

com deficiência não! Quantos cegos como eu dão 

várias cabeçadas até chegar ao treino? Muitas vezes 

chegou a acontecer chegarem colegas meus de 

cabeça partida ou com as canelas feridas porque 

esbarram nos postes, esbarram nas pessoas, caem… 

porque há sempre alterações no caminho, há sempre 

novos obstáculos a ultrapassar. Mas mesmo assim 

isso não chega para nos fazer desistir. Por isso o 

desporto deu-me uma força de vontade extra para 

vencer não só na competição como também nessas 

dificuldades do dia-a-dia. Hoje, muito sinceramente, 

penso que nenhuma dificuldade me derruba. Se 

correr mal à primeira, irá correr melhor depois 

certamente…. Tenho sempre uma auto estima muito 

grande mesmo. Sem o desporto não seria, 

certamente, o mesmo Gabriel. 

 

Considerando este excerto, é possível perceber 

que o desporto foi contribuindo, ao longo da vida do 

atleta, para a construção e reconstrução da sua 

identidade. Gabriel revela ser uma pessoa muito bem-

disposta e divertida, é um atleta determinado, 

ambicioso, lutador e muito dedicado. Como ele 

próprio refere:  

 

Eu lembro-me que quando cheguei cá não era 

ninguém. Hoje não me considero propriamente 

nenhum sobredotado, mas posso dizer que o segredo 

dos meus resultados foi o meu trabalho. 

 

No que concerne ao desporto paralímpico 

propriamente dito, para Gabriel é óbvio que a 

evolução dos materiais, dos métodos de treino, o 

maior investimento dos países nesta área e o escasso 

investimento português, se refletem na redução do 

número de medalhas conquistadas pelos atletas 

portugueses nas últimas edições dos Jogos 

Paralímpicos. Para além disso, para o atleta é crucial 

que as organizações nacionais atuem no sentido de 

criar melhores condições de treino e maiores apoios. 

Uma via possível é a aproximação das condições de 

treino entre atletas olímpicos e paralímpicos. 

 

Infelizmente para nós, as coisas em Portugal 

estagnaram e em muitos casos estão a piorar… Mas 

neste momento o desporto adaptado internacional é 

uma coisa levada com muito rigor. Em grande parte 

dos países não há qualquer distinção entre atletas de 

alta competição “normais” ou adaptados. Há 

igualdade para todos, há apoio para todos, há um 

trabalho para todos. Em Portugal isso não acontece. 

Temos uma discrepância muito grande… Eu cada vez 

me sinto mais discriminado. (…) A minha bolsa são 

322€ e a de um atleta olímpico são 1100€, para a 

mesma categoria. E depois quando começam a 

negociar percentagens para a bolsa dos 

paralímpicos… aí fico doido. Penso: “Mas eu sou o 

quê?” “Sou uma percentagem de um atleta “normal”?” 

“Sou um terço de um atleta “normal”?” Não sou! Sinto-

me discriminado! (…) Mas os anos passam, já estou 

aqui desde 1998, tenho uma carreira enorme, mas a 

mentalidade é sempre a mesma. (…) Precisei muitas 

vezes de ténis e de melhores condições e isso nunca 

tive. Eu nunca fui a estágio nenhum, nunca houve 

verba para estágios. E quando começamos a falar 

com outros atletas, por exemplo, o que bateu o 

recorde do Mundo nos 400m este ano sei que teve 

cinco estágios em altitude antes de chegar aos Jogos. 

Eu trabalhei e treinei, trabalhei e treinei, foi esta a 

minha preparação para os Jogos Paralímpicos. Por 

isso é que este ano [Londres 2012] houve marcas 

fabulosas e caíram vários recordes, pois o 

investimento nos atletas paralímpicos é cada vez 

maior. (…) Para além disso, está a acontecer um 

fenómeno em Portugal em que não aparecem atletas 

novos. Não há novos valores no desporto adaptado. 

Neste momento sinto que para evoluirmos 

precisamos de muito mais, não só de nos 

entregarmos de corpo e alma ao desporto, do trabalho 

do treinador mas… é preciso muito mais. Para mim 

um bom atleta tem que ser como um puzzle: faz falta 

descansar, uma boa alimentação, o treino correto, 

depois é a parte da fisioterapia, da recuperação, da 

psicologia… Já não chega ser só bom atleta.  

 

Gabriel olha para o futuro com incerteza. Na fase 

em que foi entrevistado ponderava abandonar a 
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competição e terminar a sua carreira depois da 

participação nos Jogos Paralímpicos de Londres 

2012. São vários os projetos que definiu em termos 

futuros e que deseja abraçar depois de deixar a alta 

competição, todos eles relacionados com a prática 

desportiva. 

 

Tenho outros projetos em mente... Ia abandonar a 

carreira este ano e estava quase decidido, mas 

quando digo estas palavras há aqui uma guerra 

interior porque no fundo não é o que eu quero. Eu 

quero mesmo é continuar a treinar porque é o que 

mais gosto de fazer. Quando conseguir abandonar vai 

mexer muito comigo… não vai ser fácil. (…) 

Infelizmente estou triste, pode ser que um dia destes 

mude de opinião, mas neste momento não sinto o 

reconhecimento merecido. Neste momento como 

tenho direito a mais dois anos de preparação por ter 

sido finalista nos Jogos, fiquei em 8º lugar nos 100m, 

tenho esse direito, conquistei-o e vou aproveitá-lo. 

(…) Após estes dois anos vou fazer uma avaliação e 

se tiver condições para continuar, continuarei, mas 

agora vou viver uma época de cada vez. Mas custa 

não ver alguém que possa dar continuidade ao 

trabalho que construímos até hoje… Não há novos 

valores a surgir no Atletismo adaptado em Portugal. 

(…) Os meus projetos agora são abrir um ginásio e 

ser instrutor nesse ginásio. Vou ter de fazer mais 

formação, mas os conhecimentos e as experiências 

que adquiri ao longo dos anos serão essenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III. Narrativas no Desporto Paralímpico 
 

138 

 

1.6 A Narrativa de Jorge Pina 

 

O atleta foi entrevistado no dia 15 de Outubro de 

2012, após o almoço, num café existente no local 

onde trabalha. A nossa conversa iniciou-se no final 

das suas aulas para que não existisse qualquer tipo 

de constrangimento temporal. O ambiente era 

tranquilo e a entrevista decorreu sem interrupções.  

Jorge tem 36 anos, nasceu em Portimão, no 

Algarve, e vive em Lisboa. Estudou até ao 9º ano de 

escolaridade e encontra-se a terminar o 12º ano. 

Desempenha as funções de Massagista, Personal 

Trainer e Instrutor de Fitness, num ginásio no centro 

de Lisboa, cidade onde vive em união de facto com a 

sua esposa e a filha. 

Aos 11 anos iniciou-se no Boxe, modalidade 

onde competiu até aos 28 anos. Começou por ser 

atleta amador, mas rapidamente chegou à alta 

competição. Competiu como atleta de Boxe 

profissional até 2004, ano em que realizou o seu 

último combate. Foi no decorrer desta prática 

desportiva que sofreu traumatismos graves que o 

conduziram à perda da visão, em 2006.  

Nesse mesmo ano, inicia uma nova fase da sua 

carreira, desta vez, no Atletismo para pessoas com 

deficiência visual. Estreou-se nesta vertente como 

especialista nas provas de fundo e maratonas para a 

classe T12. Começou por representar a Sociedade 

Recreativa do Camarnal e atualmente é atleta da 

Associação Jorge Pina, fundada pelo próprio atleta. 

Embora a sua carreira no desporto paralímpico seja 

ainda curta, os bons resultados permitiram-lhe estar 

presente nos Jogos Paralímpicos de Pequim 2008 e 

Londres 2012. Neste contexto, destaca-se a 

participação nos 5000m e 10.000m no Campeonato 

do Mundo do Brasil, sua primeira competição 

internacional; a medalha de ouro conquistada na 

maratona de França em 2008; a medalha de prata 

obtida no Campeonato da Europa da Grécia em 2009, 

numa prova que não faz parte da sua especialidade, 

a estafeta; e a medalha de prata na maratona de Paris 

em 2010. Do mesmo modo, enaltecemos os 

resultados conseguidos em Campeonatos nacionais 

e Meetings da modalidade. 

Alguns aficionados do desporto lembrar-se-ão 

com certeza do nome de Jorge Pina associado a 

outros palcos, pois estamos a falar de um ex-

campeão de Boxe. Reconhecido internacionalmente, 

Jorge é o único pugilista português detentor de três 

títulos nacionais em diferentes categorias. Com 

referência a este facto, contou-nos como começou 

esta aventura: 

 

Comecei a praticar Boxe logo desde pequeno, aos 11 

anos. (…) No bairro onde morava havia pessoas que 

treinavam Boxe e eu estava no mesmo clube, mas 

jogava à bola. Estive nesse clube, depois fui para 

outro e vi que não tinha muito jeito para o Futebol. 

Então decidi ir para o Boxe… achei que tinha mais 

jeito com as mãos [risos]. Acho que descobri isso num 

jogo de Futebol… Lembro-me que me deram uma 

cacetada por trás no jogo e eu respondi com uma 

“pêra”… E foi vermelho direto [risos]. (…) Depois disso 

comecei no Boxe e nunca mais parei… só mesmo 

quando perdi a visão. Fui a vários campeonatos 

internacionais, mundiais e etc. No Boxe toda a gente 

me conhecia e estava numa fase muito boa da minha 

carreira desportiva. Era o único atleta português a 

competir lá fora e tudo. 

 

Jorge Pina, uma das referências do pugilismo 

nacional, competia pelo título mundial quando ficou 

praticamente cego. A dureza do treino e da 

competição parecem ter sido fatais para um atleta que 

foi forçado a abandonar o Boxe quando ainda se 

encontrava no seu auge. 

 

Eu era um pugilista amador, fui vários anos campeão 

de Boxe a nível amador e depois passei a profissional. 

Sou o único português que já combateu no 

estrangeiro. Disputei vários títulos e por ir disputar um 

título do mundo aconteceu-me esta fatalidade. Fui 

várias vezes campeão do mundo e o único atleta 

português que foi combater aos Estados Unidos. Sou 

um atleta muito conceituado no mundo do Boxe. (…) 

Ceguei ao treinar. Ceguei com o esforço acumulado 

de muitos treinos e competições… Não senti 

pancadas na cabeça, nem foi algo que aconteceu de 

um momento para o outro… foi acontecendo… Só 

que eu nunca dei a importância devida a isso. (…) 
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Estava numa competição em Espanha e fui ao médico 

lá. Na altura o médico não me elucidou da gravidade 

do problema. Disse-me para repousar e abrandar um 

pouco os treinos, mas não me explicou o que poderia 

acontecer se continuasse… Então vim para Portugal 

e como atleta que sou, continuei a treinar, continuei a 

combater até que vou fazer um combate na Polónia… 

Quando regressei desse combate não conseguia 

sentir a claridade nos olhos. Fui ao médico e o médico 

disse-me que tinha de ser operado de urgência pois 

tinha um descolamento de retina muito grave e podia 

ficar cego. (…) Fui a um médico especialista que me 

operou, mas a retina ficou mal colada, tiveram que 

tentar recolar e remendar e acabei por cegar do olho 

esquerdo. (…) Eu competi só até 2004, acho que o 

último combate foi em 2004. Depois as cirurgias foram 

surgindo em 2004 e 2005. Esse tempo todo andava 

sempre hospital-casa e casa-hospital até que já não 

havia nada a fazer. Foi uma fase complicada... Mas 

eu sou uma pessoa positiva [risos]. Sempre vivi para 

o Boxe, a falta dele fazia-me mesmo mal e 

rapidamente senti necessidade de procurar outra 

coisa para fazer. 

 

Nesta fase da sua vida, a perda da visão constituiu 

um obstáculo para o atleta, mas Jorge nunca se 

resignou e a sua forte personalidade otimista 

manteve-o na luta por um novo lugar no desporto. Na 

procura de novos objetivos para a sua vida, encontrou 

no Atletismo uma forma de se manter na competição 

e um novo lugar de realização pessoal e de 

transcendência. Nesta medida, iniciou-se no 

Atletismo em 2006, ano em que participa na primeira 

prova da modalidade.  

 

O Atletismo sempre fez parte da minha vida, era 

essencial para a preparação física. Sempre fui um 

atleta que treinei muito, treinei ao exagero mesmo… 

porque sempre que estava a treinar pensava que os 

meus adversários estavam a treinar nesse momento 

e eu queria ser melhor, queria estar em melhores 

condições do que eles. Por isso tentava treinar 

sempre ao meu limite e até excedê-lo para conseguir 

a melhor forma. Foi também por isso que consegui 

muito daquilo que consegui. Foi porque nunca parei… 

nunca me dei por vencido. (…) Quando ceguei, tinha 

um amigo que costumava correr comigo e que quando 

soube o que me aconteceu, tinha uns conhecimentos 

de pessoas que corriam com pessoas que tinham 

deficiência e perguntou-me se eu não estava 

interessado em experimentar. Eu disse logo que sim. 

Estava ainda no hospital e liguei logo a esse amigo. 

Então passei do médico, no Hospital de Santa Maria, 

para o estádio universitário quase. [risos] Foi assim 

que comecei a correr já cego. (…) Esse rapaz era o 

meu companheiro de corrida aos fins de semana e 

arranjou-me o contacto do treinador, na altura, do 

José Santos. Quando cheguei lá o treinador disse: 

“Mas como é que este rapaz já está aqui?”. Mas foi a 

luta. Eu tenho uma frase que costumo dizer muito: 

“Limpam-se as lágrimas, curam-se as feridas e 

partimos para outra corrida.” Tem que ser assim na 

vida. Não podemos baixar os braços e eu como 

sempre fui um atleta de combate e de luta, sempre 

apliquei isso em tudo na vida, mesmo quando perdi a 

visão. 

 

Deste excerto depreende-se que os valores que 

Jorge adquiriu ao longo da sua experiência como 

atleta de alta competição de Boxe, foram fulcrais no 

modo como encarou a deficiência. O mesmo é 

percebido quando atentamos no curto período de 

tempo entre o final da sua carreira desportiva no Boxe 

e a iniciação no Atletismo. Ainda em recuperação, 

Jorge já projetava o seu pensamento para o futuro e 

pensava o que iria fazer para conseguir transferir o 

papel basilar que o Boxe sempre representou na sua 

vida, para outra atividade.  

O Atletismo surgiu, então, como um novo desafio 

a alcançar, um novo caminho a seguir, ou utilizando 

as palavras do atleta: “Uma nova prova a vencer”. A este 

respeito, contou-nos algumas das suas vivências 

iniciais na modalidade. 

  

Quando fui ao primeiro treino foi estranho… Sempre 

corri e muito, mas nunca tinha tido a sensação de 

correr como se fosse de noite, às escuras. Foi uma 

coisa nova que encarei como mais um desafio desde 

início. (…) A minha primeira competição foi em 2006, 

portanto, para fazer os mínimos. Foi uma prova do 

INATEL [Instituto Nacional para o Aproveitamento dos 

Tempos Livres], a nível nacional. Foi para fazer os 

mínimos para ir a um Campeonato do Mundo no Brasil 

em 2007. (…) Comecei no Atletismo em 2006 e fui 

logo qualificado para esse Campeonato do Mundo. 
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De regresso ao palco desportivo, na primeira 

competição internacional, Jorge foi confrontado com 

adversários que se mostraram ao mais alto nível. 

Neste quadro, as dificuldades sentidas pelo atleta 

foram evidentes no seu discurso e nos resultados 

atingidos. 

 

A minha primeira competição internacional foi no 

Brasil. Nessa altura fiz os 5000 e 10.000m. Foram as 

minhas primeiras experiências. Nunca tinha corrido a 

nível competitivo e foram provas muito duras. Fiquei 

em 14º nos 5000 e 15º nos 10.000m. Não estava 

habituado, foi uma experiência nova. Mas foi muito 

bom estar presente e sentir aquele ambiente. Mas em 

termos de prova foi duro, muito duro. 

 

Perante a experiência adquirida nas primeiras 

competições em que participou, o atleta foi-se 

apercebendo da necessidade de treinar de forma 

intensiva e diária para conquistar bons resultados na 

modalidade. Passou, então, a dedicar-se mais ao 

treino de Atletismo, contudo, refere que nem sempre 

o seu comprometimento foi tão forte como gostaria 

face às obrigações profissionais. No seu caso, como 

trabalha na área desportiva e é Instrutor de Fitness, a 

sobrecarga diária chega a atingir níveis tão elevados 

que, muitas vezes, propiciam o aparecimento de 

lesões. Neste sentido, Jorge afirma que a falta de 

profissionalização no desporto paralímpico português 

o impede de sonhar com metas superiores neste 

palco.  

 

Houve alturas em que eu pensava que no Boxe é que 

se sofria mas no Atletismo também se sofre bastante. 

Não só nas provas, mas também nos treinos para as 

provas. O treino é muito duro. (…) Eu treino todos os 

dias e para além disso dou as aulas de uma ou duas 

horas no meu trabalho e isso também me sai muito do 

corpo. Tenho tido muitas lesões e muitas delas são 

por causa do excesso de treino. Porque eu tenho de 

trabalhar... Nós ganhamos o nosso próprio dinheiro 

para sobreviver. Não é como um atleta “normal” que 

pode abdicar da sua vida particular para se dedicar ao 

desporto. Eu tenho rendas para pagar, tenho filhos… 

e não posso abdicar, tenho de trabalhar. 

 

Embora sejam patentes no discurso do atleta 

algumas das adversidades experienciadas por Jorge 

nesta prática desportiva, os resultados começaram a 

surgir e conduziram-no à sua primeira participação 

nos Jogos Paralímpicos. A respeito desta experiência 

em Pequim 2008, contou-nos o que foi para si mais 

simbólico.  

 

Os meus primeiros Jogos foram em Pequim. Isso é 

que foi uma coisa fora do normal. Participar e acabar 

uma maratona num ambiente daqueles, com tanta 

gente pelas ruas da China… Foi maravilhoso, foi 

melhor que estes em Londres. As condições foram 

outras, havia mais apoios… foi totalmente diferente. 

(…) A grande diferença para as outras competições é 

a envolvência. São todos os países ali e trabalharmos 

todos para um único objetivo. O objetivo dos Jogos, 

para além das medalhas, é a união dos países, das 

raças e isso para mim é que tem mais impacto quando 

vou aos Jogos. (…) E depois entrar no estádio 

olímpico é magnífico! Aquilo é uma coisa… Não há 

explicação! Uma pessoa fica anestesiada… Vê 

aquelas pessoas todas e só apetece parar, olhar em 

volta e desfrutar daquele momento. O barulho é 

ensurdecedor e dá-nos uma adrenalina enorme. (…) 

Impressiona-me as dificuldades que eu vejo nos 

atletas para se conseguirem superar... Não só nas 

provas, mas também nas tarefas do dia-a-dia. Eu olho 

sempre para o atleta. Olho para as dificuldades que 

eles têm e acho que é uma coisa fora do normal eles 

conseguirem-se superar a si mesmo. É como eu vejo 

o desporto. Eles conseguirem dar sempre o seu 

melhor, independentemente das medalhas. É com 

esse objetivo que vamos para os Jogos, é com esse 

intuito. Depois a envolvência do treino até chegar à 

própria competição, o trabalho diário, a luta contra as 

dificuldades, a falta de apoios… isso é uma coisa 

muito forte. E é aí que para mim deve estar o valor de 

um atleta, mais do que nas medalhas! 

 

Ao descrever a experiência vivida nos Jogos 

Paralímpicos, coloca em destaque a atmosfera vivida 

na competição. Enaltece o convívio, a união entre os 

países, o momento marcante de entrada no estádio 

paralímpico e os modelos de superação que emanam 

na convivência diária entre os atletas - episódios 

simbólicos na sua experiência paralímpica. Na sua 
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ótica, os Jogos Paralímpicos devem difundir valores 

de superação humana, mais do que valores 

meramente quantitativos e numéricos. Por isso, 

refere: 

 

O mais marcante para mim foram mesmo as 

conquistas que fui fazendo ao longo do meu percurso. 

Foi o fazer os mínimos para chegar aos Jogos e aos 

Campeonatos… E depois foi uma medalha que eu 

ganhei na prova de estafeta, 4x100m, numa prova 

que não era a minha. Eu sou da maratona e poder 

ajudar a dar uma medalha a Portugal numa prova em 

que não sou especialista teve um sabor especial 

[sorriso]. 

 

À medida que o atleta vai narrando a sua 

experiência no desporto paralímpico, vão sendo 

referidos diversos obstáculos. Um dos aspetos mais 

mencionados foi a falta de apoios aos atletas que, 

como ele, se dedicam a este tipo de prática 

desportiva. 

 

O pior tem sido as dificuldades que os outros vão 

colocando no meu caminho para eu atingir os meus 

objetivos. Eu acho que todos os atletas querem ter 

todas as condições para poderem treinar e competir 

ao mais alto nível. Esse tem sido o meu obstáculo, 

pois não temos tido condições para melhorar. 

Infelizmente os atletas não são questionados sobre o 

que é que precisam para dar o seu melhor. Importa 

acompanhar os atletas e saber o que precisam 

diariamente, não chega preocuparem-se com eles 

apenas nos Jogos Paralímpicos. E é preciso lutar 

pelos nossos direitos também. (…) Porque os apoios 

não são os próprios. Não há uma verdadeira estrutura 

para a preparação nem para o apoio à parte 

psicológica. Ser atleta não é só correr. Há toda uma 

envolvência, desde a parte psicológica, à parte física, 

em que tudo conta. (…) Um atleta tem de estar só 

focado na sua competição, focado na prova… não 

pode estar preocupado em receber o que lhe devem, 

em arranjar médico para o tratar ou em trabalhar. Para 

tratar a minha pubalgia [lesão contraída nos Jogos 

Paralímpicos de Londres 2012] fui procurar 

particularmente um fisioterapeuta porque não temos 

ajudas nesse sentido.  

 

Adicionalmente, sobressaem outras dificuldades 

vivenciadas pelo atleta e que estão inerentes às 

especificidades do Atletismo para pessoas com 

deficiência visual. Com efeito, foram vários os 

entrevistados que aludiram às limitações associadas 

à necessidade de utilização de atletas-guia na 

modalidade. 

 

É complicado ter guias para treinar, porque eu não 

consigo correr sozinho. As luzes, as sombras, o sol 

fazem muita confusão… Costumo dizer que isso me 

encandeia e que a escuridão cega-me [sorriso]. (…) 

Sempre que posso vou ao estádio universitário 

treinar, senão treino aqui na passadeira. Geralmente 

não há guias para fazer os dois tipos de treino, o da 

manhã e o da tarde, então eu tenho de me adaptar às 

circunstâncias. É complicado treinar com guia, até 

porque a maior parte dos guias são atletas e têm os 

seus próprios treinos e as suas próprias competições. 

(…) Mas tenho alguns episódios engraçados com os 

guias. Por exemplo, com o António Pinheiro. Foi com 

ele que comecei a treinar, ele ajudava-me nos treinos 

contínuos e nas séries. Foi com ele que eu fiz a minha 

primeira maratona, mas não correu assim muito bem 

[risos]. Eu sempre fui muito maluco e então quase a 

meio da prova o guia não dava mais e eu queria 

aumentar o ritmo e disse: “Vamos embora!” Ele disse 

que não conseguia e eu fui na mesma. Acabei por ir-

me embora sozinho… [risos]. Fui seguindo as 

sombras dos outros até apanhar o meu treinador que 

ia fazer a segunda parte do percurso comigo. Eu tinha 

colocado um objetivo para mim que era fazer 3h na 

minha primeira maratona e tinha de consegui-lo! Ele 

não queria ir e eu fui-me embora! Fui atrás das 

pessoas, ia vendo o vulto e ia atrás delas. E acabei 

por fazer 2h54min. 

 

Encontrar atletas-guia com disponibilidade para 

realizar um treino tão extenso como aquele que se 

exige a um maratonista tem-se revelado uma tarefa 

complexa para o atleta. Além disso, muitas vezes os 

atletas-guia não conseguem estar à altura das 

capacidades do atleta com deficiência visual e 

inviabilizam a obtenção de resultados desportivos 

superiores, facto que poderia ser evitado caso estes 

elementos fossem apoiados, financeiramente, pelas 

estruturas organizativas. 
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Regressando à sua experiência nos Jogos 

Paralímpicos, Jorge alude ainda às lesões como um 

obstáculo à sua prestação desportiva.  

 

Eu fiquei muito mal na minha última maratona. Fiquei 

muito mal a nível muscular… Acabei a maratona com 

uma pubalgia, com uma rutura nos adutores, 

inflamação na inserção… enfim uma lesão que a 

recuperação é complicada. Ainda não consigo correr 

e tão cedo não vou conseguir. (…) Mesmo assim não 

parei. Fui até ao fim da prova. Mas fui desclassificado 

porque o guia cortou a meta antes de mim… Foi duro! 

Depois de 42km de prova, feitos comigo a sofrer, no 

literal sentido da palavra, ser desclassificado foi muito 

triste... Acho que o guia nem sequer estava a pensar 

na prova. Ele sabia que eu ia num sofrimento 

enorme… Doíam-me os adutores, depois começou-

me a dar a dor inguinal… e acho que ele ali, tal como 

eu, só queria cortar a meta para acabar com o meu 

sofrimento. (…) Ao longo dos 42 km muitas vezes 

pensei: “Pára, desiste, já chega!” Mas nunca culpei o 

meu guia porque ele também me deu muita força, ele 

também nunca parou e nunca deixou que eu parasse. 

Eu estava cheio de dores e mesmo assim ele passou 

a prova a dizer-me as coisas todas que eu sempre lhe 

tinha dito ao longo destes últimos 4 anos de treinos e 

de competições: “Nós dois somos um só e temos de 

chegar ao fim. Vamos campeão, tu consegues!” 

Palavras que eu usava quando estávamos a treinar 

juntos.  

 

Quando questionado: Porque é que não desistiu 

nessa prova? Jorge respondeu: Porque nunca desisti na 

vida, não gosto de desistir, gosto de ir ao meu limite. Podia 

ter desistido, se calhar teria sido o melhor para não piorar 

ainda mais a lesão, mas eu não queria desistir nos Jogos… 

 

Os excertos precedentes são reveladores da força 

mental que caracteriza o atleta e que foi uma 

constante durante toda a sua história. Esta força 

parece emanar da própria experiência adquirida no 

decorrer de uma vida dedicada e vivida em função do 

desporto. Nesta medida, o desporto tem sido um 

espaço de crescimento e aprendizagem pessoal, o 

que marcou, indelevelmente, a sua identidade. 

 

O treino sempre foi a minha vida até hoje. O desporto 

tem um papel muito importante na minha vida, sempre 

teve… Eu nasci a fazer desporto, desde pequeno que 

adoro o desporto. É uma forma de estar, de viver, de 

motivar e de fazer crescer. É uma força física, 

espiritual e mental muito grande na minha vida. Faz 

parte de mim e não me estou a ver a fazer outra coisa. 

Paguei muito por isso e continuo a pagar um bocado 

por exagerar, por querer sempre fazer mais, por 

querer ir mais longe e mais além. É essa a minha força 

e a minha motivação. (…) O desporto adaptado acho 

que foi uma forma de me reencontrar. Podia ter caído 

na depressão, mas não. O desporto tem sido uma 

ferramenta enorme para contrariar isso. 

 

Do discurso do atleta ressalta a capacidade de 

superação como valor inerente ao desporto e que 

sempre guiou a sua atuação neste campo e na vida. 

 

Eu gosto de me superar a mim, gosto de tentar ir mais 

longe nas minhas capacidades. A competição 

primeiro é comigo e depois com os adversários. 

Nunca quis ganhar por o outro cair ou por uma 

dificuldade, porque esse valor não é meu, não me ia 

sentir bem com isso. (…) Acho que no desporto 

adaptado devemos tirar o maior partido possível da 

prática. Além disso, importa tentar superar-nos 

porque isto é um desporto de superação… E eu gosto 

de fazer coisas que me dão prazer, mas também 

gosto de dizer: “Eu faço o que os outros não fazem.” 

Eu gosto de fazer o difícil… o impossível. Aquelas 

coisas que custam é que me dão prazer fazer. Talvez 

por isso fui para a maratona [risos]. As maratonas 

marcam-me sempre, pela dureza, pela 

transcendência, pelo limite que tenho de me impor 

para me superar a mim próprio. (…) Sempre que 

termino uma maratona digo que é a última, mas 

depois acabo por correr sempre a próxima. [risos] (…) 

Não é que não me preocupe com as vitórias, mas eu 

quero é ir superando-me e melhorando as minhas 

marcas. Isso para mim já são vitórias, são as minhas 

conquistas, é comigo próprio. (…) Por isso às vezes 

digo que todas as provas me marcam, porque de 

todas elas eu retiro alguma sabedoria. Esta maratona 

em Londres, por exemplo, o sofrimento que passei 

fortaleceu-me muito… sinto que fiquei mais forte. Nós 

na vida não podemos desistir. As coisas são difíceis 

mas não podemos desistir delas, não podemos baixar 

os braços e deixar que essas coisas nos derrubem. A 

dificuldade foi feita para ser superada pelos audazes 

e eu como acho que sou um audaz gosto de superar 
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as dificuldades para que as outras pessoas olhem 

para mim e eu lhes possa dizer: “Tu vais conseguir!”. 

Para mim ser atleta paralímpico é ser um exemplo 

disso. Apesar das dificuldades, nada nos impede de 

seguirmos o nosso sonho… Quem mais do que nós é 

um exemplo? Ultrapassamos tantas barreiras e 

obstáculos para atingir os nossos sonhos. Por isso 

digo muitas vezes que a minha maior medalha são as 

vitórias que fui conquistando na minha vida, a 

superação das dificuldades, o nunca desistir… Se 

toda a gente pensasse assim talvez não houvesse o 

doping e outras coisas más que existem hoje no 

desporto. 

 

Em Jorge Pina, a superação manifesta-se como 

uma característica identitária e simbólica. Mais do que 

a superação patente na conquista de uma medalha, 

as suas principais vitórias são travadas na batalha da 

vida e na superação de obstáculos que diariamente 

cruzam o seu caminho. Na sua ótica, ao atleta 

paralímpico associa-se a responsabilidade social de 

se constituir como exemplo ímpar de transcendência 

e superação – compromisso assumido por Jorge com 

orgulho.  

Ao longo da sua senda desportiva, Jorge foi ainda 

realçando o papel de algumas das pessoas que o 

marcaram, nomeadamente, os seus colegas de 

treino, atletas-guia e treinador. Porém, é a sua 

mulher, com que vive atualmente, que ocupa lugar 

central nos mais significativos do atleta. 

 

Acho que a minha mulher, sem dúvida, tem sido a 

mais importante. Conheci-a no desporto adaptado e 

hoje é também minha treinadora. O meu treinador, o 

José Santos, ajuda-a a preparar o treino, mas é ela 

que faz tudo comigo. Ela é médica, mas também corre 

comigo… Foi ela que correu comigo um dos 

percursos da maratona de Pequim… Aí eu levei-a ao 

limite mesmo, pois sou muito exigente [risos]. É ela 

que me apoia no treino e em casa. Ela é que é a minha 

marca! Foi ela que me ajudou a preparar para as 

maratonas; ela é a pessoa que está sempre 

disponível; ela é que me acorda cedo para não faltar 

ao treino; ela é que me vai levar aos treinos… é 

sempre ela! 

 

Considerando a experiência anterior de que é 

detentor enquanto atleta de alta competição e a 

experiência adquirida no desporto paralímpico, 

parece-nos pertinente compreender o modo como 

Jorge perspetiva o desporto para pessoas com 

deficiência em Portugal. Atentemos nas suas 

palavras: 

 

Os dirigentes e políticos não se preocupam muito com 

os atletas paralímpicos. Não pensam no que nós 

precisamos para treinar, no que precisamos para 

atingir aquele determinado tempo, aquele recorde ou 

aquela medalha. Eu gostava que as pessoas se 

preocupassem realmente com os atletas, com a 

organização, em oferecer-lhes condições para eles 

estarem ao mais alto nível na competição. (…) É 

importante saberem quais as necessidades dos 

atletas e irem procurar aos outros países o que se 

está a fazer para a evolução. E depois é preciso 

procurarem patrocínios e tentarem que o estado 

apoie. (…) Para mim o desporto adaptado começou 

muito bem e estagnou. As medalhas portuguesas têm 

vindo sempre a decrescer, sempre a cair… Nos outros 

países o desporto adaptado já é profissional e está ao 

nível dos olímpicos. Eles melhoraram, apostaram nos 

jovens, têm um trabalho de base feito e estão a 

apostar profundamente no desporto adaptado. Houve 

atletas este ano a fazer marcas que aqui em Portugal 

os atletas “normais” não fazem. Tanto a nível de 

velocidade como a nível de meio-fundo. (…) Os meios 

de comunicação social também pouco têm feito em 

Portugal. (…) Ainda este ano [2012] deram muito 

pouco relevo aos Jogos Paralímpicos e nunca deram 

provas em direto. Porque se calhar as marcas não 

estão lá não é? As marcas é que fazem as televisões 

funcionar e por isso o trabalho de marketing é também 

muito importante. Isso mobiliza as pessoas e é 

essencial para dar visibilidade aos atletas. 

 

Na opinião do atleta, é premente que as estruturas 

organizativas se preocupem em atender às reais e 

diárias necessidades dos atletas. É vital que 

acompanhem a prática desportiva dos atletas 

paralímpicos na tentativa de colmatar 

adequadamente as suas principais carências. Os 

Jogos Paralímpicos têm vindo a assumir, cada vez 

mais, o papel de espetáculo desportivo por 
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excelência. Este facto é evidente nas marcas cada 

vez mais aproximadas à prestação de atletas 

olímpicos. Não obstante, o desporto paralímpico 

português tem ainda um longo e árduo caminho a 

percorrer no sentido do desenvolvimento de um 

projeto capaz de acompanhar a evolução expressa 

nas prestações desportivas de outros países. Jorge 

sugere que se procure conhecer o trabalho que tem 

vindo a ser desenvolvido nesses países para replicar 

em contexto nacional. Em acréscimo à necessária 

captação de atletas, importa realizar um trabalho 

efetivo de marketing, capaz de potenciar o interesse 

dos meios de comunicação social por este contexto. 

Nesta conjuntura, confessa que, em alguns 

momentos, já pensou desistir pois, de facto, não se 

identifica com estes princípios, ainda mais quando 

recorda a sua vivência anterior como praticante de 

Boxe. 

 

Às vezes dá-me vontade de desistir. Assim sinto que 

não vale a pena… (…) Não por desistir do treino, mas 

por sair deste meio… Eu não sei se quero estar 

envolvido num projeto assim. Se não me identifico 

com uma coisa não gosto de a fazer e sinto-me 

desmotivado neste momento… 

 

Apesar disso, os seus objetivos continuam a 

focar-se no treino e a vontade de competir mantem-

se. Porém, Jorge assume que se tem vindo a focar 

noutros projetos e a criação de uma associação de 

apoio a crianças desfavorecidas é um deles – 

Associação Jorge Pina. Através da partilha das suas 

experiências, Jorge pretende utilizar o desporto como 

veículo para incutir valores nas crianças e jovens que 

com ele se cruzem neste projeto. 

 

Os meus objetivos continuam a ser treinar todos os 

dias, superar-me, melhorar a minha marca, tentar 

fazer os mínimos e ir aos Jogos… É isso que eu 

quero. Vou trabalhar para isso e se estiver bem 

fisicamente para conseguir uma medalha, então ainda 

melhor… Quero continuar a competir porque foi o que 

sempre fiz na vida. (…) Neste momento também 

estou focado na Associação que fundei. É uma 

Associação que trabalha com crianças 

desfavorecidas. Começamos no Boxe que foi o 

desporto onde eu comecei e o objetivo é trabalhar 

com crianças problemáticas e tentar canalizá-las para 

o desporto. Eu acho que o desporto é uma arma muito 

forte para educarmos as pessoas e fortalece-las com 

muita regra e disciplina. É isso que eu tento fazer. (…) 

Criei também uma equipa com pessoas com 

deficiência na minha associação. Para já tenho muita 

gente no Atletismo, mas também quero abrir uma 

equipa de Ciclismo porque eu também quero 

experimentar. Sou uma pessoa que gosta de fazer 

tudo… sempre fui assim! (…) Por isso, para o futuro 

quero continuar a treinar, continuar a dar treinos de 

Boxe, continuar com o meu trabalho e a minha 

Associação.  

 

No decorrer da entrevista, Jorge destacou-se pela 

determinação que sempre colocou na sua atuação no 

palco desportivo, bem como pelo espírito lutador e 

guerreiro. Exemplo inquestionável da capacidade de 

superação e de transcendência da pessoa humana, o 

atleta revelou uma personalidade muito positiva, 

inovadora, dinâmica e sorridente.   

A sua forte capacidade de controlo mental 

contrapõe-se à sensibilidade e emotividade com que 

se envolve nas coisas e que fazem dele uma 

personagem marcante neste meio. 

 

Sempre tive incutido em mim este lado bom. Nunca 

fui violento e nunca fui agressivo, apesar de ser do 

Boxe. Eu sou assim! Olham para mim e veem esta 

carapaça toda, mas eu acabo por ser uma florzinha. 

Sou muito sentimental. Consigo sentir as dores das 

outras pessoas e toca-me muito quando há pessoas 

a sofrer ou que estão a ser injustiçados. Eu choro a 

ver televisão, a ver novelas, choro a ver filmes. Sou 

assim [risos]. (…) Eu uso várias metodologias, tanto 

psicológicas como mentais e consigo ultrapassar as 

minhas dificuldades, os meus problemas. A vida para 

mim têm sido constantes obstáculos a serem 

ultrapassados, acho que também são eles que me 

fazem forte [risos]. 
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1.7 A Narrativa de José Rodolfo Alves 

 

Rodolfo foi entrevistado no dia 6 de Outubro de 

2012, num café em Alcobaça, terra onde vivem os 

seus sogros. Ficámos num salão de jogos existente 

no café, um espaço tranquilo e discreto onde 

conversámos, ao longo de toda a manhã, sem 

interrupções. O atleta revelou uma notável 

capacidade de memória e a comunicação entre 

entrevistador e entrevistado decorreu de forma muito 

fluída. 

Tem 36 anos, nasceu no Caniçal e vive no 

Funchal, na ilha da Madeira. No entanto, viveu vários 

anos em Lisboa, entre 1995 e 2004. Estudou até ao 

11º ano de escolaridade devido às limitações 

provocadas pela deficiência visual congénita e 

progressiva que detém e que se foi agravando ao 

longo do tempo. Os seus distúrbios visuais situam-se 

ao nível do Estrabismo e da Hipermetropia.  

Rodolfo, como prefere ser chamado, trabalha 

como assistente operacional no estádio do Marítimo, 

local onde também realiza os seus treinos de 

Atletismo.  

Iniciou-se no desporto para pessoas com 

deficiência aos 19 anos e as suas vitórias distribuem-

se pelas disciplinas de velocidade e meio-fundo para 

a classe T12. Neste percurso, começou por 

representar a ACAPO e, atualmente, é atleta do 

Marítimo Sport Clube. 

Na sua carreira conquistou doze medalhas de 

ouro em Campeonatos da Europa e do Mundo; doze 

de prata e duas de bronze. Participou ainda nos Jogos 

Paralímpicos de Sidney 2000, Atenas 2004 e Londres 

2012 onde obteve uma medalha de ouro e duas 

medalhas de bronze. Acrescem ainda as 

consequentes conquistas do título de Campeão 

Nacional na prova dos 200 e 400m, feitos que repetiu 

durante cerca de dez anos consecutivos. Conhecido 

ainda pelos recordes que foi atingindo em Europeus, 

Mundiais e Jogos Paralímpicos, foi várias vezes 

homenageado e distinguido por entidades públicas, 

comunicação social e autarquia do Funchal.   

No contexto desportivo, o atleta participa ainda em 

provas do Campeonato Nacional de Clubes, 

integrado na competição regular. Perante a sua 

elevada capacidade de orientação, o facto de 

competir apenas em provas de pista permitiu-lhe 

adquirir noções espaciais precisas das linhas e 

marcas, através de um esquema mental que este 

refere estar “internamente gravado”. Por este motivo, 

apenas necessita de acompanhamento para que 

nada ou ninguém se atravesse inesperadamente no 

seu caminho durante o treino ou a competição. 

Na infância sempre foi uma criança muito ativa, 

praticava várias modalidades desportivas com os 

colegas de escola e chegou a participar em algumas 

provas de Atletismo na freguesia onde vivia. A este 

respeito, Rodolfo contou-nos algumas das suas 

primeiras experiências desportivas. 

 

Já pratiquei outras modalidades, mas apenas na 

escola como os miúdos “normais”. Sempre pratiquei 

Basquetebol, Andebol, Futebol… Tudo o que os 

outros faziam eu também fazia. Sempre gostei muito 

de fazer desporto. (…) Só tinha experiência de fazer 

corridas de escola e corridas de freguesia. (…) 

Lembro-me que quando tinha 14 anos ganhei a 

corrida da minha freguesia. E tinha algum gosto de 

praticar desporto. Nessa altura ainda não tinha noção 

do que era, mas sempre tive prazer nisso desde 

miúdo e fazia de tudo um pouco. Aos fins de tarde ia 

jogar à bola com os amigos ou jogava Voleibol. Havia 

todo um espírito de camaradagem e de brincadeira 

que fazia parte dessa idade e em que eu me envolvia 

sempre em tudo. 

 

Aos 19 anos, as limitações visuais já se tinham 

agravado e a necessidade de realizar formação 

específica e adaptada às suas dificuldades tornou-se 

cada vez mais premente. Em conformidade com os 

recursos existentes na época, ir viver para Lisboa foi 

inevitável. Para poder frequentar um curso de 

formação específica para pessoas com deficiência 

visual, Rodolfo mudou-se para uma residência na 

capital. A deslocação foi marcada por um período 

difícil em termos de adaptação, mas também pela 

iniciação de um percurso desportivo que viria a ficar 

assinalado por diversos sucessos. 
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Tudo começou na minha vinda para Lisboa, em 1995. 

Vim para uma formação específica de informática 

para amblíopes e cegos em Lisboa. (…) Nessa altura, 

eu estava a tirar o curso em Chelas e a instituição 

chamava-se APEDV [Associação Promotora do 

Emprego para Deficientes Visuais]. (…) Aí conheci 

alguns atletas cegos que já praticavam Atletismo 

porque vivia com eles na residência… Eram 

distâncias enormes entre o curso e casa e então uma 

forma de passar o dia era ir treinar com eles. (…) 

Nessa residência vivia também o Nuno Alves, o 

Carlos Pereira, o José Gameiro e o Mário Parrolas… 

éramos 5. E aquilo gerou-se uma bola de neve. Ou 

seja, um ia, outro ia, outro vai e acabávamos por ir 

sempre treinar juntos. (…) Ao final do dia lá íamos 

para o estádio universitário fazer um bocadinho de 

Atletismo e acabei por me habituar e gostar. 

 

Nesta etapa inicial, Rodolfo exalta a função 

preponderante desempenhada por alguns desses 

colegas com quem vivia e que, pela persistência, 

foram cruciais na sua iniciação e manutenção no 

Atletismo. 

 

O José Gameiro e o Carlos Pereira já treinavam há 2 

ou 3 anos e os restantes começaram entre 95 a 97. O 

último a entrar no grupo foi o Mário Parrolas. E aquilo 

gerou-se uma bola de neve em que dava mesmo 

“pica” ir treinar. Mas a pessoa que mais me 

aconselhou a ir treinar foi o José Gameiro. Foi ele que 

me incentivou a ir treinar (…) era ele que dizia para ir 

ao treino, para não levar aquilo de uma forma tão 

séria… para ir entrando aos poucos… Acabei por 

entrar aos poucos e a partir do momento em que 

comecei a estabelecer objetivos, desde estar 

presente nos campeonatos e tentar fazer os 

mínimos… nunca mais parei! 

 

Com referência a este período, o atleta contou-

nos as suas primeiras experiências no Atletismo: 

 

Eu cheguei em Abril e comecei a treinar em final de 

Maio, início de Junho. Mas nessa altura comecei por 

treinar mais a brincar. Depois fui de férias e quando 

voltei em Setembro, aí comecei a treinar mais ou 

menos a sério. Mas acho que o momento em que foi 

muito mais a sério foi mesmo em Janeiro de 1996. 

Quando o grupo estava todo em preparação para os 

Jogos Paralímpicos e o treino era muito mais 

concentrado… O treinador era o mesmo e acabava 

por fazer os mesmos treinos que eles. E depois o facto 

de fazer séries com eles dava-me gozo, sabia bem 

transpirar a camisola. Aquilo dava uma sensação de 

leveza... e depois sentir que conseguia fazer quase os 

mesmos tempos que alguns deles… [risos]. (…) Por 

isso em 96 já comecei a fazer boas marcas. Os meus 

colegas comentavam e aquilo dava-me uma certa 

adrenalina. Fui entrando naquele ambiente de treino 

e até tinha mínimos para ir aos Jogos em Atlanta, mas 

não cheguei a ir a esses por falta de quotas. Mas vê-

los a ir e eu a não poder ir só me deu ainda mais 

vontade de treinar e de me dedicar aquilo… (…) A 

partir daí comecei a entrar em provas. Em 97 fui ao 

Campeonato da Europa em Riccione [Itália], onde 

ganhei prata e bronze. Foi essa prova que marcou o 

início da minha carreira! Prata nos 200 e 800m e 

bronze nos 400m. Essa prova marcou-me porque foi 

a primeira competição onde eu fui ao pódio e 

estabeleci todos os meus objetivos. (…) Acho que ali 

senti que tinha feito tudo… e estava feliz comigo 

próprio. Essa marcou por ser a primeira. (…) Em 98 

fui campeão do Mundo dos 400m e campeão do 

Mundo da estafeta 4x400m. Depois atingi o pleno das 

três medalhas de ouro em 99, no Campeonato da 

Europa em Lisboa. E em Sidney para mim foi um ano 

fantástico, fui medalha de bronze nos 400m e 

medalha de ouro nos 4x400m com recorde 

paralímpico. (…) Acho que não poderia ter pedido 

melhor início… 

 

O excerto anterior expressa a importância que o 

treino realizado durante alguns meses, a par de 

outros atletas paralímpicos conceituados na 

modalidade, teve na iniciação, motivação e 

capacitação do atleta para a modalidade. A partilha 

de experiências, o treino conjunto e o desejo de 

conquistar a mesma posição numa competição tão 

grandiosa como os Jogos Paralímpicos, surgem 

como agentes inspiradores e persuasivos.  

Em simultâneo, a descrença inicial da família e 

dos amigos quanto ao mérito dos resultados 

desportivos alcançados pelo atleta foram também 

marcantes. Perante o desconhecimento existente 

naquela época face ao desporto para pessoas com 

deficiência, o atleta destaca a sua primeira 

participação nos Jogos Paralímpicos como o 
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momento que define a inversão desta tendência e que 

lhe confere o reconhecimento até então ansiado. 

 

Posso dizer que, à exceção dos meus colegas que me 

incentivaram, o resto das pessoas que eu conhecia ou 

que me rodeava, diziam que eu era doido, que era 

maluco! E esse reconhecimento, esse louvor, só 

aconteceu em 2000. Porque em 97, 98 e 99, anos em 

que eu fui medalhado, ainda não havia muito 

reconhecimento. Só quando chegou o ano dos Jogos 

Paralímpicos, em 2000, é que houve um 

reconhecimento maior… E como fui medalhado é 

claro que as pessoas já pensavam de outra forma. 

(…) Só aí é que eles começaram a achar que afinal 

era mesmo a sério. (…) E depois fui para a Madeira e 

tive uma receção enorme lá. Foi transmitido em 

abertura do telejornal e em primeiras páginas de 

jornais na Madeira; tive uma caravana desde o 

aeroporto até casa dos meus pais a acompanhar-me 

e fizeram-me uma homenagem na Junta de Freguesia 

do Caniçal. É um dia que não esqueço... pelo 

reconhecimento que finalmente tive. É um dos dias 

mais felizes que tive no meu percurso. 

 

No decorrer do discurso do atleta vai sendo 

possível depreender que as provas mais marcantes 

se associam à conquista de medalhas a título 

individual ou estão associadas à obtenção de um 

maior reconhecimento por parte dos “outros”. De 

facto, a alusão à vitória e ao sucesso na competição 

é concretizada de forma relativa. Nem sempre a 

conquista do lugar mais elevado no pódio representa 

o episódio mais marcante no trajeto do atleta, como 

expressa o seu discurso.  

 

Tive muitos momentos marcantes, mas acho que os 

Jogos de Sidney marcaram mesmo quando fui 

medalhado nos 400m. Marcou-me também em 2002 

[Campeonato do Mundo em França] quando fui 

medalhado nos 400m. Em 2004 nos Jogos de Atenas 

quando fui medalhado nos 400m também porque era 

a minha prova individual de eleição e acho que foram 

as três vitórias… de primeiro a terceiro… que me 

marcaram mais… (…) Também devido à dimensão 

dessas competições… E em 2002 foi por ter 

conquistado a medalha de prata e o recorde na prova. 

Foram os três momentos que em termos individuais 

eu me senti… concretizado. Porque depois claro que 

tenho muitas medalhas nas estafetas mas aí o esforço 

não é apenas meu. 

 

A respeito das experiências vividas, Rodolfo 

enaltece o valor simbólico assumido pela participação 

nos Jogos Paralímpicos. A envolvência e o ambiente 

característicos desta majestosa competição fazem 

com que o atleta atribua um valor transcendente aos 

feitos desportivos obtidos neste palco. Segundo o seu 

ponto de vista, o entusiasmo do público é contagiante 

e faz elevar os níveis de vigor de um qualquer atleta 

para além dos seus próprios limites. 

 

Sidney foram os meus primeiros Jogos. E depois foi o 

ambiente do estádio… Fantástico mesmo! Com o 

estádio todo em alta, toda a gente a gritar, é incrível 

mesmo… Só quem passa por lá é que sabe como é. 

É fantástico! É um ambiente e um espetáculo único… 

um ambiente escaldante e cheio de adrenalina. E por 

vezes com a pista cheia de “poças”. Porque é isso que 

nós sentimos quando estamos lá dentro [risos]. (…) 

Ficámos um bocadinho… não sei descrever, mas 

aquilo arrepia o corpo e tem uma adrenalina imensa 

que parece que não conseguimos controlar o corpo. 

Depois o facto de estarem a gritar e depois ouvir: “On 

your marks!” e de repente… cala-se tudo. O estádio 

fica num vazio, num silêncio total! E depois do tiro de 

partida começa toda a gente a gritar. Bem, aquilo… 

as primeiras passadas eu digo que são poças porque 

nos primeiros metros parece que deixo de sentir o 

corpo e de conseguir controlá-lo. Ao fazer 400m que 

é a disciplina onde eu tenho mais experiência e é a 

disciplina onde eu fiz mais provas… os primeiros 

70/80 metros acho que não tenho a noção do lado a 

lado, da distância... Não tenho noção de nada. Porque 

dão o tiro… aquilo é uma gritaria doida, doida, doida 

e acho que perdemos a noção de tudo, 

completamente tudo. (…) Não se consegue ouvir 

nada. Ouvimos uma coisa assim mesmo lá ao fundo, 

ao fundo mesmo... (…) No final eu posso dizer que 

para voltar a ouvir demoro um bocado… para aí uns 

30 ou 40 segundos depois de terminar a prova.  

 

O atleta parece ser transportado para uma 

espécie de espaço fechado em que tudo o que o 

rodeia deixa de existir durante a prova. É como se a 

prova materializasse a sua passagem para um lugar 

transcendental onde apenas um herói conduzido ao 
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limite na sua batalha é capaz de aceder. A maior 

recompensa diante da elevação das suas 

capacidades - para além do limite -, é, não apenas o 

reconhecimento referido anteriormente, mas também 

a obtenção de medalhas e, consequentemente, a 

experiência vivida na subida ao pódio. 

  

Muitas das coisas boas que recordo são as idas ao 

pódio. É uma sensação ótima. É uma sensação de 

alegria e ao mesmo tempo de arrepio, especialmente 

quando ouvimos o hino. Pois ali pensamos que valeu 

a pena trabalhar. Até lá… é um sofrimento árduo 

aquele pelo qual passamos.  

 

A propósito das vivências mais marcantes, 

Rodolfo refere-se ainda ao ambiente vivido na aldeia 

paralímpica como emblemático. Atentemos nas suas 

palavras relativamente à forma como a deficiência é 

percebida neste contexto: 

 

Dentro de uma aldeia paralímpica o ambiente é 

fantástico! Encontramos ali as deficiências todas, as 

modalidades todas. E acho que o facto de ter lá as 

deficiências todas dá-nos uma grande lição de vida. 

(…) A força de vontade que alguns atletas têm… Só o 

simples facto de saírem de casa para ir ao refeitório é 

um grande exemplo. Posso-lhe dar o exemplo de um 

atleta em cadeira de rodas que para ir até ao refeitório 

leva a sua cadeira e às vezes leva a sua cadeira de 

competição atrás e mais a sua mochila. São 

exemplos! É a autonomia, a força de vontade e a 

independência… e que não se encontram assim em 

mais nenhum lado. 

 

No percurso do atleta, o ano de 2004 marca o seu 

regresso à Madeira. Tendo em vista novas 

perspetivas de emprego existentes na ilha, esta 

transição ocorreu num período muito favorável da sua 

carreira desportiva. A recente conquista de uma 

medalha nos Jogos Paralímpicos de Atenas 

concedeu-lhe um reconhecimento superior face ao 

sentido quando vivia em Lisboa. O facto de estarmos 

a referir-nos a um meio circunscrito, parece ter 

favorecido a projeção do atleta na ilha, de tal modo 

que lhe valeu a obtenção de um patrocínio individual 

na época. Porém, esta mudança coincidiu com a 

iniciação de Rodolfo no mundo do trabalho e a 

dificuldade em conciliar o desempenho das suas 

funções, com os treinos e a família, desde cedo se 

revelaram uma árdua tarefa. 

 

O ano de 2004 foi fantástico para mim. Tendo em 

conta que foi um ano onde eu fiz uma mudança de 

vida e em que saí de Lisboa e fui para a Madeira 

treinar… Consegui entrar no mercado de trabalho lá e 

foi um ano fantástico porque tendo em conta que fui 

para uma ilha houve um pouco mais de projeção e 

aquilo atingiu uma dimensão um bocado grande até 

ao ponto da empresa “NetMadeira” me querer 

patrocinar. (…) E depois foi a minha chegada à ilha 

com uma medalha de bronze nos 400m. (…) Comecei 

logo a treinar na Madeira, no estádio do Marítimo. (…) 

Arranjei um treinador que é do Marítimo e um mês ou 

dois depois comecei a trabalhar. E tive que conjugar 

depois o trabalho com o treino e as idas para casa. 

Foi muito complicado… foi uma fase terrível!   

 

Não obstante o reconhecimento obtido e o 

patrocínio individual conquistado pelo atleta aquando 

do seu regresso à Madeira, os anos que se seguiram 

a esta transição foram pautados por adversidades. 

Enquanto obstáculo superior, o atleta elege as 

dificuldades em conciliar o trabalho com o treino ao 

mais alto nível. nesta medida, Rodolfo alude à 

necessidade de se atuar no sentido da 

profissionalização dos atletas paralímpicos. No seu 

caso, o decréscimo de performance foi por demais 

evidente nos resultados alcançados a partir desse 

momento e na própria desmotivação que o assolou 

inúmeras vezes neste período. 

Para dificultar ainda mais o caminho percorrido 

por Rodolfo no desporto, devido a erros de 

classificação desportiva, o atleta foi afastado da 

participação nos Jogos Paralímpicos de Pequim, em 

2008. 

 

Em 2008 fiquei fora dos Jogos. Tinha mínimos, mas 

fui a uma classificação e estava a ver um bocadinho 

mais do que estava regulamentado e fiquei de fora. 

Depois só voltei a entrar no projeto em 2010. Ou seja, 

estive este tempo todo a tentar fazer a classificação. 

Demorei imenso tempo. (…) E acho que não foi 

justo… 
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Durante este hiato, Rodolfo pensou, diversas 

vezes, desistir da competição e dedicar-se apenas ao 

trabalho e à família, mas o gosto pelo Atletismo levou-

o a continuar a lutar por um lugar no projeto 

paralímpico português, feito conseguido dois anos 

depois. No entanto, este episódio parece ter deixado 

as suas marcas no próprio significado atribuído pelo 

atleta à prática desportiva. A mágoa deixada por este 

incidente levou-o a encarar o Atletismo de modo mais 

descomprometido. 

 

Foi uma fase menos boa essa. Estava habituado aos 

palcos e depois ter ficado de fora por uma questão de 

números custou. (…) Aí acho que em termos 

emocionais foi complicado... Fui-me abaixo mesmo! 

Em 2009 reagi e tendo em conta que trabalhava num 

estádio que tem pista e estava ligado ao Atletismo, 

optei por continuar a treinar e gozar o treino. Ou seja, 

tendo em conta o sofrimento que já tinha tido até 

àquela data, optei por gozar o treino e gozar do 

Atletismo que é aquilo que hoje em dia tento ter em 

mente. Já sofri um bocado, então vou continuar a dar 

o meu máximo, mas desfrutando do treino e da 

competição… 

 

A descontração expressa neste testemunho é 

também visível na forma como encarou a sua 

participação nos Jogos Paralímpicos de Londres, em 

2012. Isento de objetivos concretos em relação à 

competição e perante a incerteza de poder regressar 

a este palco, Rodolfo centrou-se na busca do prazer 

associado à prática. Este pensamento parece ter sido 

ainda sustentado pela diminuição de capacidades 

físicas percebida nos últimos anos. 

 

Eu posso dizer que estes foram os meus terceiros 

Jogos. E deu-me um prazer enorme estar a correr 

porque como não sentia o peso da responsabilidade, 

nem a obsessão de ganhar medalhas, aquilo deu-me 

um gozo muito grande de desfrutar ao máximo 

daquilo. E depois o público bate palmas desde o 

primeiro ao último segundo mesmo e é muito bom 

sentir esse apoio. É impressionante… Gostava de 

regressar… mas sei que será muito difícil. (…) Sei que 

os meus picos de performance já passaram. Eu tive 

vários picos. Tive o pico em Sidney, um pico em 2002 

onde atingi os meus melhores tempos e o de 2004 em 

que estava numa super forma [risos]. (…) A partir daí 

sinto que começou a decrescer um bocadinho e a 

capacidade já não é a mesma. Devido à idade tenho 

muito mais dificuldade na recuperação… E também 

com a qualidade dos novos talentos que vão 

aparecendo sinto que já não é a mesma coisa. (…) 

Acho que já atingi o auge da minha carreira há algum 

tempo e neste momento estou focado em fazer 

apenas a manutenção e aproveitar o que o desporto 

me trás de bom. 

 

Pelo exposto, os próprios objetivos definidos pelo 

atleta em relação ao Atletismo foram-se modificando 

e adquirindo diferentes limites. Se num período inicial 

a meta era a conquista do mais elevado degrau do 

pódio e depois a manutenção desse feito heroico, no 

presente a sua aspiração foca-se mais na vivência do 

que na conquista propriamente dita. Rodolfo parece 

pressentir a aproximação do final da sua carreira. 

Neste sentido, o seu desejo é desfrutar da 

competição enquanto ainda lhe é possível. Com 

efeito, não esquecendo a responsabilidade social 

associada à representação das cores portuguesas 

em prova, reconhece que não é mais a medalha que 

o incita ao desporto. 

 

No início no desporto só pensava em atingir o topo o 

mais rápido possível. Depois fui fazendo a 

manutenção e tentei manter-me lá o máximo de 

tempo possível. (…) Mantive-me no topo por alguns 

anos, ainda estive durante 10 ou 11 anos lá no topo. 

Agora é uma fase mais de manutenção e de ir 

continuando até onde der. (...) Há uns anos levava na 

cabeça a obsessão de trazer as medalhas. Em que no 

dia antes… já eu estava em estado de choque. Eram 

noites praticamente em claro… Não era fácil pois a 

pressão era enorme. (…) Pensava em tudo. Desde o 

trabalho que tive para lá chegar, pensava na família… 

pensava se eu não ganhasse medalhas se as 

pessoas me iam reconhecer ou não… uma série de 

coisas que agora já não penso.  

 

Na vida do atleta, o desporto assumiu um carácter 

central e Rodolfo faz questão de ressalvar o 

reconhecimento social como a face mais visível e 

valorizada do seu percurso. Embora lamente que esta 

forma de recompensa se faça sentir unicamente 
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aquando da realização dos Jogos Paralímpicos, 

reafirma a importância que este aspeto assumiu no 

seu trajeto.  

 

O Atletismo para mim deu-me tudo. Sofri muito com o 

Atletismo, mas também deu-me tudo… amor, 

felicidade, dinheiro, viagens… Eu conheci países, 

conheci pessoas, cultura… (…) E deu-me 

reconhecimento. Hoje sinto que me reconhecem 

porque eu fiz um trabalho e esse trabalho deu frutos. 

Este reconhecimento vai desde a comunicação social, 

desde os jogadores de Futebol do Marítimo, desde 

presidentes de clubes. Uma série de pessoas… E 

ainda é superior porque é uma ilha e existem jornais 

próprios. (…) Uma das coisas que mais me marcou 

nas minhas experiências no desporto foi ser 

medalhado e ser reconhecido publicamente, não só 

pelas entidades legais onde eu nasci, mas também a 

nível nacional. Desde homenagens do Jornal Record, 

homenagem da Bola. Desde o centro de estágios de 

Rio Maior que também nos homenageou. Foi um 

grande número de entidades. Desde o Presidente da 

República... Senti-me bastante reconhecido. (…) Eu 

guardo tudo! Por isso tenho três dossiers com 

recortes de jornais [risos]. (…) Só lamento que em 

Portugal o reconhecimento só é feito depois dos 

Jogos e só depois de existir uma medalha.  

 

Tal como outros atletas salientam, seria 

fundamental que os meios de comunicação social 

pudessem reverter esta tendência e valorizar, através 

da divulgação contínua de participações e resultados, 

todo o trabalho que um atleta necessita de 

desenvolver para alcançar tão sublime competição.  

Ademais, seria importante divulgar esta vertente 

do desporto e expressar, publicamente, a falta de 

apoios e de condições adequadas à concretização do 

processo de preparação dos atletas paralímpicos 

portugueses. Rodolfo realça ainda a escassez de 

recursos humanos com formação especializada e 

conhecimentos aprofundados na área, bem como de 

meios técnicos de acompanhamento e de 

recuperação do atleta, como principais obstáculos a 

superar. 

  

Se a qualidade do treino tivesse sido outra, talvez 

tivesse ido mais longe. Principalmente no aspeto de 

não haver tanta carga. (…) Eu trabalhava muito a 

carga e não tanto a qualidade. E isso dava-me muito 

desgaste. Eu chegava ao ginásio e não fazia um treino 

específico para a velocidade, fazia as máquinas 

todas. Aliás, todos fazíamos as máquinas todas, 

independentemente do tipo de prova. Depois a corrida 

contínua durante meses … e nós eramos da 

velocidade! Se eu disser isto hoje em dia a um atleta 

da velocidade eles dizem: “Vocês estão malucos! Eu 

não faço isso”! (…) Nós não temos ninguém que nos 

acompanhe semanalmente para fazer a recuperação 

do treino. A recuperação que é feita do treino é toda 

feita por mim. Ou seja, se eu me sinto cansado… adio 

as séries por mais 24 horas ou então faço gelo. Chego 

a casa, faço alongamentos, é tudo um bocado por 

mim pois não temos acompanhamento de 

fisioterapeuta.  

 

Refletindo sobre o seu percurso, Rodolfo enaltece 

o primeiro treinador e alguns dos seus colegas de 

treino e de competição como as pessoas que mais o 

marcaram nas suas façanhas desportivas. 

Relativamente ao treinador: 

 

No meu percurso desportivo comecei com o José 

Santos e ele marcou-me porque estava sempre lá. 

Tem a ver com o treino e tem a ver com a pessoa em 

si. Acho que era uma pessoa que me dava atenção e 

sabia os momentos em que tinha de dar atenção. Ele 

marcou-me imenso. (…) Acho que não tanto por me 

influenciar na prática desportiva inicial, mas mais 

porque na altura em que precisava, ele estava lá. Não 

digo na competição, mas durante o treino.  

  

Quanto aos colegas, enaltece:  

 

Os colegas que me marcaram mais foram o José 

Gameiro, o Gabriel Potra e o Firmino por ser muito 

quieto [risos]. (…) O José Gameiro foi quem me 

incentivou no início da minha carreira. Era um colega 

que era da minha residência, que fazia as mesmas 

distâncias que eu e íamos juntos para o treino. Eu 

ajudava-o e incentivava-o para o treino e ele a mim. O 

apoio um ao outro era muito grande. Era companheiro 

de treino e de ida para casa. O Gabriel Potra foi um 

colega de treino que se especializou nas mesmas 

distâncias que eu e com quem acabei por treinar 

muito. (…) Sempre nos demos bem desde início. E 

até hoje é dos atletas que me marca mais. É também 
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por ele que ainda me mantenho cá. (…) E também 

muito importante foi o Bruno Girão que era um atleta-

guia que durante o inverno treinava connosco e nos 

ajudava. Sempre corri sem guia mas, normalmente, 

tínhamos atletas-guia que treinavam connosco e 

ajudavam muito.  

 

Nos excertos precedentes percebemos que tanto 

o treinador, como os colegas de treino são 

destacados pelo acompanhamento e partilha de 

experiências comuns.  

Relativamente aos caminhos percorridos pelo 

desporto para pessoas com deficiência em Portugal, 

Rodolfo apresenta algumas sugestões sobre os 

aspetos que, no seu entender, deveriam ser alvo de 

uma intervenção cuidadosa, planeada e urgente. 

Atentemos nas suas palavras: 

 

É essencial fazer um trabalho de base e de captação 

de atletas para o desporto adaptado. (…) Nós temos 

muitas instituições em Portugal e muitas leis, mas 

penso que a transição para o terreno não está a 

existir. Vou falar na área visual, a que conheço 

melhor… Nós temos a ACAPO e temos a ANDDVIS 

que é uma associação desportiva. Mas temos a 

ACAPO que dá formação, a APEDV que dá formação 

também e nenhuma dessas instituições passa atletas 

para o desporto. (…) Para mim, essas associações 

são fundamentais na divulgação e no transfere de 

atletas para o desporto adaptado. Ou seja, acho que 

deveria existir um espaço para a prática desportiva 

nessas instituições para incentivar as pessoas a 

entrar no mundo desportivo. E depois os novos 

regulamentos desportivos não incentivam em nada a 

prática desportiva. Um novo atleta que vá praticar 

desporto, se não o ajudarem nos transportes pelo 

menos, é muito complicado… Ele não vai treinar ou 

vai desistir rapidamente. (…) Até mesmo os níveis da 

bolsa de alta competição não promovem a captação 

de novos atletas. Se o terceiro nível de bolsa for muito 

exigente é claro que não vamos apanhar um novo 

atleta… ele vai embora por falta de apoios. (…) 

Depois acho que trabalham pouco no marketing. (…) 

As estruturas organizativas deveriam ter um contacto 

mais permanente e mais direto com os atletas… (…) 

Eu não digo que precisava de mais dinheiro, mas 

precisava do dinheiro da minha preparação para gerir 

a minha preparação atempadamente e nem sempre 

tive. (…) Quando era a Federação, eles criaram o 

“Super-Atleta”, um projeto de marketing que ainda nos 

dava uma bolsa extra para além do dinheiro da bolsa 

paralímpica. E esse projeto este último ano foi 

abandonado… arriscando-se a perda de 

patrocinadores que estavam associados a ele. (…) Eu 

tenho observado uma evolução em que os outros 

países apostaram muito mais no desporto paralímpico 

e nós… fomos regredindo. (…) Nós falamos com 

alguns atletas e sabemos que muitos atletas 

internacionais são praticamente profissionais e têm 

acompanhamentos bem superiores a nós. Eles 

treinam oito horas por dia… Aquelas que são as 

nossas oito horas de trabalho por dia, eles têm essas 

horas de treino para fazerem o que quiserem e se 

dedicarem unicamente aquilo. (…) Portugal peca 

porque a maior parte dos atletas para sobreviverem 

têm de trabalhar e treinar… isso coloca-nos em 

desigualdade com os outros atletas. 

 

Considerando os excertos precedentes, Rodolfo 

coloca em destaque a importância de se realizar um 

investimento na captação de novos atletas em 

contexto nacional. No seu entender, uma das formas 

possíveis para a concretização deste desígnio é 

através da influência de associações que trabalham 

na formação profissional e que se dedicam ao 

acompanhamento de pessoas com deficiência. Se 

nestes locais fosse privilegiada uma experiência 

desportiva diversificada e existissem mecanismos de 

informação sobre este tipo de prática, talvez fosse 

possível trazer novos atletas para o desporto 

paralímpico português. Do mesmo modo, é fulcral que 

se aposte em proporcionar aos novos atletas um 

apoio superior, capaz de os motivar e manter na 

prática. Nesta conformidade, o atleta exalta a 

importância de se aumentar o valor atribuído às 

bolsas paralímpicas e de se alargar o espectro de 

atletas que têm acesso a este incentivo. Apenas 

deste modo será possível reduzir o investimento 

pessoal que muitos atletas sentem necessidade de 

fazer para suprimir as carências diárias com que são 

confrontados. 

Face ao investimento realizado por outros países 

no desporto paralímpico, Rodolfo salienta a 

imprescindível consciencialização dos dirigentes 
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desportivos e órgãos governamentais para a 

necessidade de profissionalização destes atletas. Só 

assim será possível continuar a conquistar medalhas 

no desporto de elite. 

Perspetivando o futuro, o atleta revela estar 

consciente do declínio das suas capacidades para se 

manter na alta competição. Nesta medida, opta por 

definir objetivos a curto prazo e recusa-se a arriscar 

uma previsão mais distante para a sua carreira. O seu 

receio diante do possível abandono da prática 

desportiva é notório no seu discurso e encontra 

justificação no significado capital que o desporto 

ocupou na sua vida. O afastamento do Atletismo 

poderá mesmo simbolizar uma perda de parte de si 

próprio e que o atleta parece antecipar. 

 

Tendo em conta que já sou veterano e que as 

recuperações não são fáceis, vou fazer isto ano após 

ano. (…) Em termos de manutenção acho que vou 

praticar Atletismo durante mais algum tempo. Mas 

estabeleci como objetivo para mim tentar fazer os 

mínimos. A partir daí logo se vê. (…) Há uns anos 

atrás eu pensava: “Vou treinar para ir a Sidney; vou 

treinar para ir a Atenas; vou treinar para Pequim”. A 

partir do momento em que fiquei de fora em Pequim 

penso desfrutar disto ao máximo. (…) Mais tarde vou 

ficar triste quando me divorciar do Atletismo [risos]. 

Porque eu quando estou de férias sinto a falta de uma 

mochila às costas. A mochila é a minha esposa. É 

aquilo que basicamente faço na minha vida diária, é 

andar com uma mochila às costas todos os dias. 

Quando deixar de o fazer vai ser muito complicado. 

(…) Só de pensar em ter de deixar a modalidade… 

penso: “O que é que eu vou ser daí para a frente? 

Como é que vai ser o meu mundo daí para a frente. 

Será que vai ser melhor ou pior?” Não sei… tenho 

medo! (…) Só espero ocupar o espaço do Atletismo 

com outra coisa.  

 

Rodolfo revelou-nos uma personalidade muito 

simpática e tranquila. A sua humildade foi deveras 

evidente no decorrer da entrevista, bem como a 

determinação, o empenho e a dedicação que sempre 

colocou na sua prática desportiva.  
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1.8 A Narrativa de Lenine Cunha 

 

A entrevista de Lenine foi realizada no dia 18 de 

Janeiro de 2013, após o almoço, numa sala da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Num espaço acolhedor e tranquilo, conversámos 

durante cerca de 3 horas. O facto de conhecer 

antecipadamente o atleta e de já ter convivido com ele 

em alguns eventos da área, tornaram a nossa 

conversa mais informal e sincera. Talvez por este 

facto seja possível identificar alguns pormenores da 

vida de Lenine na sua na narrativa. O entusiasmo com 

que narrou a sua história foi contagiante e encontra-

se expresso em certos excertos aqui apresentados.  

Lenine tem 30 anos, nasceu em Mafamude, 

concelho de Vila Nova de Gaia, onde vive atualmente. 

Aos 4 anos, um ataque de meningite levou-o a deixar 

de falar e de andar, provocou-lhe graves limitações 

na audição e visão, atraso no desenvolvimento 

cognitivo e na memória, aspetos que conduziram à 

deficiência intelectual. Por conseguinte, concluiu 

apenas o 9º ano de escolaridade e revelou diversas 

dificuldades no seu percurso escolar. 

Iniciou-se na competição regular com 6 anos, mas 

foi no Atletismo para pessoas com deficiência que se 

tornou conhecido pelos diversos títulos conquistados. 

Aos 16 anos ingressou no desporto paralímpico e 

desde então tem marcado o seu percurso desportivo 

por inúmeras medalhas e troféus, sendo o atleta 

paralímpico português mais medalhado de sempre. 

Atualmente vive exclusivamente dedicado à 

prática desportiva e compete em distintas provas de 

Atletismo: velocidade, barreiras, estafetas, saltos e 

provas combinadas para a classe F2012, onde 

representa o Clube de Gaia. 

No decorrer do seu percurso evidenciam-se os 

resultados de excelência obtidos nas diversas 

competições nacionais e internacionais onde 

participou. Enquanto atleta de elite, esteve presente 

nos Jogos Paralímpicos de Sidney 2000 e Londres 

                                                 
12 Para poderem competir, todos os atletas com deficiência 
intelectual têm de ser submetidos a um processo                     o 
de classificação. Caso sejam considerados elegíveis para 

2012, onde conquistou um 4º lugar e uma medalha de 

bronze, respetivamente. Nos Global Games realçam-

se ainda as três medalhas de ouro, duas de prata e 

três de bronze. Estes jogos foram criados pela 

Federação Internacional de Desporto para Pessoas 

com Deficiência Intelectual a (International Sports 

Federation for Persons with Intellectual Disability - 

INAS-FID) para “substituir” os Jogos Paralímpicos 

dos quais os atletas com deficiência intelectual foram 

afastados entre 2000 e 2012, devido a erros na 

classificação desportiva de atletas da seleção 

Espanhola. Do seu vasto palmarés fazem ainda parte 

vinte e nove medalhas de ouro em Campeonatos da 

Europa, quinze de prata e quinze de bronze; e em 

Campeonatos do Mundo trinta medalhas de ouro, 

vinte e cinco de prata e quinze de bronze.  

Num transcendente percurso, Lenine sagrou-se 

diversas vezes recordista mundial nas provas de 

Triplo-salto, 60m barreiras, 110m barreiras, 400m 

barreiras, estafeta 4x100m e 4x200m, Salto em 

Comprimento, Pentatlo, Heptatlo e recordista europeu 

na prova de Triplo-Salto. Acrescem ainda na sua 

carreira onze Troféus de “Melhor Atleta” conquistados 

em Campeonatos do Mundo e da Europa; um Troféu 

de “Melhor Performance” e os Troféus de “Atleta mais 

Medalhado nos Global Games” em 2004 e 2009. 

Perante uma carreira inigualável, Lenine foi 

distinguido por diversas entidades públicas, 

desportivas e autárquicas. Neste contexto destacam-

se três nomeações para a Gala do Desporto 

promovida pela Confederação de Desporto de 

Portugal, na categoria de Atleta Masculino, nos anos 

de 2005, 2009 e 2012. 

Dando início à sua história, Lenine começou por 

reportar-se à forma como surgiu a deficiência 

intelectual quando era ainda criança. 

 

Tinha 4 anos, quase 5, quando tive um ataque de 

meningite. A minha mãe tinha-me posto a dormir e 

lembrou-se de ir ao quarto ver como é que eu 

estava… e ainda bem que ela foi! Quando ela abriu a 

competir, estes atletas enquadram-se nas provas para a 
classe F20. 
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porta eu estava em convulsões, a revirar os olhos… e 

ela levou-me logo para o hospital. Na altura eu não 

estava doente nem nada, foi repentino. A minha mãe 

sabia o que era porque um irmão dela tinha falecido 

de meningite. Isto seis anos antes de mim. Então ela 

ficou logo muito preocupada e levou-me para o 

hospital.  

 

Este evento mudou, definitivamente, a vida de 

Lenine que, até então, era uma criança muito ativa e 

sorridente. A meningite alterou radicalmente o seu 

percurso de vida e teve consequências visíveis no 

seu trajeto pessoal. 

 

Perdi a memória de tal modo que não me lembro de 

nada dos 4 anos para trás. Afetou-me a visão do lado 

esquerdo e a audição. (…) Hoje ainda vejo mal, fiquei 

com um olho mais fechado e não consigo pôr lentes. 

E afetou-me a nível intelectual também um bocado… 

ou melhor, um “bocadão” [sorriso]. Também deixei de 

andar. Era como se eu tivesse de começar a viver 

novamente e tivesse de reaprender tudo de novo. O 

andar foi rápido porque também não foi assim tão 

forte, mas a memória não me lembro de nada antes 

desse episódio. A nível intelectual, a partir daí, tive 

sempre muitas dificuldades. Tive que ir para a escola 

quase um ano depois desse episódio, aos 6 anos, e 

fui sem saber falar quase, ainda falava muito mal, 

ainda dizia mamã, papá e pouco mais… perdi tudo 

com a meningite. 

 

A perda de capacidades e competências 

anteriormente adquiridas, numa idade vital ao nível do 

desenvolvimento da criança, tornaram o trajeto 

escolar de Lenine complexo. Num percurso repleto de 

obstáculos e percalços, foi conseguindo progredir até 

ao 8º ano de escolaridade, momento em que as 

dificuldades se exacerbaram e em que desistiu da 

escola. Pese embora o apoio dado nas aulas de 

acompanhamento de que beneficiou ao longo dos 

anos e na terapia da fala, as dificuldades foram 

sempre muitas e as retenções começaram a 

aglomerar-se, ao mesmo tempo que a sua motivação 

decrescia. A saída precoce da escola fez com que 

fosse integrado no mundo do trabalho ainda muito 

jovem, tendo em vista ajudar a sua família na época. 

Anos mais tarde, no ano letivo de 2005/2006, Lenine 

regressou à escola e concluiu o 9º ano.   

Na sua vida o desporto surgiu quando Lenine era 

ainda uma criança. Com 6 anos iniciou-se no 

Andebol. Todavia, rapidamente os treinadores 

perceberam a sua elevada predisposição para o 

Atletismo e Lenine iniciou, com apenas 7 anos, 

aquela que viria a ser uma carreira de elevado 

sucesso no desporto.  

 

O desporto vem passado um ano e meio de ter tido o 

ataque de meningite, isto é, aos 6 anos. Existiam os 

jogos juvenis de Gaia em que se praticam as 

modalidades quase todas e as coisas estão 

organizadas por freguesias. Então cada freguesia 

levava, por exemplo, no Atletismo, os cinco melhores 

atletas para representarem a freguesia. Eu comecei 

pelo Andebol à volta do círculo, mas eu não tinha 

muito jeito para aquilo. Então o meu treinador viu que 

eu corria bastante, que tinha boa resistência e, não 

sei se é genético, mas eu tinha duas primas que 

chegaram a correr com a Rosa Mota e com a 

Fernanda Ribeiro. O meu pai também corria bem. Não 

era atleta, mas corria por gosto e tinha boa 

resistência. Aliás, quando eu era novo ele ia correr e 

de vez em quando eu ia com ele. Na altura o treinador 

do Andebol falou com o do Atletismo, disse que eu 

tinha boa resistência e comecei a ir. Comecei a ir, 

entretanto, um ano depois, esse treinador era 

treinador da freguesia do Candal e treinava o Clube 

Desportivo do Candal e comecei a praticar mais a 

sério. Mesmo a sério foi desde os 7/8 anos e pronto, 

até hoje, já lá vão 23 anos [sorriso]. (…) Comecei por 

fazer corrida de fundo e corta mato e depois aos 12 

anos iniciei-me na marcha. Entretanto cheguei aos 15 

anos e disse que estava farto de fazer isso… Queria 

fazer outras coisas, queria lançar, queria saltar, queria 

fazer velocidade e não tem nada a ver uma pessoa 

que faz provas de fundo passar assim para saltador e 

velocista. A conversão levou algum tempo ainda… 

Nessa altura, com 14 anos saí do Candal e fui para o 

Boavista. Como juvenil fui para o Boavista e comecei 

a fazer outras coisas, mas os treinadores sabiam que 

eu tinha sido um marchador e que ia ser difícil 

mudar… Mas viam que eu tinha força de vontade e 

espírito competitivo e apostaram em mim. (…) 

Entretanto comecei a fazer saltos e eu lembro-me que 

aos 17 anos, no primeiro ano de júnior, fui segundo no 



Capítulo III. Narrativas no Desporto Paralímpico 
 

155 

 

desporto “normal”. Fui vice-campeão de juniores em 

pista coberta, atrás do Nelson Évora na altura 

[sorriso]. (…) Lembro-me que foi o Nelson Évora que 

ganhou com uma grande margem, mas no fundo 

fiquei em segundo. 

 

Iniciou-se no Atletismo através da competição 

regular, em regime integrado com os restantes 

atletas. Nos primeiros anos especializou-se nas 

provas de meio-fundo e fundo, mas a adolescência 

marcou a transição para as provas de velocidade e 

para os saltos, disciplinas em que alcançou o 

reconhecimento e em que somou inúmeras vitórias ao 

longo do seu trajeto desportivo. 

Ainda hoje Lenine está inscrito e compete em 

provas do Campeonato regular de Atletismo. Estreou-

se no Clube Desportivo do Candal, passou pelo 

Boavista Futebol Clube, pelo Futebol Clube do Porto 

e atualmente representa o Académica de Coimbra.  

Em 1999, aos 16 anos, passa a integrar o 

desporto para pessoas com deficiência e a participar 

em competições adaptadas. Na época, Lenine 

mostrou-se um pouco relutante em aceitar o convite 

feito pelo Engenheiro Costa Pereira, selecionador 

nacional na área da deficiência intelectual, e explica 

porquê: 

 

No final de 99, em outubro ou novembro… eu estava 

no Futebol Clube do Porto e treinava na Maia. (…) 

Entretanto o Costa Pereira, que é agora meu treinador 

e que faz parte da ANDDI, tinha-me visto numa 

competição… Na altura, uma rapariga que é minha 

vizinha estava no desporto adaptado como federada 

na ANDDI e disse a esse treinador que eu tinha tido 

dificuldades na escola e que tinha tido um ataque de 

meningite. E então, um dia, o engenheiro Costa 

Pereira veio falar comigo e perguntou-me o que é que 

se tinha passado, quis saber o meu currículo 

académico e no final fez-me o convite para me federar 

também na ANDDI e participar nas competições 

deles. (…) Mas a palavra “deficiente mental”, na altura 

não era ANDDI era ANDDEM… para mim aquilo da 

palavra “deficiente mental” caiu-me muito mal. Há 

anos que treinava com os “normais” e para mim 

“deficientes mentais” eram aquelas coisas profundas 

e não como eu sou. Na altura até fiquei chateado. 

Lembro-me de lhe dizer: “Está a gozar comigo? Eu 

não sou deficiente!” e ele respondeu: “Ah, mas não 

são “deficientes”, é desporto para jovens que tiveram 

dificuldades na escola, dificuldades de aprendizagem 

e assim.” (…) Ele então disse: “Se quiseres podes vir 

ver uma prova nossa e vais ver que não é nada de 

anormal” e lá aceitei ir, mas fiquei sempre com o pé 

atrás. Não estava à espera de ver pessoas como eu... 

mas fui ver a prova e não achei aquilo nada de 

anormal. (…) Entretanto fui treinar com o Engenheiro 

Costa Pereira que é meu treinador desde 99, início de 

2000… já há 13 anos. Fiz a inscrição em 99 e como 

já era um bom atleta, rapidamente comecei a ter bons 

resultados e em 2000 fui logo aos Jogos 

Paralímpicos. (…) Saíram nessa altura os mínimos 

para os Jogos e no salto em comprimento o mínimo 

era de 6 metros. Eu logo na minha primeira prova que 

fiz pela ANDDI consegui 6,15 metros e foi mínimo. 

Nessa prova fiquei logo no projeto. Isto em janeiro ou 

em fevereiro de 2000.  

  

Nesta fase de indecisão, Lenine estava longe de 

imaginar o êxito que iria ter a partir do momento em 

que aceitou dedicar-se integralmente a esta prática 

desportiva. Superada a resistência inicial em incluir o 

seu nome no desporto para pessoas com deficiência, 

rapidamente ascendeu ao palco paralímpico. Na sua 

primeira competição de Atletismo para pessoas com 

deficiência intelectual, garante um lugar na missão 

paralímpica portuguesa para Sidney 2000.  

 

No desporto adaptado fui ao meu primeiro 

Campeonato da Europa de pista coberta em 

2000, na Suécia. Foi a minha primeira grande 

viagem de avião. Hoje já viajei tudo, já corri 

Mundo… Foi a primeira competição 

internacional e fui 3º na prova de salto em 

comprimento. E visto ser o 3º já era uma 

promessa para os Jogos, mesmo sendo o 

membro mais jovem da missão paralímpica 

nesse ano. Entretanto, a treinar, no verão, fiz 

6,25 metros e bati o meu recorde pessoal.  

 

Os resultados logrados na competição 

garantiram-lhe o acesso direto aos Jogos 

Paralímpicos. Sendo o atleta mais novo da missão 

paralímpica portuguesa presente em Sidney, mas 

também o mais inexperiente neste tipo de 
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competições, a experiência anterior que detinha no 

desporto convencional fez com que Lenine fosse 

encarado como forte candidato à obtenção de 

medalhas.  

A rápida ascensão ao desporto paralímpico 

surpreendeu Lenine e a notícia de que estava 

apurado para participar na competição mais nobre do 

desporto para pessoas com deficiência, deixou-o 

extasiado.  

 

Aquela notícia de que ia foi totalmente inesperada… 

Não sabia o que eram os Jogos Paralímpicos, nunca 

tinha visto nenhuns, nem sabia para o que ia. Tinha 

visto os Olímpicos na televisão, mas Paralímpicos 

nunca tinha visto nenhuns, não sabia como era pois 

não era tão falado como é hoje. Não dava nada na 

televisão. Na altura os último tinham sido em 96, em 

Atlanta, e não tinha ouvido falar nada. Mas sabia que 

ia ser no mesmo estádio que os Olímpicos, no mesmo 

espaço… e claro que fiquei muito contente. Ainda por 

cima na Austrália! Eu queria era viajar na altura e ir ao 

outro lado do Mundo era um sonho, ainda para mais 

para um miúdo que tinha apenas 17 anos como eu. 

(…) Lembro-me que fomos dia 1 de outubro e 

chegámos dia 1 de novembro, foi um mês fora de 

casa. Mas o trabalho de agosto e setembro foi 

fundamental para me preparar e viu-se pelo resultado. 

Foram mais 40 cm que eu consegui saltar nos Jogos. 

Fui para Sidney com 6,25 metros e fiz lá 6,62. Fiquei 

em 5º lugar na altura, mas depois subi para 4º quando 

um atleta foi desclassificado. (…) Mas estar num 

estádio como aquele foi arrepiante… Aquilo era o 

maior estádio do Mundo, na altura, e levava 110 mil 

pessoas. No dia da minha prova estavam cerca de 70 

mil e claro que eu estava a tremer por todos os lados. 

Era novo, inexperiente ainda… mas saí-me bem. (…) 

Mas também eu gosto de barulho, gosto de confusão 

e pedi palmas ao público e isso deu-me motivação 

para logo no primeiro salto fazer 6,40 metros. Bati logo 

o meu recorde pessoal nesse salto. (…) Foi uma 

experiência única. É uma das competições que me 

ficou marcada. Marcou a cerimónia de abertura, a 

aldeia paralímpica, o estádio, a minha prova em si, as 

pessoas, os australianos que são muito simpáticos... 

Os portugueses emigrantes que eu conheci lá e com 

quem ainda hoje mantenho contacto foram 

extraordinários nestes Jogos. (…) Marcou-me quase 

tudo, mas marcou-me mais porque a partir daí o 

Lenine mudou. O Lenine que se conhece hoje foi 

devido à presença nesses Jogos. A partir daí dei um 

salto muito grande no desporto, comecei-me a dedicar 

muito mais… Depois fui vice-campeão “normal” de 

juniores no ano a seguir, muito pelo trabalho que tinha 

feito para Sidney e isso fez-me perceber que se me 

dedicasse ia longe. Continuei a trabalhar mais e um 

mês depois já estava nos 6,80 metros. Começaram a 

surgir convites entretanto e quando dou por mim já 

estou nos 7 metros. A partir daí comecei a fazer as 

provas da ANDDI e comecei a ganhar 5/6 medalhas 

por campeonato, porque trabalhava para aquilo e 

treinava muito bem. O Lenine mudou bastante porque 

comecei a treinar muito mais e a dedicar-me àquilo a 

100%. 

 

Atentando neste excerto, é possível depreender o 

valor atribuído pelo atleta à sua primeira participação 

paralímpica. Não obstante as inesquecíveis vivências 

que a participação nesta competição lhe 

proporcionou, não apenas no que se refere a 

resultados desportivos, mas também ao ambiente da 

competição, a maior marca foi deixada na identidade 

do atleta. É percetível, no seu discurso, um ulterior 

comprometimento com o treino e com a competição. 

O compromisso assumido com o desporto adquiriu 

uma importância primordial na sua vida e repercutiu-

se nos resultados de excelência obtidos a partir desse 

momento. 

Nesses Jogos, ao perceber as suas capacidades, 

Lenine começa a definir como meta futura a sua 

presença nos Jogos Paralímpicos seguintes. 

Contudo, em 2001 o sonho desabou com o 

afastamento dos atletas com deficiência intelectual da 

competição. Após os Jogos Paralímpicos de Sidney, 

em 2000, foram detetadas fraudes ao nível da 

classificação desportiva dos atletas da seleção 

Espanhola de Basquetebol. Na época, um jornalista 

infiltrou-se na equipa e descobriu que vários atletas 

sem deficiência iriam competir. A polémica instalou-

se na competição, ainda mais depois da conquista do 

ouro pela seleção de Espanha. 

Nesta conjuntura, a INAS-FID, responsável pela 

elegibilidade dos atletas para competir, foi afastada 

do IPC. Esta circunstância ditou o afastamento de 
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todas as modalidades para pessoas com deficiência 

intelectual dos Jogos. O escândalo destruiu o sonho 

que Lenine estava ainda a edificar e manteve-o 

afastado desta competição durante 12 anos. 

 

Na altura não liguei muito. Vi pelo telejornal quando 

estava no café e liguei para o meu treinador a 

perguntar o que se passava e ele respondeu: “Não te 

preocupes, não temos nada a ver com isso”. Mas dias 

depois rebenta a bomba de que o IPC nos tinha 

banido dos Jogos até ordem em contrário. (…) Isto foi 

a meio de 2001 que rebentou o escândalo de que a 

Espanha tinha levado atletas sem deficiência aos 

Paralímpicos. A equipa de Basquetebol não tinha 

nenhum atleta que cumprisse as normas para 

competir. E isso foi um escândalo muito grande. Veio-

se a descobrir que os jogadores estavam a receber do 

Presidente da Federação Espanhola para se calarem, 

mas tiveram azar porque meteu-se na equipa um 

jornalista do jornal “A Marca” que contou tudo. Foi 

muito mau para nós porque por causa de uns 

pagaram todos. E eu se ganhei a medalha de bronze 

agora nos Jogos [2012], se calhar em 2004 e em 2008 

tinha ganho uma medalha de outra cor… Sim, porque 

o meu recorde pessoal é de 7,16 metros, mas já o 

consegui em 2005, quando era mais novo. Hoje 

acredito que já não consigo chegar lá. Mas em 2004 

ou em 2008 podia ter ganho uma medalha melhor do 

que esta… mas pronto, estou contente com esta.  

 

Nessa conjuntura, o sentimento foi de revolta, mas 

também de incerteza, pois não sabia quando teria 

novamente a oportunidade de regressar à 

competição. Face ao sucedido, hoje fala com tristeza 

das oportunidades que perdeu quando estava ainda 

no apogeu da sua performance desportiva. De facto, 

na sua ótica, a decisão do IPC não só inviabilizou a 

conquista de medalhas, como também lhe 

impossibilitou o acesso às bolsas paralímpicas. A 

este respeito, o atleta refere-se à falta de apoios 

sentida ao longo destes 12 anos e à vontade de 

desistir que muitas vezes o assolou. 

 

As provas do INAS-FID havia na mesma, mas já não 

era a mesma coisa… Depois de teres estado nuns 

Jogos Paralímpicos só queres regressar e eu estava 

impedido de fazê-lo. (…) Depois, em 2004, adorava 

ter ido à Grécia, mas ainda adorava mais ter ido a 

Pequim em 2008... E foram anos de sofrimento sem 

apoio nenhum. Depois via os meus amigos de outras 

áreas, que tinham estado comigo em 2000 nos Jogos 

a irem para os Jogos seguintes e aí [emociona-se] … 

vieram-me as lágrimas… Porque eu podia lá estar! 

Foram coisas que custaram. Eu sofri bastante com 

isso. Foram 12 anos sem apoio nenhum, sem 

emprego e sem poder ter acesso às bolsas porque 

estávamos fora do projeto paralímpico e essa foi a 

minha maior dificuldade.  

 

A impossibilidade de competir nos Jogos 

Paralímpicos poderia ter ditado o final da sua carreira 

desportiva, mas Lenine nunca desistiu. Apesar da 

falta de apoios, do sofrimento e da escassez de 

reconhecimento experienciadas no decorrer deste 

período, o seu espírito competitivo impediu-o de 

cometer aquele que hoje reconhece, seria um grande 

equívoco. Porém, confessa que a opção de renunciar 

ao desporto se fixou no seu pensamento diversas 

vezes.   

 

Senti que não me davam apoio e não me davam o 

respetivo valor quando eu chegava das competições. 

Às vezes voltava da competição com 6/7 medalhas e 

não me davam o respetivo valor... Nós chegávamos 

das competições e não havia ninguém no aeroporto, 

nem jornais, nem imprensa, nada… isso dói um 

bocado. (…) Sabia bem se desse uma notícia sobre 

mim ou sobre o resto dos atletas da seleção que 

traziam sempre muitas medalhas. A recompensa era 

muito pequenina pelo esforço todo e claro que a 

motivação começou a desvanecer. (…) Treinava, mas 

a motivação não era a mesma! Mas treinava porque 

tinha as provas do INAS-FID e tinha recordes para 

bater [risos]. Tinha também compromissos com o 

Clube e não queria deixá-los. Claro que me 

desanimava não ir aos Jogos, mas tinha outras provas 

para ir, tinha o Campeonato do Mundo do INAS, tinha 

os Campeonatos da Europa de pista coberta, de ar 

livre e tinha de treinar para isso. Mas sempre senti 

falta daquela coisa de preparar-me para uns Jogos… 

Continuei a lutar para isso porque sabia que nós 

íamos voltar um dia e eu tinha de lá voltar. E depois 

porque eu gosto disto também, é verdade, eu amo 

isto. Por mais motivação que não tivesse, eu se não 

estiver a treinar durante dois dias já estou com 

saudades [sorriso]. (…) E depois ganhar aquelas 
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medalhas todas nos Campeonatos também me deu 

ânimo, o bater recordes do Mundo sabia mesmo bem 

[risos].  

 

Refletindo sobre o discurso do atleta, a paixão 

pelo desporto e a responsabilidade assumida com o 

Clube que representava parecem ter sido basilares 

para que este se mantivesse na competição. Do 

mesmo modo, os extraordinários resultados 

desportivos que sempre conquistou, aliados ao prazer 

que a superação dos seus próprios limites lhe 

proporcionava, formaram um conjunto de condições 

favorecedoras da sua motivação.  

Anos mais tarde, chegou finalmente a decisão tão 

esperada pelo atleta: 

 

Em 2008, depois dos Jogos de Pequim, saiu a notícia 

de que nós íamos voltar e que íamos passar por testes 

rigorosos comandados pelo IPC. Passados 12 anos, 

finalmente pude voltar… mas tive medo de não 

conseguir (…) Fiquei assustado derivado aos novos 

testes que íamos fazer. (…) Depois nós começámos 

a pensar: “Será que os melhores vão ficar de fora?” 

“Será que eu vou ficar de fora?” Eu trabalhei tanto 

para fazer boas marcas e tinha medo de morrer na 

praia. (…) Nós fizemos testes psicotécnicos e depois 

testes específicos para o salto em comprimento. (…) 

Aí passei uma fase grande de ansiedade porque tive 

receio de não passar. Porque eu comecei com um QI, 

em 99, de 42 e eu, neste momento, tenho 73 e o 

mínimo é 75. Mas agora com o novo exame que 

fizemos já fiquei classificado definitivamente. Não 

tenho de me preocupar com mais nada porque está 

feito!  

 

Diante da oportunidade de regressar aos Jogos 

Paralímpicos, a incerteza dominou os seus 

pensamentos durante alguns meses. A possibilidade 

de, por algum motivo, não ser aprovado nos rígidos 

testes definidos para a reclassificação dos atletas, 

aumentou a sua ansiedade perante o desejo 

desmedido de reviver a experiência dos Jogos.  

 

Soube que fiquei classificado de vez apenas antes de 

irmos para os Jogos… ufa! Custou aquele tempo… 

Foi na Holanda, em 2012, no Campeonato da Europa 

que soube. Foi o último teste que nós fizemos, depois 

de não sei quantos… e finalmente saiu a lista a dizer 

que tinha sido aceite, foi um alívio! [sorriso] 

 

No decorrer do ciclo paralímpico que antecedeu 

os Jogos de Londres, em 2012, Lenine reconhece 

que atingiu um dos pontos altos do seu percurso 

desportivo. Na realidade, em 2008, o atleta consegue 

um forte patrocínio individual que lhe vai permitir 

reaver o alento necessário e o obter o apoio de que 

tanto sentiu falta nestes anos.   

Na perspetiva de Lenine, este patrocínio foi 

fundamental para que o atleta se pudesse focar de 

forma integral no treino e dedicar-se por inteiro ao 

desporto. A obtenção deste patrocínio veio permear 

todo o esforço e empenho desenvolvidos pelo atleta, 

surgindo, como uma recompensa visível após tantos 

troféus obtidos. 

 

Os melhores anos para mim foram de 2008 até hoje 

porque consegui o patrocínio do Banif. Nós tivemos 

uma reunião em 2008 e depois comecei a ganhar por 

esse patrocínio em 2009, 2010, 2011 e 2012. (…) O 

patrocínio foi durante os quatro anos e deu-me grande 

motivação para treinar porque não tinha de me 

preocupar com mais nada. Tanto é que se não fosse 

o Banif tinha desistido e tinha arranjado um emprego 

para sobreviver. (…) Eu dediquei a medalha de 

bronze também a eles porque sem eles não tinha 

ganho esta medalha, não tinha mesmo. (…) 

Entretanto só voltei a entrar na bolsa em 2010, 

quando foi aprovado o regresso da deficiência 

intelectual aos Jogos Paralímpicos. Fui para o projeto 

paralímpico em 2010 e entrei direto para a categoria 

mais alta, a dos medalhados em Campeonato do 

Mundo e Europa. 

 

Neste testemunho, Lenine constata a relevância 

que os patrocínios adquirem no percurso desportivo 

de um atleta de alta competição. Sem apoios da 

Federação, os atletas são forçados a trabalhar e a 

atribuir ao desporto um papel secundário na sua vida. 

Para ele, este facto impede a progressão do desporto 

para pessoas com deficiência em Portugal e dota este 

tipo de prática desportiva do amadorismo que foi 

sendo narrado por vários atletas. 
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Ele próprio já teve de trabalhar para subsistir e 

relata como é importante que se lute pela 

profissionalização dos atletas: 

 

Já tive de trabalhar em 99 e 2000, como eletricista 

numa empresa, mas depois quando cheguei dos 

Jogos de Sidney, em 2000, fui despedido. E por ir 

representar Portugal, imagine-se… Depois fui 

trabalhar para um ginásio e fiquei lá até 2003. E desde 

2003 que só consegui mesmo part-times. Por isso o 

patrocínio foi um alívio. Finalmente pude dedicar-me 

só ao desporto e acho que isso também é bem visível 

nos meus resultados. 

 

Regressando à experiência paralímpica de 

Londres, os momentos que antecederam o regresso 

à competição foram vividos pelo atleta com grande 

ansiedade. A época desportiva que precedeu esta 

grandiosa competição não decorreu de acordo com o 

esperado e os seus resultados desportivos 

verificaram uma tendência decrescente. Talvez o 

misto de sentimentos vivenciados nesta fase possa, 

de certo modo, justificar tais acontecimentos. 

 

Saber que ia aos Jogos e treinar para isso, após 12 

anos, foi uma emoção muito grande. Eu disse que ia 

ganhar uma medalha! Não é estar a ser convencido, 

mas eu disse que me ia esfolar todo para ganhar uma 

medalha. Mas tinha medo das lesões. Com 29 anos 

as lesões começam a aparecer e tive muito medo de 

algo acontecer e de não ir. (…) Entretanto esta época, 

eu falo de 2012, as provas de pista coberta não 

correram nada bem. As provas de ar livre na Suécia e 

na Holanda também não me tinham corrido nada bem. 

Na Holanda era mais um teste para os Jogos e fiz 

apenas 6,42 metros, fiquei em 3º. Mas acho que isso 

também foi derivado ao cansaço das competições 

anteriores. (…) Voltei em grande e até comecei a fazer 

treinos bi-diários por iniciativa própria. O meu 

treinador sabia, mas fui  eu que tive a iniciativa de 

fazer bi-diários… eu não ia perder aquela 

oportunidade, ainda mais porque sabia que conseguia 

chegar lá e ganhar algo [sorriso]. 

 

A sua consciência anunciava-lhe a conquista da 

medalha pela qual havia esperado tanto tempo e a 

crença nas suas competências levou-o a acreditar 

que tal feito seria concretizável. 

Na véspera da partida para Londres, Lenine 

estava extremamente nervoso, tinha chegado a hora 

de partir para viver o sonho que idealizou durante 12 

anos. 

 

Quando chegou finalmente a hora de ir… Quando dei 

por nós, eu e o meu treinador, já estávamos a dizer: 

“Vamos amanhã” e eu só pensava: “Não, não quero 

ir” [risos]. Depois eu tinha visto os Jogos Olímpicos na 

televisão e sabia que ia competir naquele estádio… a 

emoção era enorme! Eu via aquele estádio na 

televisão, nos Jogos Olímpicos, e ficava com um 

friozinho na barriga… Só pensava: “Ai meu Deus, eu 

vou lá estar mais tarde! Eu também vou estar ali!” 

 

A respeito dos Jogos Paralímpicos de Londres, o 

atleta contou-nos como foi a sua experiência. O seu 

discurso centra-se sobretudo na competição pois, 

como será possível depreender das suas palavras, foi 

na prova que viveu os episódios mais significativos no 

retorno ao cenário paralímpico. 

 

Fui para os Jogos e revivi tudo o que tinha vivido em 

2000. Claro que a aldeia olímpica e o estádio eram 

diferentes, mas foi espetacular! Só quis aproveitar 

todos os bocadinhos que tive lá… (…) Dois dias antes 

da minha prova fui treinar e estava a fazer 6,10 

metros. Eram os nervos, era a pressão também e eu 

estava a sentir muito aquilo. (…) Ainda por cima, dois 

dias ou três antes da minha prova, o coordenador do 

Atletismo tinha-me dito que o chefe de missão, o 

Carlos Lopes, lhe tinha confidenciado que no 

Atletismo eu e a Inês Fernandes eramos os únicos 

aspirantes a medalhas. E na altura saiu uma grande 

fotografia minha nos jornais quase todos cá em 

Portugal… porque nessa altura não tínhamos ganho 

nenhuma medalha ainda nos Jogos. (…) Soube disso 

porque falava com os meus pais todos os dias e eles 

disseram-me: “Olha, compra o Jornal porque saiu 

uma notícia a dizer: Lenine uma das esperanças” (…) 

e senti um bocado de pressão nessa altura. Se bem 

que os meus amigos diziam: “Vais conseguir ganhar, 

vais ganhar uma medalha”. Sabia bem esse apoio… 

mas não aliviava em nada a pressão que estava a 

sentir. (…) Depois não é ter o dever… não é bem ter 

dever com essas pessoas porque eu podia chegar lá 

e podia-me lesionar, mas eu gostava de lhes dar essa 

alegria. Gostava de dar isso aos meus pais, ao meu 
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treinador, aos meus amigos e aos portugueses… 

Gostava de mostrar-lhes que o Lenine está cá para 

lutar por eles também! (…) E lembro-me que dois dias 

antes fui treinar e tudo me corria mal, mas eu sentia-

me bem… era os nervos… não sei. Entretanto fui para 

a prova, comecei o aquecimento e estava nervoso à 

“brava”! Lembro-me de estar a correr com os phones 

e estar a pensar naquela gente toda que vai lá ao 

estádio e que me estava a ver… Depois sentir aquele 

frio na barriga, a sério que foi difícil de gerir, mesmo 

com os anos de experiência que tenho. Fiz o 

aquecimento e na despedida para a câmara de 

chamada, com o meu treinador, vieram-me as 

lágrimas aos olhos e eu disse: “Seja o que Deus 

quiser, vou fazer o meu melhor”. (…) Eram seis e meia 

e o estádio ainda estava a começar a encher. Entrei 

lá dentro, comecei a olhar à volta e pensei: “Vamos 

concentrar Lenine porque este é o teu momento”. 

Comecei a descontrair mais e a tentar libertar ao 

máximo. Mas no aquecimento estava-me a dar tudo 

nulo, eu bem que puxava para trás, mas dava-me tudo 

mal. Nessas provas ganhas mais velocidade por 

estares ali com a confiança toda e é normal que a 

corrida dê sempre um pé a mais. Mas mesmo 

começando mais atrás, nesse dia, estava-me a dar 

sempre nulo…. Nessa fase vieram muitos 

pensamentos à minha cabeça: “Será que eu vou 

ganhar medalha?” Os treinos não tinham corrido bem, 

mas uma pessoa que treinou para aquilo, que se 

sente bem fisicamente só pensa nisso. Só pensava: 

“Eu quero muito ganhar a medalha, gostava muito de 

ganhar a medalha”. Sabia que havia uma chance e eu 

queria era uma medalha, não queria saber a cor 

sequer. (…) Na apresentação, nós estávamos todos 

em fila antes de começar a prova e eu era o penúltimo 

a saltar. Estava a decorrer uma prova de fundo e 

entretanto um atleta inglês ganha e nós estávamos 

em fila virados para o público… com o público já ali. 

Nem ferros tem a separar… E eles começam a 

gritar… uma coisa completamente arrepiante, mas 

que me deu uma “pica” imensa para a prova [sorriso]. 

 

O nervosismo sentido pelo atleta e alimentado 

pela pressão social que lhe era incutida através dos 

meios de comunicação social e dos elementos da 

comitiva portuguesa em Londres, tornaram os 

episódios que precederam a competição marcantes. 

Tais factos elevaram o próprio sentido de 

responsabilidade de Lenine, para quem, 

corresponder às expectativas destes e daqueles que 

são para si mais significativos se constituía como um 

objetivo primordial. 

Neste quadro, o primeiro salto realizado pelo 

atleta na prova garante-lhe a medalha de bronze em 

Londres e permite-lhe viver um dos momentos mais 

importantes da sua vida. O modo emocionado e 

entusiasta com que narra a conquista do bronze 

transparecem na entoação dada a cada uma das 

palavras, no sorriso sempre presente na sua face e 

nas lágrimas que surgiram no seu rosto. 

 

Só de recordar o momento da prova já estou a ficar 

arrepiado [emocionado]. Lá em baixo ouve-se muito o 

público! Só me lembro de estarmos todos em fila e as 

pessoas a gritarem com as bandeiras todas em pé e 

nós a olharmos uns para os outros a sorrir porque o 

ambiente era incrível! Era um barulho insuportável! 

Comecei a chorar por ver a motivação do público… 

Entretanto ainda fiquei mais nervoso. Começaram a 

apresentar os atletas e quando foi a minha vez senti o 

meu coração “tum tum tum”. Aí tentei agarrar o público 

porque gosto de confusão, gosto de barulho. Há 

pessoas que não se dão bem com isso, mas eu dou-

me muito bem. Tentei agarrar o público, fiz logo uns 

corações com as mãos voltadas para eles, porque sei 

que tens de ser simpático se queres o apoio deles… 

Entretanto saltam todos os atletas. O espanhol fez 

nulo no primeiro salto, o croata faz logo 7 metros, o 

polaco fez 6,20 metros (…) e eles saltaram todos 

primeiro do que eu. Eu era o penúltimo a saltar. 

Começa a chegar a minha vez e a cabeça parece que 

começa a ver a medalha (…). Quando começa a 

chegar à minha altura o coração dispara 

completamente… Ponho-me na minha zona de 

corrida… puxei meio passo para trás e estava-me a 

dar aquela pica toda… Aí, quando me virei para a 

frente estava a minha imagem no ecrã, eu estava a 

ser filmado naquela altura. Começo a pedir palmas ao 

público e a mim bastou-me 3 ou 4 palmas e… a 

sério… foi o estádio todo a apoiar-me, foi incrível! 

Lembro-me de respirar fundo e lá vou eu. Só sei que 

quando acabo de saltar ouço assim “OHHHH”... Eu 

tenho a mania de acabar de saltar e espreitar para ver 

onde é que ficou, mas dessa vez nem olhei para trás 

e vim-me embora, nem quis ver. Não tinha dado nulo 
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pelo menos, mas não fazia ideia que o salto tinha sito 

ótimo. Claro que eu depois olhei para o público para 

agradecer, bati palmas para mostrar também o 

carinho que senti da parte deles. Entretanto sai a 

marca no monitor de, 6,95 e eu fiquei… nem sei 

explicar… Vou para a beira do meu treinador na 

bancada e digo: “Não acredito!” Comecei a ficar 

nervoso com aquela mistura de sentimentos. O meu 

treinador deu-me apoio, a minha fisioterapeuta estava 

a chorar e a mim vieram-me as lágrimas aos olhos. 

Não contava nada com aquela marca logo no primeiro 

salto. Estava tudo a correr-me mal antes… E eu sabia 

que com aquela marca era quase certo, eu sabia: “Isto 

é medalha!”. E depois eu sentia-me tão bem que só 

arrisquei nos saltos seguintes. Então o segundo salto 

foi nulo, mas era para 7,10... E nesse salto eu posso 

dizer que senti que voei… esse daria o ouro. Não 

consegui, mas foi muito bom mesmo assim. 

 

A nível motivacional, Lenine manifesta a imensa 

gratidão pelo apoio do público, destacando o seu 

papel fundamental. A relevância deste elemento foi 

enaltecida, não apenas durante as provas, como 

também nas mais diversas mensagens de 

reconhecimento recebidas através das redes sociais. 

Para o atleta, a conquista da medalha de bronze 

foi vivida e festejada como se de ouro se tratasse. 

Embora o lugar ocupado não fosse o mais elevado no 

pódio da competição, para Lenine, o feito alcançado 

no seu pódio pessoal e na vida, foi, sem dúvida, o 

mais elevado que algum dia poderia ter obtido. O seu 

sonho finalmente concretizou-se e os momentos 

posteriores à vitória foram relatados como se de uma 

conquista titânica se tratasse. 

 

Depois da prova recebi comentários no “Facebook” de 

ingleses que foram lá ver a prova a dizer que tinha 

sido um espetáculo e que o Lenine tinha sido um 

espetáculo dentro do espetáculo. Porque eu sei que 

chamo pelo público e eu depois do primeiro salto 

comecei-me a divertir. Comecei-me a rir, comecei a 

dizer adeus ao público, ainda cheguei a dar um 

autógrafo no meio da prova na bancada [risos]. (…) E 

o público agarrou-se a mim mesmo. E eu fiz uma festa 

depois quando acabou… Quando fiz o último salto 

fiquei à beira do meu treinador na bancada, ele deu-

me a bandeira e só me lembro que comecei a chorar 

no meio da pista de cócaras. Entretanto eu dou-me 

muito bem com o atleta espanhol, é um grande amigo 

meu, já treinámos juntos várias vezes. Ele acabou de 

saltar e eu só me lembro de dizer-lhe: “Vai buscar a 

bandeira”. E fomos dar a volta ao estádio. Isso era 

algo que sempre quis fazer. Antes da prova já 

pensava: “Eu se ganhar uma medalha vou dar a volta 

ao estádio!” Porque 12 anos depois eu tinha de 

aproveitar aquilo tudo! (…) Eu tinha de aproveitar 

aquilo que não aproveitei em 2004 e em 2008, até 

porque pode ser a minha última medalha nos 

Paralímpicos.  

 

A experiência da subida ao pódio foi também 

marcante para Lenine. Nesta fase da entrevista, o seu 

discurso tornou-se mais pausado devido à forte 

emoção associada às recordações do evento. As 

lágrimas surgiram no seu rosto com uma naturalidade 

tal que me contagiou enquanto entrevistadora.  

  
Entretanto foi a hora da cerimónia [hesitação]. 

Desculpa… Eu quando recordo isto ou quando vejo a 

cerimónia no vídeo começo a chorar, completamente 

[lágrimas nos olhos]. A cerimónia (…) aí é que senti o 

carinho do público, aí sim. Eu subi ao pódio e 

disseram: “O representante de Portugal a ser imposto, 

Lenine Cunha” e eu estava a tremer por todos os 

lados…. Entretanto recebo a medalha, faço assim [faz 

um coração com as mãos que é a sua imagem de 

marca] para a câmara e aí o público dá um berro 

enorme… porque as provas param todas quando é a 

cerimónia e está a dar no ecrã. Quando fiz isso o 

estádio veio abaixo, eles gritaram tanto que aí sim 

comecei a chorar… não aguentei. Comecei a chorar, 

pus as mãos na cara para tentar esconder, mas eu 

estava sufocado com tanta emoção e com tantos 

sentimentos que iam cá dentro. Só eu sei o que passei 

e sofri para conseguir chegar ali…. E não quero falar 

mais porque a emoção não deixa (…) depois eu 

quero-me exprimir e não há sentimentos, não consigo 

exprimir aquilo porque foi tão bom [muito emocionado, 

chora].  

 

À saída do estádio paralímpico, as emoções fortes 

continuaram e o reconhecimento de que tanto sentiu 

falta durante os anos em que se viu impedido de 

participar nos Jogos Paralímpicos, foi enfim 

reconquistado pelo atleta. No caso de Lenine, a 
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experiência do pódio estendeu-se para além da 

cerimónia de entrega das medalhas e prosseguiu no 

seu regresso à aldeia paralímpica. 

 

Quando cheguei cá fora foi tudo a pegar em mim ao 

colo (…) eu fui no autocarro até à aldeia com a 

medalha ao pescoço e entretanto chegámos à cantina 

e vieram dar-me os parabéns! Começaram a chover 

mensagens! Já tinha 30 mensagens porque havia 

gente que tinha visto a minha prova em direto na 

internet. Quando cheguei ao quarto fui ao meu 

“facebook” e tinha 600 e tal notificações [risos]. 

Depois eram os telefonemas…. Mas antes disso, 

quando cheguei cá fora liguei para os meus pais e aí 

é que foi mais marcante para mim. O meu pai é muito 

difícil de chorar e (…) [o atleta começa a chorar, muito 

emocionado]. Desculpa… Ele sabia que eu tinha 

sonhado tanto com aquilo… E depois eu, quando saí 

da prova, tinha dito que esta medalha era dedicada à 

minha falecida irmã, aos meus pais, aos meus amigos 

e a todos aqueles que me apoiaram e o meu treinador 

também, claro. Foi uma vitória muito especial para 

mim, mas também para todos aqueles que me 

rodeiam, daí ter sido tão sofrida e tão emocionada. 

(…) Na realidade eles sabiam que o meu sonho era 

ganhar uma medalha paralímpica e 12 anos depois o 

sonho tornou-se realidade.  

 

Neste momento do percurso de Lenine, o 

reconhecimento do seu valor foi uma das melhores 

recompensas face ao esforço empregue até então. 

Depois de passar anos a conquistar medalhas em 

competições internacionais sem ser noticiado, a 

obtenção da medalha de bronze nos Jogos 

Paralímpicos revelou-se primordial na notoriedade 

alcançada pelo atleta. 

  

Quando chegámos ao aeroporto… o voo já vinha 

atrasado e eu queria era chegar cá fora, dar as 

entrevistas e ir porque ainda tínhamos de vir de carro 

para o Porto. Mas eu quando saio cá fora… eu e o 

Macedo [atletas medalhados]... foi uma loucura! 

Quando entrámos o público começou a gritar e 

viraram-se as câmaras para nós. Começaram a fazer 

perguntas e eu tinha dito em 2000 que o meu sonho 

era ganhar uma medalha paralímpica e o sonho 

realizou-se 12 anos depois. Quando cheguei ao Porto 

estavam os meus pais, a família, os vizinhos… todos 

a darem beijinhos e abraços… Depois na rua e até 

mesmo no shopping houve pessoas que me 

conheceram e me deram os parabéns. Foi tudo muito 

gratificante. E depois foram as entrevistas todas… 

Senti que finalmente fui reconhecido e que tive 

visibilidade. Entretanto saíram os nomeados para a 

gala do desporto e eu fui nomeado com o Cristiano 

Ronaldo. Em quarenta e tal atletas, ficar no grupo de 

finalistas foi ótimo. Senti que tive visibilidade e isso 

deu-me motivação para continuar. (…) Quando eu ia 

a competições internacionais às vezes saía qualquer 

notícia pequenina no jornal, mas não estava ninguém 

no aeroporto como está quando vêm os atletas 

“normais” de uma competição. Eu às vezes vinha de 

competições com tantas medalhas (…) era um feito! 

Cheguei a vir com 8 medalhas, 7 de ouro e uma de 

prata, por exemplo. Nessa competição bati o recorde 

do Mundo em duas provas, no pentatlo e no triplo-

salto, ganhei o troféu de melhor atleta dos 

Campeonatos, mas cheguei cá e continuei a treinar 

como se nada fosse. Só em 2005 é que recebi pelo 

presidente da Câmara de Gaia, Luís Filipe Menezes, 

a medalha de mérito da cidade. É um prémio que só 

se ganha uma vez na vida e foi gratificante, mas nada 

como foi agora nos Jogos.  

 

Partindo deste testemunho, depreendemos a 

relevância atribuída pelo atleta paralímpico à 

visibilidade dos seus feitos desportivos. Importa que 

os media assumam um papel mais ativo na difusão 

dos resultados obtidos por estes atletas, não apenas 

durante a sua participação nos Jogos Paralímpicos, 

mas, fundamentalmente, no decorrer dos quatro anos 

de preparação realizada ao mais elevado nível. Para 

Lenine, o afastamento dos Jogos Paralímpicos 

exacerbou o sentimento de ingratidão sentido por 

parte de entidades públicas e comunicação social, 

refletindo-se na desmotivação que tantas vezes o 

assolou no decorrer do seu trajeto desportivo. 

Tendo em linha de conta os factos até aqui 

enunciados, facilmente compreendemos que as 

experiências vividas por Lenine nos Jogos 

Paralímpicos, nomeadamente em Sidney 2000 e em 

Londres 2012, se assumem como as mais simbólicas 

da sua carreira. 
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Em Sidney, nos primeiros Jogos, foi marcante porque, 

como eu disse, para mim o Lenine cresceu e tornou-

se no atleta que é hoje derivado a esses Jogos. Nessa 

prova senti que tinha capacidades para chegar longe. 

Marcou-me porque foram os meus primeiros Jogos e 

ter ficado em 5º lugar foi ótimo, ainda mais porque 

tinha apenas 17 anos. E ficou marcado porque a partir 

daí eu disse: “Vou treinar porque eu quero ganhar 

uma medalha paralímpica”. Quando regressei de 

Sidney eu disse: “O meu sonho é ganhar uma 

medalha paralímpica e não vou desistir” entendes? E 

marcou-me porque treinei bastante para chegar onde 

cheguei até hoje e para ganhar tantas medalhas. Mas, 

sem dúvida, a competição que mais me marcou foi a 

de Londres e a medalha também… nem é preciso 

dizer mais depois de tudo o que contei [sorriso]. 

 

Não obstante, o trilho percorrido por Lenine foi 

pautado por diversos obstáculos. Acrescendo às 

adversidades referidas anteriormente, tais como a 

falta de apoios, a escassez de reconhecimento e a 

desmotivação associada ao afastamento dos atletas 

com deficiência intelectual das competições 

organizadas pelo IPC, nem sempre a intensidade e 

volume de treino realizado pelo atleta foram fáceis de 

tolerar. Treinar para a multiplicidade de provas em 

que participa revelou-se uma tarefa complexa, mas 

também essencial para manter a sua motivação 

elevada. Neste contexto, a conquista de um número 

elevado de medalhas por competição surge como um 

prémio superior que Lenine sempre ambicionou 

conquistar e que está relacionado com a sua própria 

personalidade.  

Depreende-se facilmente que o desporto assume 

uma função vital na vida do atleta e que este fez 

questão de enaltecer, diversas vezes, no decorrer da 

sua entrevista. 

 

O desporto é o que eu gosto, é a minha vida. Às vezes 

a motivação de que precisava para continuar vinha 

daí. Porque eu gosto disto, eu amo isto! Não sei mais 

nada, eu só sei fazer isto. (…) Uma vez perguntaram-

me assim: “Se não tivesses o ataque de meningite 

como é que seria?” E eu não posso dar graças a 

Deus, mas às vezes penso que se não fosse o ataque 

de meningite eu não tinha ganho as medalhas que 

ganhei nem ninguém conhecia o Lenine. (…) Mas 

confesso que já pensei várias vezes desistir, 

principalmente depois de sabermos que não íamos 

aos Jogos em 2004 e 2008. Mas eu amo isto e não 

consigo desistir. Eu não sei como é que vai ser a 

minha vida quando acabar a minha carreira no 

desporto… Não sei como é que vou reagir, nem quero 

pensar sobre isso. Tenho muito receio, porque acho 

que não vou conseguir viver. 

 

Refletindo no seu percurso, Lenine enaltece os 

pais e o treinador como as pessoas que mais o 

marcaram nas suas proezas desportivas. No que se 

refere aos pais, o atleta destaca a sua educação. 

Apesar das suas limitações cognitivas, os pais de 

Lenine sempre atuaram no sentido do 

desenvolvimento da sua autonomia e nunca o 

impediram de aproveitar as oportunidades que lhe 

foram surgindo ao longo da vida. 

 

Os meus pais desde os 12/13 anos, sabendo o 

problema que eu tinha, sempre me prepararam para 

o que vinha a seguir. Eles já estavam a pensar no meu 

futuro e trabalharam para que eu fosse o mais 

autónomo possível. Às vezes as pessoas perguntam-

me qual é que é a minha deficiência porque eu sei 

falar bem, mas foi derivado à educação que eu tive 

em que os meus pais tentaram compensar as minhas 

dificuldades. (…) Estou muito agradecido porque se 

não fossem eles não tinha a vida que tenho hoje... (…) 

Depois quando surgiu o convite de ir para a ANDDI os 

meus pais aceitaram de bom grado porque sabiam o 

problema que eu tinha. Mas há alguns pais que não 

aceitam e eles podiam ter-me impedido. (…) Então 

quando eu lhes disse que ia representar Portugal aos 

Jogos eles apoiaram-me ainda mais. (…) Os meus 

pais acompanhavam-me muito, foram ver algumas 

provas minhas e apoiaram-me imenso. (…) Tudo o 

que tenho hoje e tudo o que ganhei é devido à 

motivação que eles me deram também.  

 

Também o treinador é referido como significativo 

na sua caminhada desportiva. O facto de ser 

orientada há 13 anos pelo mesmo treinador fortaleceu 

a cumplicidade e amizade existentes entre ambos e 

que se estende para além da pista de Atletismo. 

 

Sem dúvida o meu treinador. Foi ele que me aturou 

estes anos todos. Nós somos cão e gato às vezes, 
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mas a amizade está sempre lá. Ele também sabe o 

atleta que tem, sabe as dificuldades que eu passei e 

sei que posso contar com ele como um amigo. Se não 

fosse ele eu não era o Lenine que sou hoje, não tinha 

ganho as medalhas todas que ganhei, principalmente 

a deste ano porque ele sempre acreditou que eu a ia 

ganhar. (…) Ele sempre esteve lá, sempre disse que 

eu ia ganhar uma medalha e fazer um grande feito. 

(…) Quem esteve lá sempre foi o meu treinador e os 

meus pais que me puseram a praticar desporto. O 

meu treinador é muito importante por ter feito de mim 

o atleta que sou hoje e os meus pais a pessoa que 

sou. 

 

Partindo do conhecimento adquirido no decorrer 

da sua carreira, Lenine deu-nos ainda a sua opinião 

sobre a conjuntura atual do desporto para pessoas 

com deficiência em Portugal. No seu ponto de vista é 

fundamental que este tipo de prática desportiva 

assuma uma maior visibilidade em contexto nacional, 

através de uma efetiva divulgação e informação da 

sociedade em geral.  

Concomitantemente, o atleta atribui um papel 

primordial ao CPP, entidade que deverá liderar um 

trabalho sério e refletido, orientado para a seleção de 

talentos, uma vez que é evidente a elevada média de 

idades dos atletas paralímpicos portugueses que 

ainda competem no desporto de elite. Nesta 

conformidade, destaca as escolas como contexto 

privilegiado e primário de intervenção. 

Finalmente, no seu discurso é ainda percetível a 

necessidade de as estruturas organizativas atuarem 

no sentido da aproximação das condições 

proporcionadas a atletas olímpicos e paralímpicos. 

Na opinião do atleta, este representa o único meio 

viável para a manutenção dos atletas paralímpicos 

portugueses em lugares cimeiros. 

 

Primeiro, eu acho que não há visibilidade que chegue 

porque há muitos miúdos com deficiência, seja ela 

qual for, que não sabem onde é que se pode praticar 

desporto paralímpico. E acho que o Comité 

Paralímpico (…) devia investir nas escolas. Ir às 

escolas e dar palestras. Falar um bocadinho do que 

são os Jogos Paralímpicos e do que é o desporto 

adaptado… para chamar jovens. Ir às escolas 

primárias, secundárias, preparatórias, procurar 

pessoas com deficiência que talvez estejam 

interessadas em praticar qualquer desporto seria 

essencial. Falta maior divulgação nesta área. Este 

ano foram comigo a Londres atletas que agora têm 

quase 40 anos e temos de renovar a equipa. E depois 

a questão das bolsas também. Acho que o que nós 

ganhamos não chega para nada (…) Se os Olímpicos 

o triplo e eles já se queixam, o que fará nós que 

recebemos menos de um terço do que eles? Eu com 

o valor da bolsa olímpica treinava de manhã e à tarde 

e já não precisava de trabalhar. (…) Portugal se quer 

trazer medalhas para o futuro tem de apostar mais no 

desporto paralímpico. Porque os outros países estão 

a apostar nisso. A minha primeira competição foi em 

2000, em termos paralímpicos, e eu vejo uma 

diferença brutal nos últimos 12 anos, brutal! O nível 

competitivo é muito maior e hoje em dia o desporto 

paralímpico é muito mais falado.  

 

Ao perspetivar o seu futuro desportivo, Lenine é 

prudente. As suas capacidades já não correspondem 

ao pico de forma atingido anos antes e a vontade de 

assumir diferentes papéis sociais começa a 

manifestar-se, ainda que ligados ao meio desportivo. 

 

Daqui para a frente quero ganhar medalhas e ter os 

olhos no Rio de Janeiro [cidade que irá acolher os 

próximos Jogos Paralímpico]. Ainda falta muito, mas 

é agora que se começa a trabalhar para isso. Já estou 

apurado automaticamente porque fui medalhado. (…) 

Eu gostava de ganhar uma medalha e gostava de 

acabar em grande, mas vai ser difícil. Vão começar a 

aparecer atletas mais jovens agora… A competição 

está muito mais forte e isso vê-se pelos resultados das 

medalhas que Portugal tem trazido. (…) Depois 

vamos ver… um ano antes eu faço as contas. (…) Eu 

fiz um balanço para entregar ao Banif do que ganhei 

em quatro anos… e foram 51 medalhas 

internacionais. Hoje não vou dizer que vou ganhar 

isso outra vez, mas acho que vou pôr um limite de 40. 

(…) Também há provas que eu vou deixar de fazer 

porque a idade já não perdoa e já não tenho aquela 

resistência de correr para um lado e para o outro como 

na minha juventude. (…) Depois eu gostava muito de 

trabalhar em algo ligado ao desporto. (…) Por 

exemplo, se fosse ali no estádio onde eu treino era 

ótimo. Nem que seja para rececionista ou até mesmo 

para segurança, não sei. (…) Depois dos Jogos do Rio 
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de Janeiro, como tenho o curso de grau I, gostava de 

ser treinador. (…) Estou a pensar também voltar a 

estudar. Para mim vai ser difícil, mas vou tentar. Ou 

então gostava de dar aulas aos miúdos na escola 

primária, ensiná-los a correr e a viver para o desporto 

como sempre fiz.  

 

Finda a entrevista com Lenine, posso afirmar que 

conheci um verdadeiro desportista. Da sua história 

imana o ideal olímpico e, porque não, paralímpico, 

“citius, altius, fortius” (o mais rápido, o mais alto, o 

mais forte) difundido por Pierre de Coubertin. Um 

desportista nato, que vive a competição ao limite e 

que se supera a cada instante para se revelar o 

melhor de todos os atletas. É alguém que “ama” o 

desporto e que por isso se entrega a ele para o 

experienciar profundamente. No palco desportivo, 

Lenine gosta de assumir o protagonismo nas provas, 

adota o papel principal como se este fosse sempre 

seu e representa-o de forma gloriosa. Tal como um 

autêntico guerreiro faz quando enfrenta uma batalha, 

Lenine domina a cena desportiva. 

O seu dinamismo, a ambição, a força de vontade 

e o espírito competitivo que fazem parte da sua 

própria identidade, levaram-no à conquista do mérito 

desportivo que hoje lhe reconhecemos e em que as 

135 medalhas conquistadas à data da entrevista 

falam por si só.  

 

Sou muito ambicioso. Como atleta tenho muita garra, 

muita garra… Acho que basta ver pelos anos em que 

lutei para não desistir e pela minha determinação. 

Quando estou determinado a conseguir uma coisa 

vou até ao fim e às vezes até excedo as expectativas, 

às vezes até fico admirado comigo mesmo… Por isso 

acho que foi a minha ambição, determinação, paixão 

e garra que me levaram bem alto. Mas acima de tudo 

tenho muito espírito competitivo. (…) E nas provas eu 

tenho de sofrer até ao fim, mesmo que doa, eu tenho 

de sofrer até ao fim. É esse o meu espírito 

competitivo. 
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1.9 A Narrativa de Maria Odete Fiúza 

 

A entrevista de Odete foi concretizada no dia 16 

de Fevereiro de 2013, durante a tarde, na casa onde 

vive sozinha em Lisboa. Ao longo de algumas horas 

foi possível manter com a atleta uma fluída conversa, 

na qual foi narrando a sua história. Ocupámos a mesa 

da sua sala, um ambiente confortável e acolhedor, 

onde desfrutamos de total privacidade.  

A atleta tem 40 anos, nasceu em Leiria e vive em 

Lisboa. É Licenciada em Direito e no momento em 

que foi entrevistada encontrava-se a exercer a sua 

atividade como Jurista no Ministério da Saúde. 

Nasceu com deficiência visual congénita que desde 

criança lhe provocou grandes limitações visuais. Em 

ambientes que conhece é capaz de se orientar com 

alguma facilidade e de quase passar despercebida. 

Porém, as dificuldades de visão impedem-na de se 

deslocar sem recorrer a uma bengala quando o faz 

sozinha e em locais desconhecidos. 

Aos 19 anos ingressou na Faculdade de Direito de 

Lisboa e foi morar para a capital com a sua irmã e 

uma amiga. Foi nesta fase que teve conhecimento da 

existência de desporto para pessoas com deficiência 

e que iniciou a sua aventura no Atletismo para a 

deficiência visual. 

Nesta modalidade, Odete, como gosta de ser 

chamada, especializou-se nas provas de meio-fundo 

e fundo, onde tem vindo a competir pela classe T12. 

Embora tenha sido classificada como T12, Odete 

corre sempre com atleta-guia e reconhece que esta 

não é a classe que mais se adequada às suas 

limitações visuais. Em seu entender, a classe 

adequada seria a mais baixa - T11. 

Ao longo do seu percurso desportivo representou 

a ACAPO e, atualmente, é atleta do Maratona Clube 

de Portugal.  

No seu trajeto já esteve presente em 5 edições 

dos Jogos Paralímpicos, nomeadamente, Atlanta 

1996, Sidney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008 e 

Londres 2012. Destaca-se o 4º lugar obtido em 

Sydney como a melhor classificação da atleta nesta 

competição. Em Campeonatos da Europa e do 

Mundo, Odete soma uma medalha de ouro, seis de 

prata e 8 de bronze. Foi ainda campeã nacional 

durante vários anos e participou em inúmeros 

Meetings da modalidade, relevando-se os resultados 

de excelência. 

Através de um discurso “apressado” e 

característico da atleta, começou por contar-me como 

foi detetada a deficiência visual e o tipo de limitações 

que esta lhe provoca.  

 

Os meus pais descobriram quando eu tinha um ano e 

meio. Casualmente deixei cair umas bolachas ao 

chão e não fui buscá-las direto. Comecei às 

apalpadelas às bolachas. A minha mãe levou-me ao 

oftalmologista e ele disse que, de facto, eu tinha um 

problema. Mas até ter um ano e meio não se tinha 

manifestado ainda, porque são problemas de retina 

que só se manifestam mais tarde. (…) Desde então 

não sinto grandes evoluções, é sempre igual. Consigo 

perceber o branco, as cores, os contrastes das 

cores… Os contornos são muito mal definidos, mas o 

escuro e o claro, o alto e o baixo são o pouco que 

consigo perceber ainda hoje. 

 

Nascida e criada numa aldeia da zona de Leiria, 

Odete cresceu num ambiente rural, local onde passou 

a sua infância e adolescência.  

 

Eu vivia em Leiria, numa aldeia. A primária era a três 

quilómetros, em que a catequese e a missa era a mais 

não sei quantos quilómetros… Depois quando passei 

para a preparatória, na cidade de Leiria, aí era o 

autocarro que ia até ao centro e depois era a escola a 

mais dois quilómetros. E tudo isto era feito a pé… de 

um lado para o outro. Mas eu ia sempre com alguém. 

Fui sempre arranjando alguém com quem ir… [risos]. 

 

No que concerne às experiências escolares, 

destaca a etapa do 1º Ciclo do Ensino Básico como 

uma das mais marcantes na sua infância. As 

consecutivas barreiras que foi ultrapassando nesta 

fase, aliadas à instabilidade vivida nos primeiros anos 

de frequência da escola primária são narradas pela 

atleta como simbólicas.  

A este respeito, exalta o papel desempenhado 

pelo seu Professor de Educação Física na superação 

de um percurso inicial deveras atribulado e 
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inconstante. As consecutivas transições entre a 

escola regular e a escola especial representaram uma 

experiência negativa. Todavia, a sua identidade 

irreverente e obstinada não lhe permitiu desistir. A 

luta e a superação sempre se constituíram como 

elementos basilares da sua personalidade e a 

conquista do prémio de melhor aluna do 4º ano é 

expressão máxima do seu carácter.  

 

Quando eu entrei para a primária regular surgiu um 

problema… eu não me exprimia como as outras 

crianças. E então mandaram-me para um instituto de 

cegos em Coimbra. Mas em Coimbra surgiu outro 

problema… eu também não era como as outras 

crianças cegas. Então mandaram-me de volta para a 

primária e andámos ali 3 anos em divergências a ver 

o que era melhor para mim, se a escola “normal” ou 

se uma classe especial. (…) Chegaram à conclusão 

que eu tinha família e apoio em casa e por isso tinha 

que estar junto deles e ter um apoio especializado na 

escola primária. E finalmente, depois de anos na 

primeira classe e de andar para trás e para a frente, 

surgiu uma Professora de apoio integrado que, por 

algum motivo, se encantou comigo... e se dedicou a 

mim [risos]. Essa equipa de apoio também tinha um 

professor de Educação Física e eu tive a sorte de, 

enquanto as outras crianças estavam na escola, eu 

estava a ter Educação Física. Por causa, mais uma 

vez, da postura e da mobilidade. Também na primária, 

para além de andar muito a pé, saltava à corda, 

jogava ao elástico, essas coisas todas. Esse 

professor ainda hoje é especial para mim, acho que 

foi a primeira pessoa que acreditou verdadeiramente 

em mim e nas minhas capacidades (…) E depois 

quando fiz a 4ª classe “normal” recebi o prémio de 

melhor aluna da 4ª classe, aí foi uma grande vitória 

[sorriso]. A vida para nós, infelizmente, é feita de 

vitórias em vitórias. Quando se tem algumas 

dificuldades estão sempre a surgir pequenas vitórias, 

a luta é sempre inacabada. Acaba por nem ser o 

orgulho, mas a real necessidade de ir vencendo e 

superando os obstáculos. (…) Nessa altura sabia 

Braille complementarmente à leitura de coisas 

aumentadas, mas havia muito pouco material em 

Braille e muito menos em Leiria.  

 

Ao longo da infância revelou ter sido sempre uma 

criança muito dinâmica e irrequieta. Por 

aconselhamento médico chegou a praticar Natação, 

mas apenas na sua vertente mais terapêutica. 

Praticou Natação dos 11 aos 14 anos, mas era pouco 

regular. O principal intuito desta prática era melhorar 

e prevenir a possível adoção de posturas incorretas. 

Unicamente com uma aula por semana, a 

aprendizagem das técnicas ficou-se por um domínio 

rudimentar e a competição nunca chegou a emergir 

como uma possibilidade no decorrer desta primeira 

experiência desportiva. Não obstante, o gosto 

assumido desde cedo pelo desporto e a sua 

identidade dinâmica revelaram-se fulcrais na 

autonomia, na mobilidade e consequente 

independência conquistadas por Odete. 

 

Tive sempre Educação Física até ao 7º ano. Participei 

nas olimpíadas da escola e tenho uma medalha de 

bronze até de Atletismo. O Professor de Educação 

Física, enquanto ele fazia os desportos coletivos, 

punha alguém a brincar com uma bola comigo, a 

correr… sempre a fazer alguma coisa. Fazia mais os 

desportos individuais. Salto em comprimento, aquelas 

corridas de velocidade. (…) Sempre fui muito ativa, ia 

à discoteca, dançava e andava sempre a pé de um 

lado para outro e isso acabou por ter impacto quando 

comecei a treinar. Acabava por ser magra, o que às 

vezes não é muito normal nas mulheres. Há muitos 

vícios e muitos problemas associados às pessoas 

com deficiência, as questões posturais, as questões 

de obesidade e assim, coisas naturais e justificadas 

pela inatividade, mas que eu nunca tive.  

 

Partindo das palavras de Odete, apercebemo-nos 

que a sua entrada na Universidade e a consequente 

mudança para Lisboa se assumiu como uma das 

fases mais complexas da sua vida. O sentimento de 

perda do seu grupo de pares foi vivido de forma 

negativa e levou-a a perder o sentido da sua vida 

durante um período de transição.  

Na tentativa de suplantar estas adversidades, a 

irmã de Odete sobressaiu como elemento 

fundamental no apoio e incentivo à prática desportiva. 

Na capital, as primeiras experiências desportivas da 

atleta materializaram-se em atividades de ginásio, 

sem qualquer tipo de adaptação. O insucesso sentido 

nestas experiências fez aumentar a sua frustração. 
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Neste contexto, procura a ACAPO para tentar 

recolher informações e é a partir deste contacto que 

se inicia no Atletismo adaptado, numa primeira etapa, 

sem objetivos competitivos. 

 

Depois vim para Lisboa para a Universidade. Aí fiquei 

um bocado desorientada. Perdi o grupinho das 

amigas da adolescência. Portanto, tinha aquele 

grupinho de meninas da adolescência que me 

levavam para todo o lado e que perdi. Tenho uma 

amiga desde os 10 anos que eu hoje acho que ela foi 

uma verdadeira guia para mim. Se se pode falar de 

guia, a Xana... foi tudo isso e muito mais nesses anos 

da minha vida. (…) Nessa fase aquilo que eu escrevia 

já não servia porque eu tirava apontamentos nas 

aulas, mas já não conseguia perceber aquilo que 

escrevia. Depois tive que me pôr a gravar aulas, 

depois sabia Braille mas o que sabia era pouco. Mas 

foi no 1º ano da Faculdade que entretanto veio o 

Atletismo. (…) Com a minha irmã fui para aulas de 

aeróbica, mas quando eu via a mão do professor em 

cima já ele estava com a mão cá em baixo. Então 

andava sempre frustradíssima… não conseguia 

acompanhar as aulas e desisti. Foi uma 

desorientação completa. Depois fui então procurar 

respostas à ACAPO e a minha irmã viu lá Atletismo. 

Então disse-me: “Porque é que não vais lá 

experimentar isto? E eu respondia: “Correr?!” Eu 

detestava correr. (…) Mas pronto, inscrevi-me e no 1º 

ano andei lá só por andar. 

 

No princípio, o Atletismo foi encarado por Odete 

como uma ocupação. Atentando nos elevados níveis 

de performance revelados pelos atletas paralímpicos 

que treinavam no estádio universitário consigo, a alta 

competição sempre se afigurou como uma realidade 

superior a que apenas os heróis poderiam 

ambicionar. 

 

No 1º ano da Faculdade ia ao treino de vez em 

quando, ia quando me apetecia. Depois no 2º ano o 

treinador disse-me: “Se começares a treinar mais um 

bocadinho vais connosco ao Campeonato da Europa”. 

Mas eu tenho que ser honesta, eu cheguei lá… em 91 

e 92 foi o ano de preparação para os Jogos 

Paralímpicos de Barcelona e eu via-os [atletas 

paralímpicos da competição que treinavam com o seu 

treinador] no chão a vomitar, esbaforidos, cansados e 

achava que aqueles atletas eram seres acima de 

tudo... E pensava: “Isto não é para mim!” Portanto, 

aquilo era uma realidade inatingível. Intangível quase. 

(…) Mas depois no ano seguinte comecei a treinar 

mais e como tinha uma boa condição física de todo o 

percurso feito até aos 19 anos, acabei por fazer 

alguns resultados.  

 

Pese embora o facto de se ter iniciado no 

Atletismo em 1991, só em 1992 e 1993 começou a 

dedicar-se de corpo e alma ao treino desta 

modalidade. Após ser alertada para a possibilidade 

de poder vir a estar nos mesmos palcos desportivos 

que os seus “heróis”, Odete elevou o seu 

comprometimento com a prática desportiva. Este 

empenho brotou os primeiros frutos visíveis em 1993, 

aquando da sua primeira competição internacional. 

Nesta experiência, a conquista de uma medalha 

assumiu-se como inesperada e foi pouco valorizada 

pela atleta, como nos conta: 

 

O primeiro Campeonato que fui foi o da Europa de 

1993, em Dublin, na Irlanda. Fui a um Campeonato da 

Europa e ganhei uma medalha. Mas mesmo assim, no 

2º ano em que comecei a treinar mais a sério sempre 

disse: “Isto não é para mim!” Ainda hoje pergunto 

porque é que eu me habituei a sofrer tanto no treino 

[risos]. (…) Nessa prova ganhei uma medalha de 

bronze nos 800m, mas não teve grande significado 

para mim. Queria era estudar, prosseguir os estudos 

e pensava sempre que aquilo tinha sido um acidente 

de percurso e que depois ia continuar a minha vida 

normal. Só que, no ano seguinte, melhorei largamente 

os meus mínimos e acabei por ir ao Mundial. E nesse 

Mundial fiz mínimos para os Jogos Paralímpicos de 

Atlanta. E ir a uns Jogos Paralímpicos já “pia mais 

fino” [risos]. O Campeonato da Europa é uma coisa, 

mas não é suficientemente marcante. A medalha não 

é suficientemente marcante. Agora, quando se pensa 

que se poderá ter a possibilidade de ir a uns Jogos 

Paralímpicos, temos que admitir que depois de já ter 

passado um Mundial e um Europeu… o acesso aos 

Jogos faz parecer que afinal isto não é assim uma 

coisa tão difícil! Afinal se calhar também posso ser 

como aqueles atletas [risos]. 

 

Em 1996, a falta de acompanhamento técnico 

especializado é atribuída como uma das possíveis 
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justificações para uma lesão contraída pela atleta. 

Porém, após ter conquistado a oportunidade de estar 

presente no palco paralímpico, a crença nas suas 

capacidades conduziu-a à superação dos seus 

próprios limites e à luta incessante por uma rápida 

recuperação. Nesta senda, Odete evidencia o 

sofrimento e as dores sentidas como expressão 

simbólica do esforço transcendente que realizou para 

chegar a Atlanta.  

 

E a partir do momento em que nós acreditamos que 

já não há limites, tudo é possível, já não há barreiras! 

É interessante a mudança de atitude que senti em 

mim... E depois surgem as lesões e a superação das 

lesões é sempre uma luta. Eu tive uma lesão em 96, 

a seis meses dos Jogos e fiquei 4 meses sem saber 

se ia ou não. Mas a vontade de ir era tanta que eu fiz 

piscina, andei de canadianas… Eu tinha uma lesão 

que era uma fratura de esforço numa perna e que 

acho que foi excesso de carga do treino. Eu queria 

muito treinar mas, de facto, não conseguia, porque 

aquilo era uma dor da pontinha da canela até ao 

cérebro. Parecia uma agulha a espetar. Mas a 

vontade de ir aos Jogos era mesmo muita e foi isso 

que me fez andar. Não sei... Não me pergunte o que 

é que faz lutar, mas lutei para ir aos Jogos de Atlanta 

e consegui. (…) Nem sempre fui bem orientada, 

reconheço isso. Ao ter mudado de treinador em 2000 

senti que o treino era mais adequado... Aqueles 

primeiros anos, o treino era um sofrimento completo. 

Percebi depois que não é preciso sofrer tanto para ter 

os mesmos resultados!  

 

Da experiência vivida em Atlanta 1996, Odete 

ressalva os resultados obtidos nas provas: 

 

Não foi muito interessante porque os Jogos de Atlanta 

foram mal organizados. Eles aproveitaram as 

infraestruturas todas que já estavam feitas. Ou seja, 

ficamos em residências universitárias mas separados, 

não tínhamos uma aldeia olímpica, não estávamos 

concentrados. Os locais de competições eram todos 

muito separados uns dos outros… (…) Em termos de 

participação foi excelente, porque acabei por bater um 

recorde pessoal nos 1500m, as coisas correram-me 

bem e vim embora satisfeita. 

 

Considerando a etapa inicial da carreira da atleta, 

os seus pais sempre manifestarem interesse em 

acompanhar as suas façanhas desportivas, mas eram 

perentórios em reforçar o papel secundário que esta 

atividade deveria ocupar na vida de Odete. Para eles, 

o curso universitário deveria constituir-se como 

prioridade para a atleta. Não obstante, a autonomia 

de Odete e a sua personalidade independente, desde 

cedo fizeram com que os pais deixassem a seu cargo 

todas as tomadas de decisão relativamente à prática 

desportiva de elite. 

 

Eu tenho uma grande autonomia, sempre tive. Os 

meus pais acham ótimo eu fazer desporto e 

valorizavam imenso, mas deixavam aquilo por minha 

conta. As coisas foram rolando, eles nunca 

interferiram muito... Também não há aqui vedetismo, 

não há acima de nada nem de ninguém. Nunca me 

deslumbrei com grandes euforias. Vivo isto com 

alguma naturalidade e com simplicidade. Mas os 

meus pais valorizaram muito! Eles tiveram a 

possibilidade de acompanhar algumas competições 

minhas… Foram a Madrid, em 98, e viram-me ganhar 

uma medalha de ouro. Vibraram muito, mas foi 

sempre uma coisa paralela ao meu curso. Foi sempre 

mais uma coisa que fazia parte de mim. 

 

A primeira época do seu percurso desportivo ficou 

marcada pelos conflitos gerados no seio do grupo de 

atletas com quem treinava. Aliás, as dificuldades 

sentidas por Odete em se integrar neste grupo foram 

uma constante no decorrer de todo o seu trajeto. A 

este respeito a atleta contou-nos: 

 

A fase de iniciação foi muito difícil. Tive várias 

complicações em integrar-me no grupo dos atletas 

mais antigos. (…) O problema, basicamente… é um 

problema de sectarismo. Eu era a única rapariga e era 

muito diferente. Ainda hoje sou muito diferente [risos]. 

Sou irreverente e eles nunca gostaram muito disso! 

Não fui muito bem recebida. (…) Alguns achavam que 

o protagonismo tinha de ser todo deles e que as 

raparigas não tinham direito a isso. Eles tinham os 

guias, eles é que eram os grandes atletas e as 

raparigas iam para ali mas não tinham capacidade, 

não eram verdadeiras atletas. Nessa fase senti-me 

um bocadinho sozinha no treino e se calhar na própria 

competição. (…) Ainda hoje não são meus amigos, 
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porque quando me viram a ter sucesso parece que 

ainda me queriam dificultar mais a vida… enfim! Foi 

um período complexo! Isto entre 93 e 97. (…) Depois 

o Nuno Alves apareceu e ele é dos poucos atletas que 

sempre foi próximo de mim. Ele faz parte dos meus 

amigos. E também foi importante o João Baeta que foi 

meu guia entre 97 e 2007. Ele teve um papel 

preponderante na minha carreira. É como se fosse da 

minha família, é mais do que um irmão... Foi de facto 

a pessoa que me deu estabilidade e que esteve 

comigo durante vários anos. É uma pessoa 

excecional. (…) Houve uma altura em que eu 

estive muito doente, em que estive com uma 

anemia gravíssima. Então estávamos a fazer 

uma prova de estrada e ele ainda não era meu 

guia regular e estava a fazer a prova com outro 

atleta. Nessa prova eu ia ficar em último e então 

o Baeta disse ao atleta que acompanhava para 

não me passar, só para eu não ficar em último… 

porque ele sabia que o grupo me ia massacrar. 

Esse apoio do João Baeta mudou o respeito que 

os outros tinham por mim. Fez-me ganhar o 

respeito dos outros atletas. Ele era o meu 

escudo! (…) E depois o Nuno em 97 passou a 

ser um bocadinho o meu “compincha”. Mas até 

97 eu não tinha guias regulares. Eu ia para as 

competições e o meu guia era o treinador, mas 

depois ele era o responsável e eu acabava por 

ser sempre discriminada. Aí eu não tinha a 

minha própria identidade, estava sempre ali um 

bocadinho perdida. A partir de 97 passei a ser 

eu mesma e a ter a minha própria 

respeitabilidade graças ao guia. 

 

Perante este excerto percebemos que Odete 

nunca conseguiu desenvolver um sentido de pertença 

ao grupo de Atletismo com quem foi treinando ao 

longo da sua carreira. O facto de ser a única atleta 

feminina parece ser uma das possíveis justificações 

para este facto.  

Nesta conjuntura, a atleta enaltece o papel 

preponderante desempenhado por Nuno Alves, atleta 

com deficiência visual que integra o grupo, e que tem 

vindo a ser essencial no apoio e partilha de 

experiências com Odete. Do mesmo modo, realça-se 

a importância de João Baeta, atleta-guia que a 

acompanhou durante 10 anos e que lhe permitiu 

alcançar a estabilidade desportiva tão ansiada por 

muitos dos atletas deste grupo de Atletismo. Para 

além da amizade compartilhada, a sua relação é de 

cumplicidade e de incondicional apoio à atleta. 

Partindo das palavras de Odete, entendemos que o 

facto de ter partilhado 10 anos da sua carreira com o 

mesmo atleta-guia se revelou crucial nos resultados 

desportivos alcançados, na sua capacitação como 

atleta de elite, mas também na construção de uma 

forte identidade atlética e desportista. 

Na sua senda no desporto paralímpico, o ano de 

1998 constituiu-se como um dos pontos altos do seu 

trajeto. A obtenção da primeira medalha de ouro e a 

partilha deste momento com os seus mais 

significativos transformou o Campeonato do Mundo 

de Madrid num momento perene na sua memória. 

 

O que me marcou mesmo foi ter ganho uma medalha 

de ouro no Campeonato do Mundo, em Madrid. 

Porque os meus pais estavam presentes e isso foi 

muito bom! (…) Foi marcante porque ganhei uma 

medalha de ouro nos 5000 e uma medalha de bronze 

nos 1500m. Foi espetacular! A medalha de ouro foi 

espetacular! Poder ouvir o hino e subir ao pódio foi 

fantástico! Tendo em conta a conjuntura, sempre 

achei que era complicado ganhar uma medalha de 

ouro. Porque eu corria sempre com miúdas que viam 

mais do que eu e que não tinham guias. Eu sabia que 

havia duas favoritas que corriam sempre sem guias e 

era difícil chegar ao 1º e ao 2º lugar. (…) Por isso essa 

competição foi espetacular, inesquecível mesmo. Foi 

um dos momentos mais marcantes da minha carreira. 

Foi tudo junto… Foi o sentimento, o inesperado, os 

meus pais estarem lá… (…) As medalhas servem 

sempre como uma recompensa pessoal muito 

grande. (…) Nesse ano ganhei uma medalha de ouro, 

fui reconhecida como atleta do ano e fui recordista dos 

5000m também, foi um ano muito bom! [sorriso] 

 

A partir desta data, a atleta relembra os Jogos 

Paralímpicos de Sidney, em 2000, pelos resultados 

atingidos em palco paralímpico. Alcançando 

classificações muito próximas do pódio, destacou o 4º 

e 5º lugar obtidos nestes Jogos como os melhores 
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resultados do seu percurso. Embora não tenha 

conquistado nenhuma medalha na competição, a 

participação nos Jogos assume-se como ponto alto 

no trajeto da atleta.  

 

Sidney foi espetacular… muito bonito. A cultura foi 

espetacular, as pessoas eram excecionais. Depois 

gostei muito de Pequim, mais pela distância e por ser 

uma cultura diferente. E agora Londres foi o público 

fantástico que me marcou. Em Londres estava 

sempre de lágrimas nos olhos cada vez que tocavam 

os hinos. O público vibrava de uma maneira incrível 

em Londres! Excecional, excecional mesmo! Gostei 

muito destes Jogos por isso e acho que ali qualquer 

atleta se sente recompensado por todo o trabalho 

realizado para chegar ali. 

 

Do seu discurso depreende-se que o sucesso 

desportivo assume um carácter ambivalente. Com 

efeito, ao destacar alguns momentos marcantes da 

sua carreira, Odete atribui distintos simbolismos às 

vivências desportivas. Nem sempre o que fica 

guardado na memória são as medalhas. Muitas vezes 

são os recordes atingidos, são meras classificações, 

noutras são os momentos vividos, a partilha de 

experiências com pessoas referentes ou a superação 

de um limite que parecia intangível. Deste modo, o 

sucesso parece ser relativo e não diretamente 

associado à conquista de medalhas, especialmente 

quando outras proezas são percebidas como 

simbólicas pela atleta. 

 

A 1ª medalha que eu ganhei em 93 marcou-me. As 

medalhas de 95 também marcaram. Todas as 

medalhas marcam e são uma boa compensação para 

o esforço. Quando se vive as coisas com muita paixão 

são todas as competições especiais, não há uma em 

particular. Só se pode destacar uma como mais 

brilhante, de facto, porque conquistei a medalha de 

ouro. Mas cada medalha tem uma história, cada 

competição tem uma história. Eu podia estar a falar 

aqui até amanhã de manhã de cada prova minha 

como se fosse o primeiro dia. Eu posso-lhe dizer, por 

exemplo, que em 97 tive uma medalha de bronze, na 

sequência daquela anemia que eu tive. Num mês e 

meio perdi um terço da minha hemoglobina; eu corria 

e sofria; eu fazia piores resultados do que quando 

comecei a correr… Eu tinha um sofrimento brutal e o 

meu treinador só dizia: “Tens que correr mais”. (…) E 

depois quando cheguei ao Campeonato da Europa, 

em Itália, e cheguei ao fim em 3º, para mim foi a 

felicidade completa. Se eu lhe disser que em 99, no 

Campeonato que foi em Lisboa ganhei duas 

medalhas… elas também foram espetaculares. Se eu 

disser que em Sidney fiquei em 4º e 5º lugar, mas bati 

dois recordes pessoais nuns Jogos... tudo isso foi 

fantástico! Cada competição tem uma história, o 

resultado nunca é um dado adquirido. Competir é 

sempre algo verdadeiramente fantástico. (…) Depois 

os recordes pessoais não foram medalhas, mas para 

mim isso foi tão importante como uma medalha de 

ouro. A única diferença é que a medalha tem 

visibilidade para a comitiva e para a comunicação 

social. (…) E são estas histórias que nos alimentam, 

é a adrenalina, é o desafio, é a conquista. Tudo isto 

é... Quando comecei o objetivo era entreter-me, 

depois passou a ser a superação. E depois é um 

verdadeiro antidepressivo. Gosto de treinar em sítios 

variados, de fazer aquilo que me dá prazer. É isso que 

me faz andar [risos]. 

 

O currículo desportivo da atleta não se distingue 

pelo número de medalhas e, para si, uma explicação 

possível é a classe desportiva em que compete. O 

facto de Odete competir na classe T12 e ter de correr 

sempre com atleta-guia, coloca-a em desvantagem 

perante as restantes atletas da sua classe que 

competem sem recorrer a este auxílio. Além disso, 

existem poucas atletas femininas a competir neste 

tipo de prova o que promove a junção de todas as 

classes numa mesma prova (T11, T12 e T13), o que 

coloca Odete em desigualdade perante as suas 

adversárias. No entanto, quando alcança uma vitória, 

o mérito dessa conquista parece ser subvalorizado 

pela própria que conhece plenamente os prejuízos 

que este tipo de organização das competições lhe 

tem vindo a provocar ao longo de todos estes anos de 

carreira. Esta situação tem ainda como consequência 

a escassez de reconhecimento alcançada em 

Portugal e que confessa ser um aspeto que poderá 

desmotivar futuras atletas. 

 

A minha categoria é T12, mas eu sou uma atleta T12 

com capacidade muito baixinha. Porque eu nunca fui 
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reclassificada. Se eu tivesse insistido muito para a 

reclassificação tinha descido de classe para T11 

certamente. (…) Mas na realidade como há muito 

poucas mulheres a nível da deficiência visual, não só 

em Portugal mas a nível mundial, acabam por ter que 

juntar todas as categorias em prova. Por isso as 

medalhas que eu consegui foi em classes conjuntas, 

o que teve muito maior mérito. Mas é muito triste 

porque depois em termos de país o reconhecimento 

da comunidade não surge. Por desconhecimento não 

sou valorizada de acordo com esta diferença entre 

atletas. Para mim, naquelas medalhas não havia ali 

verdade desportiva, mas sim o meu próprio 

rendimento desportivo. Havia situações em que 

claramente havia duas provas: as com guias e as sem 

guias. E toda a gente via que quem ia com guia ia 

muito mais limitada…  

 

Em acréscimo a esta adversidade, a atleta refere 

ainda a compatibilização entre os horários de trabalho 

e os treinos diários como um verdadeiro obstáculo e 

a falta de apoio aos atletas como impedimento à 

edificação de um percurso desportivo de sucesso no 

desporto paralímpico português. 

 

Muitas vezes dá vontade de desistir. Eu a partir do 

momento em que comecei a trabalhar já passei por 

muitos momentos difíceis. (…) Conciliar uma 

possibilidade de vida profissional com o desporto é o 

mais complicado. Sempre foi o meu maior obstáculo. 

(…) Estar ao meu melhor nível nos dois lados foi o 

mais complexo. Porque se houvesse bolsas, se o 

dinheiro da preparação viesse a tempo, se houvesse 

apoios públicos, tudo isto seria mais fácil. Considero 

que estes são os maiores obstáculos dos atletas 

desta área. 

 

Embora estas dificuldades tenham sido uma 

constante no decorrer da sua carreira, o percurso da 

atleta é pautado pela regularidade e constância de 

resultados competitivos de elevado mérito. 

 

Eu nunca tive um percurso de muito favorita. Na 

minha performance desde 97 até agora não há uma 

grande clivagem. A marca de apuramento para 

Londres não é muito diferente da minha melhor marca 

aos 1500m. E muitos atletas passaram de recordistas 

do mundo para sétimos, oitavos ou se calhar nem vão 

às finais hoje em dia. Portanto, as expectativas deles 

em termos de resultados mudaram radicalmente. E as 

minhas não. (…) Acaba pela responsabilidade ser 

quase a mesma. Mas ao mesmo tempo é excelente 

correr ao mesmo nível que corria há 10 ou 15 anos 

atrás, é espetacular! [risos] Nem se sente que se 

passou pela idade. É uma coisa excecional! Isso para 

mim é muito compensador, é um reconhecimento 

brutal para mim própria!  

 

A perseverança e regularidade competitiva foram 

sempre percebidas de forma assaz e positiva. Após 

quase 20 anos de prática na alta competição, o 

desporto tem assumido um papel fulcral na 

construção da identidade de Odete.  

No seguinte excerto a atleta coloca em destaque 

as principais funções assumidas pelo Atletismo na 

sua vida. Considerando as suas sábias e sinceras 

palavras, assumimos o seguinte discurso como se do 

nosso se tratasse. 

 

O desporto fez de mim muito mais feliz! Fez de mim 

uma pessoa mais estável e uma pessoa mais 

organizada em termos mentais. Aprendi que a vida é 

feita de altos e baixos. O desporto fez de mim aquilo 

que sou hoje. Não tenho dúvidas disso. Fez de mim 

uma pessoa mais segura e mais confiante. (…) Foi 

excecional! Ainda bem que eu comecei a treinar. 

Antes de entrar para a Faculdade havia uma amiga da 

minha irmã que dizia: “Tu devias fazer alguma coisa 

em que fosses de facto muito boa!” E eu acho que o 

Atletismo foi isso mesmo. Não sei se sou muito boa, 

não é isso que me preocupa, mas é uma coisa que 

me compensa a mim própria. No desporto foi tudo 

muito positivo e feliz. Vai sempre ficar uma grande 

compensação, uma grande alegria. Ficarão os 

momentos de muita intensidade. Eu olho para trás, 

relembro no desporto momentos muito fortes de 

convívio, de superação, grandes momentos…  

 

Ao longo da sua narração, Odete foi evidenciando 

algumas pessoas de referência na sua vida e no seu 

trajeto desportivo. Partindo do papel marcante 

desempenhado pelo seu colega Nuno Alves e pelo 

seu atleta-guia João Baeta, numa fase inicial, exalta 

ainda um dos seus treinadores como marcante, o 

Professor Joaquim Neves. 
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O meu treinador, o Professor Joaquim Neves, foi 

importante para mim. Ele começou comigo em 2000 e 

está até agora comigo. (…) Ele é uma pessoa que 

percebe imenso de Atletismo, tem uma excelente 

formação e é muito profissional. Adoro mesmo 

trabalhar com ele. Uma excelente pessoa. Dá uma 

grande autonomia aos atletas, e tem muita ciência 

naquilo que está a fazer. Absolutamente fantástico! 

 

A respeito do desporto paralímpico português, a 

atleta refere a necessidade de se proceder a uma 

séria reflexão e reestruturação das organizações e 

legislações associadas ao desporto para pessoas 

com deficiência. Na sua opinião, é indispensável que 

as instituições desenvolvam programas de formação 

de competências e de conhecimentos para responder 

de forma adequada às necessidades dos atletas 

paralímpicos. Apenas deste modo será possível 

competir ao mesmo nível de países que, 

contrariamente a Portugal, têm vindo a investir de 

forma crescente no desporto de elite para pessoas 

com deficiência. 

A desportista realça ainda a necessidade de se 

trabalhar com o intuito de captar novos atletas para 

as diferentes modalidades desportivas e de atuar com 

maior proximidade aos atletas, apoiando-os nas suas 

dificuldades diárias. 

 

Em Portugal evoluímos muito pouco… E não há uma 

política séria para o desporto adaptado. Na sequência 

da tendência mundial e das organizações 

internacionais ligadas à deficiência, é necessário 

procurar a integração no desporto regular. (…) Por 

outro lado, na área da deficiência visual, por exemplo, 

não temos pessoas que façam um trabalho de 

deteção de valores. (…) Nós não temos uma política 

de desporto adaptado, não temos uma estratégia e 

depois a formação de técnicos também não é 

específica. (…) Não há verbas de preparação e as 

bolsas continuam baixas. (…) Para mim, antes de 

tudo era preciso implementar uma verdadeira política 

de inclusão desportiva. As instituições ligadas à 

deficiência, usando equipas de ensino especial ou 

através do próprio desporto escolar, deviam fazer a 

deteção de valores e pô-los a treinar, a competir. 

Deviam fazê-los entrar na prática desportiva regular e 

depois, eventualmente, se tivessem talento levá-los 

aos mais alto nível. Depois temos os outros países 

que investem (…) e o problema é que nós 

desinvestimos! O que conseguimos foi à conta do 

investimento pessoal de cada atleta. E isto merece 

uma séria reflexão!  

 

Olhando para trás, foram diversas as vezes em 

que Odete ponderou abandonar a alta competição. O 

cansaço intrínseco ao processo de treino, as 

adversidades sentidas no percurso desportivo e as 

atuais exigências profissionais a que é submetida, 

fazem-na situar-se, no momento em que foi 

entrevistada, numa fase de “pós-competição”. 

 

Acho que já estou um bocado na fase pós-carreira. 

Quando se exige muito de nós a nível profissional 

vamos pensando em abandonar. Não lhe posso dizer 

em concreto um momento determinado, mas nós 

vamos sempre pensando em abandonar. Mas depois 

começasse a correr, o tempo passa e continuo a 

correr [risos]. (…) Neste momento o meu objetivo é 

continuar pelo prazer do treino. Depois como fui a 

Londres e fiquei em 8º lugar e isso dá direito a bolsa 

vou aproveitá-la. (…) Treinei muito tempo sem bolsas 

nenhumas, adiantei muito dinheiro meu. Tenho 

consciência que não estamos em altura de 

desperdiçar dinheiro e tenho consciência que a minha 

prática desportiva está a ajudar alguns dos meus 

guias com a minha bolsa. 

 

O seu intuito é continuar a treinar e aproveitar a 

bolsa paralímpica a que tem direito por ter integrado 

os oito primeiros classificados nos Jogos 

Paralímpicos de Londres. Todavia, quando perspetiva 

o futuro, assume a sua vida profissional como uma 

prioridade. Neste contexto, tudo o que de positivo 

puder advir da prática desportiva será recebido com 

agrado pela atleta, mas o desporto representa já um 

papel secundário na sua vida. Pese embora esta 

posição, a atleta refere-se ao desporto como: “É um 

bocado de nós que fica para trás!” e anuncia a 

modificação na sua própria identidade como 

necessária para a representação de novos papéis na 

vida social. 

 

Quando parar vou continuar sempre a correr. Vou a 

umas corridinhas, vou ao ginásio, vou ao Yoga, faço 
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Natação. Acho que nos redefinimos rapidamente 

quando mudamos algo tão significativo na nossa vida 

como abandonar uma carreira desportiva de 20 anos. 

(…) Em tudo aquilo que participar no desporto vou 

tentar envolver-me ao limite, mas tenho que lutar pela 

minha profissão. E na minha profissão, felizmente, 

posso dizer com todo o orgulho que sou tratada como 

uma técnica, independentemente da deficiência. (…) 

Se calhar vou descansar mais, vou ler mais, vou 

passear, vou-me dedicar mais à minha vida pessoal. 

Se calhar a vida pessoal acabou por ficar um 

bocadinho para trás. Não se pode fazer tudo e, 

objetivamente, alguma coisa fica para trás. A minha 

vida pessoal ficou um bocadinho para trás… perdida 

algures, tentarei recuperá-la. 

 

Aludindo à última frase do excerto precedente, 

enaltecemos a importância que o reconhecimento 

profissional assume para a atleta. Na sua ótica, este 

tipo de gratificação atinge uma projeção ainda maior 

na sua vida do que os feitos desportivos alcançados 

até hoje. 

 

O meu objetivo de vida é trabalhar na minha profissão. 

Nela sou reconhecida independentemente das 

minhas características individuais. E é o que tenho 

conseguido até hoje. Consegui depois de uma luta 

muito grande e é isso que me move. (…) Isso é mais 

importante que o reconhecimento no desporto. É 

brutal! É como se fosse uma medalha de ouro. É 

verdade. Sabe porquê? Porque os atletas 

paralímpicos, a sociedade já se habituou a elogiar. 

(…) Eu vou treinar ao universitário, as pessoas que 

estão no nosso local de treino conhecem-nos, mas em 

termos de projeção não muda muito aquilo que é a 

imagem de uma pessoa. Não é por eu ser atleta 

paralímpica que vou mudar a minha imagem como 

pessoa cega ou a minha imagem como “deficiente” 

visual. (…) Enquanto que ao estar inserida no 

mercado de trabalho e a fazer a mesma coisa, 

exatamente igual a outra pessoa qualquer, aí temos 

um termo de comparação. (…) Com os olímpicos, por 

exemplo, estamos sempre a competir de igual para 

desigual. (…) No trabalho estou, de facto, a competir 

de igual para igual, ainda que com as minhas 

dificuldades. (…) No desporto há reconhecimento, 

mas como “deficiente”, na minha profissão consigo ir 

além disso!  

 

No decorrer da entrevista foi possível ir 

assinalando algumas características identitárias. Não 

existem dúvidas de que para Odete o desporto 

transformou a sua forma de ser e de estar no mundo. 

Foi neste contexto que se tornou uma pessoa mais 

confiante e segura de si própria. No Atletismo 

aprendeu a acreditar nas suas capacidades, elevou a 

sua autoestima e desafiou, ainda mais, a sua 

natureza competitiva. Irreverente e versátil, sempre 

se revelou muito autónoma e independente nas suas 

rotinas diárias, mas também na singularidade dos 

seus pensamentos. 

 

Eu sou muito exigente no meu trabalho e na minha 

vida profissional em geral. Sou muito exigente comigo 

mesma. Sou uma pessoa muito resolvida e que se 

adequa muito bem às circunstâncias. Facilmente me 

adapto aos contextos, sou uma pessoa muito 

espontânea e muito expansiva… (…) Eu facilmente 

estou em diferentes contextos, mas não sou no 

trabalho a mesma pessoa que sou no desporto.  
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1.10 A Narrativa de Nuno Alves 

 

Nuno foi entrevistado no dia 15 de Outubro de 

2012, ao final do dia, em sua casa. A nossa conversa 

decorreu num espaço calmo e recatado onde 

conversámos durante cerca de 3 horas. O atleta 

revelou uma memória notável relativamente às datas 

das competições, provas efetuadas, adversários em 

prova e resultados obtidos - algumas vezes descritos 

ao milésimo -, o que nos permitiu redigir a sua história 

com algum detalhe. 

Tem 37 anos, nasceu em Montalegre e vive em 

Paio Pires, concelho do Seixal, com a sua mulher e 

os seus dois filhos. Estudou até ao 12º ano e trabalha 

como telefonista em Lisboa.  

A deficiência visual surgiu na vida de Nuno por 

acidente. Aos 17 anos, vivia em Montalegre com os 

seus pais e ao pegar numa arma por brincadeira, 

disparou acidentalmente, atingindo a sua própria 

cabeça. O tiro trespassou o nervo ótico e, num ápice, 

perdeu a visão.  

Após o acidente, Nuno foi viver para Lisboa e aos 

21 anos iniciou-se no Atletismo. Nesta modalidade, 

especializou-se nas provas de meio-fundo e fundo 

onde compete na classe T11. No seu percurso, 

começou por representar a ACAPO, passou pelo 

Centro Cultural e Desportivo de Alcoitão (CCD 

Alcoitão) e representa atualmente o Centro Cultural e 

Recreativo do Alto do Moinho, em Lisboa. 

Na sua carreira esteve presente em 4 edições dos 

Jogos Paralímpicos, desde Sidney 2000 até Londres 

2012. Nesta competição, as melhores classificações 

obtidas foram um 4º lugar em 2000 e um 5º lugar em 

Londres. Destacam-se ainda quatro medalhas de 

ouro, cinco de prata e oito de bronze, em 

Campeonatos da Europa e do Mundo. Foi ainda 

várias vezes campeão nacional e participou em 

inúmeros Meetings da modalidade. 

Nuno viveu até aos 18 anos em Montalegre, numa 

aldeia do norte do Gerês. Cresceu num meio rural 

onde os seus pais trabalhavam no campo e em que o 

seu sonho sempre foi ser um jovem agricultor. A 

perda da visão precipitou a sua vinda para um centro 

de reabilitação em Lisboa e mudou, radicalmente, o 

rumo da sua vida. Com referência a este facto, 

contou-nos como tudo aconteceu: 

 

Apesar de morar no Seixal, sou Transmontano. Vivia 

no norte do Gerês, mesmo junto à Galiza. Vir para 

Lisboa… foi uma viagem difícil. Eu trabalhava nos 

campos, vivi lá até aos 18 anos e não tinha nenhum 

tipo de deficiência na altura. Foi numa brincadeira 

com uma arma que adquiri a deficiência visual. Na 

prática, faltavam-me apenas 6 dias para fazer 18 anos 

quando tudo aconteceu… Estava a brincar com uma 

pistola que não conhecia e que o meu pai tinha em 

casa. Tirei o carregador porque pensava que não 

tinha balas… e estava descontraído… Mas afinal a 

arma estava carregada, disparou-se e atingiu-me na 

cabeça. Isso cortou-me o nervo ótico e fiquei 

automaticamente sem ver. Depois dessa aventura… 

fiquei sem ver e lá na terra não havia apoios nenhuns. 

Isso obrigou-me a vir para Lisboa fazer reabilitação e 

a aprender a fazer tudo de novo. Depois de estar em 

Lisboa já há algum tempo, comecei a perceber que as 

únicas oportunidades que havia para mim, depois da 

deficiência visual, estavam aqui, principalmente pela 

limitação que existe ao nível dos transportes. Numa 

aldeia como aquela em que eu vivia que é Tourém, a 

30km da vila e sem transportes, tinha mesmo de optar 

por viver em Lisboa. Então decidi seguir um curso de 

formação profissional e foi nessa etapa que ouvi falar 

no desporto paralímpico. Eu fiquei sem ver em 93/94 

e comecei a estudar no Liceu Camões para além de 

fazer o tal curso de formação profissional. Esse curso 

de formação profissional que estava a fazer era na 

APEDV. (…) Antes de cegar eu tinha deixado a escola 

secundária porque onde vivia, na aldeia, não tinha 

qualquer objetivo ligado aos estudos. O que eu queria 

era ser jovem agricultor. Esse era o meu projeto de 

vida e foi aquilo que tive de abandonar quando 

ceguei… Isso foi realmente o que mais me custou 

porque eu gostava da vida do campo, gostava dos 

animais e adaptar-me à cidade foi muito complicado…  

 

A perda da visão levou Nuno a abdicar dos seus 

sonhos e a ter de enfrentar uma realidade totalmente 

desconhecida. A sua mudança para outra cidade não 

foi fácil. Habituado a viver num contexto rural, a 

cidade desde cedo lhe pareceu muito confusa e o 

receio inicial perante o desconhecido foi marcante 
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para o atleta, particularmente por ter ido morar 

sozinho para Lisboa. Meses depois, começa a 

orientar-se e a tornar-se mais autónomo. Nessa 

etapa, Nuno percebeu que a mobilidade 

experienciada em Lisboa nunca seria a mesma se 

regressasse à terra que o viu crescer. Optou então 

por viver em Lisboa e dedicar-se à formação que tinha 

abandonado anos antes.  

 

Nessa fase, apesar de estudar à noite e estar ocupado 

todo o dia a fazer o curso, sentia que faltava qualquer 

coisa. E foi aí que surgiu o desporto. Nessa fase eu 

percebi que a rotina que eu tinha de ir trabalhar e de 

ir estudar não chegava para mim. Eu tinha 

necessidade de mais qualquer coisa e comecei então 

a experimentar os vários desportos existentes na 

ACAPO, que eram o Atletismo, o Ciclismo, a Natação, 

a Ginástica e o Goalball. (…) Soube da existência do 

desporto através de outros atletas, do Carlos Ferreira 

e do José Gameiro que também frequentavam os 

cursos da APDEV. Comecei a ouvi-los dizer que iam 

correr e comecei a perguntar como era. Foi assim que 

fui parar ao desporto, foi por indicação deles. 

 

Embora nunca tenha praticado nenhuma 

modalidade desportiva enquanto federado, o gosto de 

Nuno pelo desporto já vem desde os seus tempos de 

escola. Sempre se revelou um jovem competitivo e 

dinâmico, com predisposição para a prática de Jogos 

Desportivos Coletivos. Contudo, foi no Atletismo que 

construiu uma carreira desportiva de sucesso e pela 

qual é hoje reconhecido. 

 

Eu na escola praticava tudo [risos]. Mas 

principalmente Futebol, nos intervalos e nas aulas. Na 

escola fazia parte da seleção de Andebol e tinha 

sempre bastante apetência para o desporto. No 7ºano 

também fiz parte da seleção de Atletismo da escola 

secundária, mas eu não era assim muito apreciador 

de correr… mesmo hoje em dia não sou [risos]. 

Mesmo hoje penso que os desportos coletivos me 

completam mais. Se calhar teria continuado no 

Goalball, mas reconheço que se não fosse o Atletismo 

nunca tinha ganho tudo o que ganhei. As viagens, os 

países e pessoas que conheci, as medalhas, as 

experiências, os amigos… foram tantas as coisas que 

depois me prenderam cá. (…) Depois acabei por 

ganhar aquilo que se chama o gosto pelo Atletismo. 

No início não gostava muito de correr, mas depois 

ganhei mesmo esse gosto e levo aquilo a sério. (…) 

Na altura até comecei por experimentar outras 

modalidades. Mas qualquer uma delas parece que 

não estavam a levar aquilo assim muito a sério… 

Quando experimentei o Goalball gostei muito, mas 

percebi que não havia o objetivo de obter resultados 

e que era mais pelo convívio e pelo jogo em si e eu 

sempre gostei da competição. Acho que foi isso que 

me levou para o Atletismo. 

 

Na época em que se estreou no desporto para 

pessoas com deficiência, a sua própria natureza 

levou-o a procurar uma modalidade coletiva e 

competitiva, algo que se revelou difícil de encontrar. 

Em 1994, o amadorismo caracterizava este tipo de 

prática desportiva em Portugal. Deste modo, o atleta 

toma a decisão de enveredar pelo Atletismo ao 

perceber, através dos testemunhos dos seus colegas, 

que talvez nesse meio tivesse maiores oportunidades 

para construir uma carreira desportiva ao mais alto 

nível. 

 

O que acabou por me convencer foram os tais atletas 

que estavam lá e que eu conhecia. Foram eles que 

me apresentaram ao treinador e comecei então a 

treinar. Inicialmente era tipo manutenção, 2/3 vezes 

por semana, mas depois comecei a ir todos os dias e 

a ganhar o gosto pela corrida. Comecei a ter aquele 

sentimento de querer regressar ao treino no dia 

seguinte para fazer melhor do que havia feito no dia 

anterior [risos]. (…) Ao fim de algum tempo comecei a 

evoluir e o treinador disse-me que eu tinha algumas 

capacidades. Então comecei a trabalhar a sério, 

motivado também pelos resultados dos Jogos 

Paralímpicos de Atlanta 96. Isto porque alguns 

daqueles atletas que tinham sido medalhados em 

Atlanta treinavam comigo. Os Jogos tinham sido em 

Setembro e eu quando eles voltaram dos jogos 

comecei logo a treinar com eles e no ano seguinte, em 

1997, já fui ao Campeonato da Europa, foi a minha 

primeira competição internacional. Cheguei ao 

Campeonato da Europa, bati o meu recorde pessoal 

e ganhei a minha primeira medalha. (…) O facto de eu 

me ter começado a dedicar ao Atletismo foi algo que 

partiu de dentro de mim. Comecei a achar que 

conseguia ter resultados e que era capaz de chegar 

aos campeonatos e ganhar como os meus colegas. 
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Também queria saber qual era o meu limite e na fase 

inicial melhora-se muito. De um dia para o outro 

estamos sempre a ver melhorias e queremos ver qual 

é o nosso limite… Quando comecei, a cabeça estava 

cheia de sonhos e não queria parar. 

 

Nas palavras de Nuno percebe-se o impacto 

relevante das medalhas conquistadas por outros 

atletas portugueses nos Jogos Paralímpicos de 

Atlanta, em 1996. Os seus exemplos constituíram-se 

como verdadeira fonte inspiradora e motivacional. 

Neste testemunho, Nuno faz transparecer o papel 

preponderante que a partilha de experiências vividas 

e a divulgação dos feitos desportivos dos atletas 

poderá ter na captação de outros para a modalidade. 

No seu caso, este acontecimento deu lugar a um 

elevado comprometimento com o treino e à conquista 

do prazer associado à superação de limites como um 

conspecto inerente à própria natureza da competição. 

Esta mudança de atitude conduziu-o à rápida 

ascensão na modalidade e permitiu-lhe, em 1997, 

participar na primeira competição internacional e 

ganhar a sua primeira medalha. 

Ainda hoje, esta medalha assume um papel 

marcante no trajeto do atleta. 

 

Nessa prova lembro-me que entrei nos últimos 200m 

em 4º e estava a doer-me tudo mesmo. Lembro-me 

que pensei: “Ou desligo agora, ou dou tudo”. Mas não 

parei, dei tudo e fiz um esforço enorme na última 

reta… E foi uma sensação fantástica porque dentro da 

seleção ninguém estava à espera que eu ganhasse 

aquela medalha. E havia ali aquele grupinho de 3 ou 

4 atletas que eram históricos e que queriam ficar lá 

para sempre que acho que não gostaram muito da 

minha vitória [risos]. Essa medalha teve esse gostinho 

especial e fiquei um bocadinho eufórico, coisa rara em 

mim e na minha personalidade. Essa primeira 

medalha acaba por ser, ainda hoje, a mais importante 

para mim. Apesar de ser uma medalha de bronze nos 

Campeonatos da Europa, foi muito marcante. Em 

termos simbólicos e de valor, o recorde no 

Campeonato do Mundo da IBSA [International Blind 

Sport Association] em 2007, no Brasil, foi superior… 

Não só pelo número de atletas, mas também pela 

marca que dá um prestígio completamente diferente. 

Mas em termos de sabor a primeira medalha é 

especial. E se eu fizer um jogo de memória para me 

relembrar da medalha mais marcante, 

automaticamente é essa que vem à minha memória. 

(…) Apesar da primeira ser uma medalha pequenita e 

que não tem assim tanto peso em termos de 

currículo… só é pequenina em tamanho, porque para 

mim, é enorme em significado. 

 

A conquista da primeira medalha representou a 

capacitação do atleta, perante si próprio e perante 

aqueles que, até à data, se reconheciam como os 

melhores atletas da modalidade, e que nem sempre 

se revelaram dispostos à partilha do seu sucesso com 

os mais novos. Na realidade, Nuno sentiu algumas 

dificuldades no processo de treino e na integração do 

grupo de atletas que já treinavam com o Professor 

José Santos quando se iniciou na modalidade. 

 

No início passei uma fase complicada, porque ou o 

atleta tem uma boa capacidade psicológica ou 

então… Eu próprio poderia ter desistido. Havia ali 

alguns atletas que umas vezes nos puxavam para a 

frente e outras nos puxavam para trás e o atleta ou 

era forte para sobreviver psicologicamente ou ia-se 

abaixo. Quando comecei, o grupo do Atletismo era um 

grupo muito fechado. (…) Eles eram todos campeões 

e houve alguma dificuldade para entrar e o grupo tem 

responsabilidades nisso. Muitos atletas novos 

desistiram por falta de apoio.  

 

Esta conduta, associada à falta de formação 

especializada dos técnicos que o acompanharam, 

são referenciadas pelo atleta como os maiores 

obstáculos enfrentados na fase inicial do percurso. 

Com efeito, cerca de um ano e meio depois de realizar 

o seu primeiro treino de Atletismo, em 1995, Nuno 

começa a treinar diariamente e a sobrecarga do 

treino, associada à falta de acompanhamento durante 

a recuperação, conduziram ao aparecimento das 

primeiras lesões. Segundo Nuno, estas lesões seriam 

perfeitamente evitáveis caso o processo de treino 

fosse orientado de forma mais adequada. 

 

Em 95 comecei a dedicar-me quase a 100% ao 

Atletismo (…) mas começaram também a aparecer as 

lesões. Eu era jovem e claro que quanto melhor me 

corriam as coisas, mais eu queria treinar. E nunca me 
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disseram para parar. Tive canelites e outras lesões de 

excesso de treino e de carga… Em pouco tempo 

comecei a fazer meias maratonas e não tinha 

preparação para isso. (…) Agora, ao fim de 16 anos 

no Atletismo, considero que naquela altura não fui 

bem orientado. (…) Desde cedo fui orientado para as 

provas de fundo e depois, pelo que se veio a verificar, 

eu tinha boas capacidades para fazer os 1500m e se 

calhar até os 800 e os 400m. Mas comecei a treinar 

por cima e hoje em dia, 16 anos depois, ainda treino 

para os 1500 e os 5000m. Deveria ter começado por 

baixo e agora estar a competir nos 10.000m. (...) 

Atualmente tenho outro treinador e aprendi que me 

fez muita falta o treino específico e de ginásio. Era só 

quilómetros para cima das pernas e o problema foram 

as lesões que vieram depois.  

 

Neste período inicial, Nuno refere-se ainda ao 

desconhecimento geral sobre o desporto para 

pessoas com deficiência, evidência partilhada pelos 

seus próprios pais. 

 

Depois de ter começado a correr e de ter ido ao 

primeiro Campeonato da Europa e ter ganho uma 

medalha, a minha mãe dizia isso lá na terra [Gerês]. 

Mas como não havia grande cobertura por parte dos 

meios de comunicação social, as pessoas não 

acreditavam… Lembro-me dela contar que uma vez a 

minha madrinha lhe disse: “Não andes aí a dizer 

mentiras! Então achas mesmo que ele corre sem ver? 

As pessoas acham que és doida” [Risos]. Mas depois 

do Campeonato do Mundo em Madrid, em 98, as 

pessoas já começaram a acreditar. Porque na minha 

terra apanhava-se a TV Espanhola e eles viram. (…) 

Depois dessa fase, quando eu ia à terra as pessoas 

perguntavam-me os resultados e a partir de uma certa 

altura o pessoal já estava sempre à espera da 

medalha [risos]. 

 

Oriundo de uma aldeia do interior de Portugal 

onde o desporto para pessoas com deficiência era 

totalmente desconhecido, Nuno viu os seus primeiros 

resultados serem percebidos com algum ceticismo 

por aqueles que o rodeavam. Esta descrença apenas 

se alterou quando os seus resultados começaram a 

ser noticiados. Neste contexto, o atleta coloca em 

destaque a importância dos meios de comunicação 

social na divulgação dos resultados desportivos dos 

atletas paralímpicos, bem como das próprias 

modalidades existentes nesta vertente desportiva.  

Partindo do exemplo de Nuno, é possível 

apreender o papel de relevo que esta divulgação teve 

no seu percurso e no modo como as pessoas que o 

conheciam desde criança o começaram a ver como 

um modelo de superação.  

  

Aquilo agora já está completamente diferente [refere-

se à terra onde nasceu]. Já conseguimos organizar 

algumas provas de Atletismo lá e tudo. Ainda no ano 

passado foi Portugal-Espanha e este ano já foi 

Espanha-Portugal, com provas de caminhada e 

corrida. Este ano tivemos cerca de 300 pessoas 

inscritas e começamos do nada. Mas agora a prova 

tornou-se mais séria, já existem prémios e tudo. Eu fui 

um dos padrinhos dessa iniciativa feita pela Junta de 

Freguesia e por um grupo de 3 ou 4 pessoas de lá. 

Isto surgiu porque chegávamos lá e fazíamos corridas 

juntos nas férias, aliás, hoje já temos um grupo para 

treinar lá em Agosto e que é bastante agradável. No 

início não se via ninguém a correr por lá e nesse 

sentido conseguimos criar um espírito diferente nas 

pessoas… Não existia nenhuma prova ali num raio de 

50km… Por isso sempre soube que nunca teria tido lá 

as oportunidades que tive aqui em Lisboa ao nível do 

desporto. Aliás, os únicos atletas da deficiência visual 

que moram fora de Lisboa, um é do algarve e é dos 

lançamentos e o outro é das maratonas, mas é 

amblíope e consegue treinar sem guia. Porque para 

se conseguir criar aquele ambiente de treino diário 

com atletas e com os guias, fora de Lisboa, é muito 

difícil. 

 

Neste excerto, o atleta reporta-se à escassez de 

recursos estruturais e humanos para a prática de 

Atletismo para pessoas com deficiência fora das 

grandes cidades. De facto, o treino desta modalidade, 

não apenas implica a existência de uma estrutura 

física adequada, como acarreta a concentração de 

recursos humanos especializados – treinadores, 

atletas-guia, fisioterapeutas, etc. Face à sua 

experiência, reconhece que se não fosse a sua opção 

de viver em Lisboa, nunca teria sido capaz de 

alcançar os feitos que fazem hoje parte do seu 

currículo.   
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Em simultâneo, a adoção de um papel de 

referência no seio da aldeia onde nasceu fez elevar a 

responsabilidade social sentida ao longo da carreira. 

Como este refere: “Depois do que já ganhei, o pessoal já 

está sempre à espera da medalha [risos]. Eu já ganhei 19 

medalhas e o pensamento deles é sempre à espera da 

medalha. Quando não se ganha medalha já é quase uma 

catástrofe para eles. Esse é o risco que se corre quando se 

começa a ser conhecido. 

No decorrer do seu trajeto, para além da obtenção 

da primeira medalha e das vivências proporcionadas 

pela participação nos Jogos Paralímpicos, Nuno 

salienta uma competição, em 1999, que o marcou. 

Neste evento, a marca não foi deixada pela vitória 

como habitualmente, mas por uma derrota que lhe 

devolveu a humildade que sempre teve e que 

reconhece ser pedra basilar para qualquer campeão.  

 

No Campeonato do Mundo, em 99, fui 4º nos 1500m. 

Lembro-me que tive a meia-final dos 1500m e passei 

sem problema. Mas depois na final acho que, pela 

primeira vez, já saí para a prova com a medalha ao 

peito [risos]. Porque havia 14 atletas, mas na final só 

passam seis e desses havia três que eram favoritos 

que era um Canadiano, eu e um Argelino. Só que 

estavam 46 graus nesse dia de prova e havia outro 

atleta que era o Carlos Ferreira que não era 

supostamente dos favoritos na prova. Mas ele tinha 

feito a prova dos 10.000m e tinha-lhe corrido mal, 

então foi correr os 1500m com raiva e saiu a matar. 

Eu acabei por ficar para trás e quando dei por ela só 

faltavam 500m para o final… Fui em recuperação, 

mas acabei em 4º e ele ficou em 2º. Eu não contava 

com ele e ele acabou por superar-se nessa prova. Se 

eu não levasse a medalha ao peito talvez fosse mais 

atento. Na altura o meu guia até dizia que: “Uma vem, 

vamos ver é qual delas”. E essa é uma frase que não 

tem nada a ver com a minha personalidade. Eu só 

faço as contas no fim, mas naquela altura era um 

período de euforia inicial, era inexperiente, estava a 

correr muito bem e achava que estava ganho… mas 

perdi. E isso fez-me bem… nunca mais voltei a 

cometer o mesmo erro. 

 

Refletindo nas experiências paralímpicas, o atleta 

menciona o crescente mediatismo associado aos 

Jogos Paralímpicos como uma das principais 

evoluções sentidas no desporto de elite para pessoas 

com deficiência. Este facto tem-se revelado fulcral no 

apelo e incentivo à participação do público que, cada 

vez mais, adere em massa aos Jogos Paralímpicos. 

Do mesmo modo, a divulgação dos virtuosos 

resultados alcançados por atletas paralímpicos, 

através dos media, surge como marco do 

reconhecimento conquistado por aqueles que 

participam nesta competição. Por este motivo, 

facilmente se perceberá o forte envolvimento do 

público na competição, tal como Nuno descreve. 

  

A principal diferença é o público e a importância que 

são um bocado diferentes. Aquilo sente-se uma 

emoção tão grande perante um público que não está 

preparado para ver atletas a correr com guia e que 

tem uma reação completamente diferente e 

entusiasta. Por isso a principal diferença que notamos 

é mesmo o público, porque nas restantes provas é 

quase inexistente. (…) Em Sidney quando eu cheguei 

ao fim e me encostei na bancada para dar autógrafos, 

as pessoas estavam ali e iam fazendo fila… era uma 

coisa impressionante. Estive ali uns 20min a dar 

autógrafos e lá apareceu na fila um emigrante 

português que sacudiu toda a gente da fila e veio dar-

me um abraço [risos]. (…) Já tinha dado um autógrafo 

ou outro, mas a miúdos e uma coisa com muito pouca 

expressão. Ali é uma sensação muito diferente porque 

as pessoas dão uma importância completamente 

diferente pelo mediatismo. E isto nos Campeonatos 

do Mundo quase nunca acontece. 

 

A este respeito, o atleta enfatiza o ambiente 

simbólico experienciado em competições desta 

natureza, destacando o papel marcante assumido 

pela comunidade portuguesa em Sidney e que foi 

referenciado por vários atletas presentes nessa 

edição dos Jogos. 

 

Eu penso que depois de partir… mesmo na primeira 

vez, logo que entramos na pista e vamos para a linha 

de partida deixamos de ouvir o público. Todo o 

barulho enorme se transforma em silêncio e depois só 

oiço o público quando termino a prova. Mas a entrada 

no estádio é fantástica; é incrível o ambiente que se 

sente. (…) Aquilo é uma sensação arrepiante! São 30 

mil pessoas nas bancadas… e se não nos 

conseguimos abstrair só nos apetece é começar ali 
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aos saltos e a vibrar com aquilo tudo. (…) Neste 

sentido, em Sidney é importante destacar o apoio que 

tivemos dos emigrantes. Eles organizaram uma festa 

para nós, organizaram um passeio de barco e 

estavam diariamente nas provas a apoiar-nos. E na 

vinda também estavam lá… e foi uma sensação muito 

agradável todo esse apoio da comunidade emigrante, 

coisa que não tivemos em mais lado nenhum.  

 

Quatro anos depois, Nuno revive a sua 

experiência paralímpica em Atenas, em 2004. Porém, 

os resultados alcançados ficaram muito aquém do 

esperado pelo atleta, uma vez que se sentia num 

excelente momento de performance.  

 

Em Atenas foi talvez o momento em que estive na 

minha melhor forma de sempre. Mas em que o atleta-

guia que levei comigo se lesionou. Ele era campeão 

do Mundo de duatlo de sub 23 e em Atenas foi lá fazer 

um treino de bicicleta e sofreu uma queda grave. Isto 

já lá nos Jogos Paralímpicos… Porque ele ia sair dos 

Jogos e ia direto para o Campeonato do Mundo de 

duatlo, por isso tinha de continuar a treinar… (…) 

Então nesses Jogos tive de correr com um atleta-guia 

que não conhecia e que ia como suplente para a 

maratona. Em Atenas até fiz recorde pessoal nas 

duas provas, mas fiquei muito aquém daquilo que 

podia dar e fui 5º nas duas. Eu estava num ótimo 

momento de forma, tinha trabalhado e treinado muito 

bem e tenho a certeza que se tivesse corrido com ele 

teria feito muito melhor. (…) Eu comecei bem a prova 

e depois a meio os outros atletas começam a passar-

me e acho que é nessa fase que o atleta-guia falha 

porque não reagiu e deixou-os passar… não me 

comunicou. Ele não tinha qualquer experiência 

naquele tipo de prova. 

 

Pelas palavras de Nuno é fácil compreender a 

relevância do atleta-guia nas provas de Atletismo 

para atletas com deficiência visual. Com efeito, no 

decorrer do seu relato, o atleta faz variadas vezes 

referência às dificuldades associadas à falta de 

especialização e de profissionalização dos atletas-

guia como uma das principais limitações para a 

obtenção de melhores resultados desportivos. Nuno 

vai aludindo a estes factos através de alguns 

exemplos dados no seu testemunho. 

 

Nos Jogos de Sidney tive o azar de correr com um 

atleta-guia com quem eu nunca tinha corrido. (…) 

Depois em 2005 tive um bom ano e numa final dos 

5000m eu ia descontraído e era claramente o melhor 

atleta em prova. Ia calmamente num grupo de 5 

atletas que iam muito lentos, fui sempre atrás dos 

primeiros, mas depois no final o meu atleta-guia não 

conseguiu aguentar aquele sprint final e fui a puxá-lo 

completamente… (…) É frustrante, muito frustrante… 

Já me aconteceu muitas vezes e dá uma vontade 

enorme de largar o guia e continuar a correr sozinho 

[risos]. Ainda este ano, no Campeonato da Europa 

senti isso com o meu guia que acusou muito a pressão 

da prova e começou a ir abaixo… Aí bem me 

apeteceu largar o atleta-guia, mas não pode ser 

porque senão sou desclassificado. É aquela sensação 

terrível de estar a ver outro a passar e… estão-nos a 

cortar as pernas nesse momento… (…) Sempre tive 

dificuldade em ter um atleta-guia certo para correr 

comigo. Mudei muitas vezes de atleta-guia e é o que 

acontece quando chegamos ao mais alto nível… Se 

os atletas-guia são bons atletas e têm grandes 

marcas, eles têm também as suas provas e os seus 

próprios treinos; têm objetivos para eles e treinam 

para ganhar as suas provas, não se vão centrar nos 

meus objetivos. Os outros são todos muito limitados e 

muitas vezes não nos conseguem acompanhar. (…) 

Por isso temos cada vez menos atletas T11 a treinar. 

Torna-se difícil para nós pois é a nossa limitação 

acrescentada à limitação do atleta-guia…. Se 

tivéssemos uma remuneração à altura também 

poderíamos exigir mais dos nossos atletas-guia e 

conseguíamos tirar muitos guias que treinam na 

estrada e colocá-los a treinar regularmente connosco. 

Um atleta guia é um voluntário no fundo… Nós temos 

uma bolsa pequena e eles têm 80% por cento da 

bolsa, mas é dividida por 2 atletas-guia porque não 

conseguimos treinar de forma consistente com 

apenas um atleta…. Os guias que temos andam 

connosco por uma questão de muito gosto ou de 

amizade.  

 

Nestas circunstâncias, um atleta-guia acaba por 

assumir o papel de voluntário e de entusiasta que se 

mantém na modalidade de modo descomprometido, 

apenas pelo prazer que esta lhe proporciona. Quanto 

mais elevado é o nível desportivo do atleta, maior é a 

sua dificuldade em encontrar atletas-guia capazes de 
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acompanhá-lo sem restrições, especialmente em 

provas tão exigentes como as de meio-fundo e fundo 

em que Nuno compete. Não obstante, o atleta 

reconhece o papel fundamental desempenhado por 

este elemento e enaltece a importância que a 

afinidade e o sincronismo construído entre ambos 

cumprem na prática desportiva. 

 

O meu atleta-guia tem de ser os meus olhos e dizer a 

verdade. Isso às vezes pode até não me favorecer, 

mas o que eu mais quero é correr sempre com a 

verdade. (…) Para ser atleta-guia é preciso ter 

também outras capacidades a nível tático para dar as 

indicações certas e para estar em sintonia com o 

atleta. Quando nos conhecemos bem, às vezes um 

simples sinal basta para comunicarmos com o atleta-

guia. 

 

Ainda relativamente às vivências referentes aos 

Jogos Paralímpicos, Nuno enuncia Pequim como a 

competição menos marcante, talvez pelos resultados 

negativos alcançados, mas também pelo elevado 

nível desportivo demonstrado pelos atletas em prova. 

 

Pequim foi um nível de competição topo de gama, 

tanto ao nível da organização dos Jogos como ao 

nível das provas. A competitividade esteve muito mais 

elevada entre os atletas e surgiram alguns novos 

nomes fora de série…  

 

Já em Londres: 

 

Apesar de as coisas não terem corrido bem para o 

Atletismo português, eu consegui ser o melhor atleta 

das corridas. Fui o 3º do Atletismo, atrás da Inês e do 

Lenine que chegou às medalhas. Mas senti-me bem 

e sei que dei o meu melhor. Acho que com os apoios 

que temos e com as condições que nos dão não 

podemos fazer muito mais… 

 

No final deste excerto, Nuno introduz na sua 

história um tema muito versado entre os atletas 

entrevistados, a falta de apoios das entidades 

portuguesas. A escassez de apoios é colocada em 

evidência no que respeita às bolsas, mas também à 

carência de acompanhamento clínico e terapêutico 

adequado. 

 

Falta apoio no sentido de termos atletas-guia à altura 

para conseguirmos ter o melhor rendimento possível. 

Se eu tivesse um atleta-guia só para mim, a quem eu 

pudesse pagar, esse atleta tinha a obrigação de correr 

sempre comigo… São as pequeninas diferenças de 

apoio entre países, mas que podem dar segundos de 

vantagem e podem dar medalhas. (…) Depois faltam-

nos outras coisas como, por exemplo, apoio médico e 

de fisioterapeutas nos treinos e, muitas vezes, na 

competição. Chegamos a ir a Campeonatos do 

Mundo sem médicos para nos acompanhar e isso não 

faz qualquer sentido. Estamos a falar de atletas 

paralímpicos e não de amadores. 

 

Na ótica de Nuno, tais factos, em acréscimo à 

exigência associada ao treino, dificultam o processo 

motivacional do atleta e a captação de novos atletas 

para a modalidade. Todavia, no seu caso, a 

dedicação ao treino é integral e continuará a ser por 

alguns anos. 

No decorrer do último ciclo paralímpico, Nuno 

planeou abandonar a competição após a participação 

nos Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012. 

Porém, a crença que detém nas suas capacidades e 

o sentimento de que ainda tem uma palavra a dizer 

no Atletismo fizeram-no preferir a continuidade. 

 

Eu tinha na ideia terminar em Londres a minha 

carreira, mas como mudei de ideias resolvi mudar de 

treinador que é para ir à procura de uma motivação 

extra para treinar. (…) Eu tinha pensado acabar a 

minha carreira em Londres… Tenho 37 anos e no Rio 

[Rio de Janeiro, cidade onde se irão realizar os 

próximos Jogos Paralímpicos, em 2016] terei 41. 

Mesmo assim, pensei que nesta altura, em 30 atletas 

da comitiva portuguesa, eu fui o 5º melhor atleta. E 

penso que ao estar a abandonar já estarei a tirar a 

possibilidade de se conseguir quotas durante os 

próximos 2 anos para termos mais atletas no Rio de 

Janeiro. E, ou aparecem novos atletas para participar 

nos próximos Jogos, mesmo sem ganhar medalhas, 

ou nos próximos Jogos os atletas portugueses vão ter 

uma média de idades elevadíssima! (…) Também 

quero continuar porque senti que nestes Jogos os 

atletas de todas as modalidades estavam totalmente 

insatisfeitos com aquilo que lhes é apresentado e uma 

das questões que me motiva a continuar é ir à luta. 

(…) Por isso o que me faz continuar é acreditar que 



Capítulo III. Narrativas no Desporto Paralímpico 
 

182 

 

ainda é possível fazer alguma coisa e mudar algo para 

aqueles que vêm a seguir. (…) Ao mesmo tempo, 

ainda me sinto com alguma capacidade para 

continuar a competir e a obter resultados.  

 

Este testemunho retrata a necessidade de 

mobilizar os atletas paralímpicos portugueses e 

mantê-los unidos por uma meta comum na melhoria 

das condições existentes. Nuno crê que do labor por 

si concretizado hoje, outros poderão colher frutos 

vindoiros.  

A opção pela continuidade está também 

relacionada com o valor “quase” existencial que 

atribui ao desporto. O Atletismo permitiu-lhe ser 

olhado pelos “outros” como um glorioso atleta e 

transpor a barreira da deficiência através do 

reconhecimento conquistado na prática desportiva. 

 

Em termos práticos, o Atletismo fez mudar a forma 

como as outras pessoas me veem. Eu neste 

momento, seja no trabalho ou na terra, sou visto 

principalmente como um atleta e não como uma 

pessoa com deficiência e isso é o que acaba por 

mudar mais. No público em geral isso acaba por 

passar um bocado mais ao lado, mas no trabalho e 

nas provas de Atletismo as pessoas olham para nós 

numa perspetiva positiva. Na competição não somos 

olhados como na rua, como ceguinhos com uma 

bengala. Nesse sentido o desporto traz-nos uma 

maior autoestima. Em termos profissionais eu não 

consegui nada através do desporto. Eu nunca tive 

jeito para pedir ajuda aos outros, é o tal orgulho que 

faz parte de mim…  

 

Pese embora os valores que o desporto 

paralímpico lhe incutiu, Nuno considera que existem 

outros que se têm vindo a perder ao longo dos anos. 

A amizade e o convívio inicialmente vivenciados 

nesta prática desportiva estão a perder-se em 

detrimento do espetáculo desportivo e da vitória a 

qualquer custo, cada vez mais instituída no desporto 

de elite.  

 

Eu acho que numa fase inicial, até 2002, havia entre 

os voluntários e os atletas uma grande proximidade. 

Éramos todos uma espécie de família que hoje se está 

a perder. Eu ainda tenho amizades que ficaram desde 

essa altura. O Potra, por exemplo, conheceu a esposa 

dele em 1999 no Campeonato da Europa… Eram 

episódios de amizade que se criavam e agora está-se 

a perder isso. E recordo-me desses voluntários 

também estarem nos olímpicos e dizerem que com 

esses atletas isso não acontecia. Com os olímpicos 

não havia essa interação, nem essa proximidade. (…) 

Neste momento acho que isso também começa a 

surgir nos paralímpicos. 

 

Ao longo do seu discurso foi ainda possível 

apreender o papel significativo exercido por alguns 

dos seus colegas de treino e atletas-guia. Nesta 

dimensão, Nuno exalta a proximidade existente, a 

partilha de experiências e vivências marcantes, bem 

como de objetivos comuns e afinidades pessoais. 

 

Eu acho que não tenho ídolos, não funciono muito 

assim. Eu no início tinha uma certa admiração pelos 

resultados de alguns atletas portugueses que 

tínhamos, mas depois como comecei a trabalhar e a 

superar alguns dos resultados deles acabei por 

considerá-los mais como colegas. Mas há uma 

pessoa que eu tenho uma amizade que dura desde o 

início e que é uma personagem um bocado rara que 

é o Firmino [risos]. E apesar disso eu e ele, todos 

estes anos, temos conseguido ter uma amizade que 

ainda ninguém conseguiu derrubar. Depois há outros 

atletas com quem tenho tido grande cumplicidade 

como, por exemplo, a Odete Fiúza. É uma atleta que 

já lá estava quando eu me iniciei no Atletismo, mas eu 

acabei por ser o suporte dela quando ela esteve para 

abandonar a carreira em 97. Depois tive uma grande 

amizade com alguns atletas-guia, o João Pateira, 

depois o Bruno Girão que era um atleta da velocidade 

mas que eu achava que nasceu para ser guia. Ele 

tinha mesmo vocação para ser atleta-guia e gostava, 

o que é uma característica muito importante.  

 

No que se refere aos trilhos percorridos pelo 

desporto paralímpico, o atleta realiza uma reflexão 

acerca do passado, presente e futuro desta área no 

contexto nacional: 

 

Penso que temos aqui duas fases. Até 2000 foi uma 

coisa, depois no ciclo de 2000 a 2004 foi um ciclo em 

que os países estiveram claramente a avaliar a aposta 

a fazer no desporto paralímpico. Até 2000, lá fora 

víamos a mesma situação que nós tínhamos aqui. 

Tínhamos um treinador que pegava nos atletas e 
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punha-se a treinar e se houvesse a dedicação desses 

atletas e dos guias conseguiam-se resultados, porque 

não havia qualquer tipo de apoios. A partir daí, 

começaram a aparecer mais países e começou-se a 

avaliar se o treino deveria ser personalizado ou não. 

Em Portugal surgiram as bolsas em 2003, mas foi só 

por promessa política e não para melhorar. Na prática, 

continuamos a fazer o que tínhamos andado a fazer 

até então, só que agora com mais dinheiro. E nos 

outros países melhoraram as bolsas, dão verbas de 

preparação, verbas para atletas-guia… Eu lembro-me 

que em 99 fui a um meeting em Segóvia, convidado 

pelos espanhóis e um atleta-guia que estava lá 

ganhava cerca de 1500€. E estamos a falar em 99 em 

que nós nem sequer tínhamos qualquer tipo de 

bolsas. E foi isso que os outros países fizeram, de 

2004 para a frente profissionalizaram. Atualmente, na 

maioria dos países, comité olímpico e paralímpico têm 

exatamente os mesmos apoios e nós não. Portugal 

até hoje teve belíssimos atletas paralímpicos, mas à 

custa deles próprios. Portugal não aproveitou esse 

esforço individual dos atletas para tentar melhorar as 

condições de treino deles. Arranjaram as bolsas e 

algum dinheiro para a preparação, mas não o 

souberam aplicar de forma adequada. (…) Nós 

tínhamos sugerido a criação de um departamento 

técnico só para a captação de atletas mas não foi 

aceite… 

 

O desporto paralímpico português parece, então, 

ter-se iniciado por uma fase de amadorismo 

desportivo, em que atletas, treinadores e 

organizações mantinham um certo 

descomprometimento relativamente à prática. 

Passada esta primeira etapa, face aos resultados 

alcançados pelos atletas com deficiência, começa a 

verificar-se um crescente investimento dos países 

nesta vertente desportiva. A este respeito, Portugal 

não foi hábil na tarefa de construir um projeto de base 

sólido e sustentável. Embora tenham sido criadas 

bolsas paralímpicas, o seu valor é irrelevante face às 

reais necessidades dos atletas e a forma como estas 

têm vindo a ser geridas não é, na opinião de Nuno, a 

mais adequada. No momento atual, o atleta considera 

fundamental realizar um trabalho ao nível da seleção 

de novos talentos e do apoio à sua iniciação neste 

tipo de atividade desportiva. A escassez de apoios 

tem conduzido o atleta a um investimento pessoal que 

considera ter sido essencial no sucesso obtido até 

então, mas que tem sido prejudicial à sua própria vida 

familiar. 

 

Em Portugal não apostam no alto rendimento 

desportivo… Eu este ano fiz em média 10 treinos de 

corrida por semana e 2 treinos de ginásio… mesmo 

assim fui 5º. Mas sei que fiz para isso um grande 

investimento, principalmente em termos de família. 

Saio de casa às 7h00 da manhã e chego a casa muito 

tarde porque saio do trabalho ao final do dia e ainda 

vou treinar outra vez. Mesmo aos fins de semana 

treino… E é complicado porque chego a fazer 3 a 4 

meses de treinos sem parar um único dia. E trabalho 

todos os dias porque com a bolsa nunca conseguiria 

pagar as despesas da minha família. E muitas vezes 

ainda vou comprar materiais para treinar com o meu 

dinheiro… 

 

Face ao exposto, Nuno perspetiva um futuro 

inócuo para o desporto paralímpico português. Para o 

atleta, a integração das modalidades nas respetivas 

Federações poderá ser uma possível salvação para a 

área.  

 

Nesta altura eu sou a favor da integração porque 

precisamos de melhorar o nível dos apoios e as 

exigências. (…) O futuro é claramente negro porque o 

desporto adaptado em Portugal caiu no fundo sem 

perspetivas de levantar porque os regulamentos 

continuam a seguir as mesmas linhas de trabalho que 

foram seguidas até agora… E os nossos atletas não 

vão estar à altura dos restantes atletas. Será injusto 

para os atletas e para o país que não será 

representado de forma adequada. Com condições 

iguais nós podíamos ser melhores do que eles… e 

custa-me assistir a tudo isto. 

 

Quanto ao seu próprio futuro, é com incerteza que 

perspetiva o término da carreira. No entanto, os 

projetos para o futuro começam a ganhar vida na sua 

mente e a busca de uma atividade distinta, mas capaz 

de ocupar o tempo despendido atualmente no treino, 

começa a fazer sentido neste momento da sua vida. 

 

Em termos desportivos o que penso é fazer boas 

participações nas competições internacionais de 

forma a ter a certeza que com as minhas participações 
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estou a conseguir abrir quotas. Depois a participação 

nos Jogos… ficarei satisfeito se houver atletas novos 

que me empurrem para fora. Isso será um bom sinal 

para o futuro. É para isso que quero continuar neste 

ciclo. Não tenho grandes ambições, posso ganhar 

medalhas ou não ganhar, mas o meu objetivo é 

sempre dar o máximo para não chegar ao fim com a 

frustração de que não fiz tudo o que podia. E quando 

terminar a minha carreira já tenho as coisas 

pensadas… Espero retomar os estudos… pois sei 

que me vai faltar algo e que a rotina trabalho-casa não 

me vai chegar [risos].  

 

Considerando as experiências narradas, as suas 

expressões, a emoção revelada e as palavras 

empregues ao contar a sua história, é viável realizar 

algumas observações a respeito da identidade de 

Nuno. Os excertos que se seguem exibem um atleta 

autónomo e obstinado, para quem a superação de 

limites impostos pela vida foi sempre encarada de 

forma positiva, como meras etapas a cumprir na 

transcendência humana. 

Nuno atleta e Nuno pessoa são indissociáveis. Os 

valores em que acredita parecem percorrer todos os 

contextos da sua vida, desde o desporto, passando 

pelo trabalho, até à família. O atleta distingue-se pela 

sua competitividade e ambição, mas também pela 

humildade. A vitória apenas adquire significado 

quando conquistada com mérito e dignidade. Por este 

motivo, é capaz de reconhecer e parabenizar aquele 

que ascende a um pódio superior. Ao longo da sua 

narração revelou-se algo reservado e até tímido, mas 

primou pelo brio pessoal que coloca em tudo o que 

faz na vida. 

 

Eu fui ultrapassando os obstáculos, na maioria das 

vezes sem pensar muito neles. Aparecia e eu 

contornava. Eu ainda nem corria, mas quando estava 

a aprender Braille e estavam os meus colegas todos 

a discutir sobre os carros estacionados no passeio eu 

dizia: “Não há problema nenhum, chega-se lá, bate-

se no carro, contorna-se e avançamos” [risos]. E eu 

acabo por os ultrapassar sem pensar muito nisso. Às 

vezes parece que caí no escuro, mas rapidamente 

volto a mim e passo à frente. Os 20 dias em que estive 

no hospital depois do acidente, estive claramente no 

escuro, mas logo no dia seguinte saí para a rua a 

andar sozinho sem bengala. Os meus pais vinham 

atrás de mim porque não queriam que eu andasse 

sozinho e eu resmungava… Ao fim de alguns dias 

eles habituaram-se e acho que esse foi, sem dúvida, 

o primeiro passo que dei para contornar os 

obstáculos. Depois vim para Lisboa e estive a fazer 

reabilitação. Logo no primeiro dia que fui para o curso 

de formação profissional e a minha irmã queria ir 

levar-me eu disse: “Quero ir sozinho!” Nem sempre 

correu bem, mas fui ultrapassando as dificuldades e 

acho que essa é a minha força, nunca desistir… (…) 

Eu acho que sou muito teimoso [risos] e a minha 

teimosia serviu-me para seguir em frente e chegar 

longe. Como atleta sou muito competitivo, não gosto 

de perder… Mas também costumo dizer que sou 

muito desportista, porque não gosto de ganhar se não 

for com mérito. Nisso eu acho que sou um desportista 

muito competitivo, quero muito ganhar, mas pelo 

caminho correto.  
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1.11 A Narrativa de Ricardo Marques 

 

Ricardo foi entrevistado no dia 1 de Julho de 2013, 

na casa onde vive. Marcamos encontro após o 

almoço e iniciamos a nossa conversa de modo 

descontraído. A sua mulher esteve presente no 

decorrer de toda a entrevista e foi auxiliando o atleta 

em termos de memória, uma vez que Ricardo revelou 

algumas dificuldades em recordar-se de datas e em 

situar temporal e espacialmente os eventos 

marcantes do seu percurso desportivo. Fomos 

conversando durante a tarde, sem condicionamentos 

temporais de ambas as partes, o que se revelou 

essencial na tentativa de explorar e aprofundar a 

experiência desportiva do atleta. 

O atleta tem 34 anos, reside em Montemor-o-

Velho, distrito de Coimbra, onde vive em união de 

facto com a sua mulher. Concluiu o 6º ano de 

escolaridade na Associação de Pais e Amigos do 

Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de 

Coimbra e trabalha como Assistente Operacional na 

Câmara Municipal de Coimbra. 

A infância de Ricardo foi vivida na Casa do Gaiato 

de Setúbal, local onde foi abandonado quando era 

ainda muito pequeno. Por este motivo, o atleta 

desconhece a origem da deficiência intelectual ligeira 

que o caracteriza. 

Aos 20 anos iniciou-se no desporto para pessoas 

com deficiência através da participação em provas de 

Atletismo para a classe F20 que integra atletas com 

deficiência intelectual. Especializado nas provas de 

lançamento – peso, disco e martelo – foi no 

lançamento do peso que Ricardo se notabilizou e 

conquistou as melhores marcas da sua carreira. No 

seu trajeto, começou por representar o Clube 

Académico de Coimbra, mas foi na APPACDM de 

Coimbra que evoluiu e se começou a evidenciar nesta 

área desportiva. 

Na sua carreira esteve presente em 2 edições dos 

Jogos Paralímpicos - Sydney 2000 e Londres 2012. 

O seu melhor resultado nesta competição foi a 

obtenção do 5º lugar na prova de Lançamento do 

Peso em 2000. Todavia, destaca-se a regularidade 

competitiva do atleta e a sua presença em inúmeras 

provas nacionais e internacionais. Até à data em que 

fora entrevistado, o atleta alcançou uma medalha de 

ouro, sete de prata e quatro de bronze, em 

Campeonatos do Mundo e da Europa. 

A infância de Ricardo ficou marcada pela ausência 

dos pais e pelos anos que viveu na Casa do Gaiato, 

em Setúbal. Nas suas palavras foi possível perceber 

que a experiência vivida neste período deixou marcas 

negativas no atleta e a sua fuga da instituição aos 12 

anos é a expressão manifesta do descontentamento 

que o acompanhou nos primeiros anos de vida. 

Quando Ricardo fugiu da Casa do Gaiato procurou 

uma avó que vivia em Coimbra e que o acolheu de 

imediato. Apenas 2 anos após este episódio foi 

encontrado pelos responsáveis da instituição que 

permitiram a sua permanência com a avó caso esta 

se comprometesse a cuidar da educação e formação 

profissional do seu neto. Neste quadro, Ricardo 

regressou aos estudos e tirou um curso profissional 

de Carpintaria na APPACDM de Coimbra. Foi 

também nesta instituição que teve conhecimento da 

existência de desporto para pessoas com deficiência 

intelectual. 

Na APPACDM, Ricardo começou por 

experimentar o Futsal e chegou mesmo a representar 

a instituição em algumas competições. Foi no 

primeiro torneio desta modalidade que conheceu o 

Engenheiro Costa Pereira, selecionador nacional de 

Atletismo para a área da deficiência intelectual. 

 

Na APPACDM eles tinham lá desporto, só que o 

Atletismo eu não conhecia. Fui então para o Futsal e 

uma vez fomos a um torneio à Maia (…) e aí foi onde 

eu conheci o Engenheiro Costa Pereira que é 

selecionador nacional. (…) Naquele tempo eu era 

muito mais forte e ele disse: “Tu tens bom corpo. Eras 

bom para lançar o peso. E eu respondi que não sabia 

sequer o que era isso!” Então ele insistiu muito para 

eu experimentar. (…) Isso foi para aí em 97 ou 98. (…) 

Depois, o meu treinador, que é o António Oliveira, 

levou-me um dia a Leiria a uma prova no estádio 

Magalhães Pessoa. E eu lancei muito bem e ganhei, 

fiquei logo em primeiro lugar. Depois comecei a treinar 

mesmo a sério e fui sempre a todas as provas até 



Capítulo III. Narrativas no Desporto Paralímpico 
 

186 

 

agora. Ganhar o primeiro lugar no peso é muito difícil, 

mas já consegui muitos segundos e terceiros lugares. 

 

Aos 20 anos, Ricardo iniciou-se no Atletismo, 

sendo submetido a um rigoroso processo de 

classificação funcional em que lhe é confirmada a 

deficiência intelectual ligeira e que enquadra o atleta 

na classe F20. Nas primeiras provas em que 

participou em território nacional, o atleta obteve 

ótimos resultados.  

Em acréscimo às provas adaptadas, Ricardo está 

inscrito como atleta federado pela Associação 

Académica de Coimbra desde 2000 e compete em 

provas regulares de Atletismo em representação 

deste clube. 

Na primeira prova que Ricardo realizou pelo 

desporto para pessoas com deficiência, em Leiria, o 

seu desconhecimento sobre este tipo de prática 

desportiva é manifestamente evidente no seu 

discurso. O impacto inicial da competição foi negativo 

e o confronto com outras pessoas com deficiência, 

algumas delas mais severas do que a sua, não foi 

percebido de forma positiva por Ricardo.  

 

Eu só achei estranho quando cheguei a Leiria e vi 

algumas pessoas com umas “deficienciazitas”, porque 

aquilo é desporto adaptado mas existe lá meia dúzia 

deles que têm deficiências mais graves, paralisia 

cerebral, problemas nas pernas, e eu… [hesitação]. 

Pronto, vi que as pessoas tinham deficiências. E 

depois é que comecei a perceber bem o que era 

aquilo, porque nas medalhas vinha lá escrito cidadão 

deficiente mental. E eu aí não gostei muito… 

 

Do testemunho anterior percebe-se que Ricardo 

teve alguma dificuldade em aceitar a deficiência. Na 

sua mente, as limitações ligeiras que possui não se 

encaixavam no conceito que ele próprio tinha de uma 

pessoa com deficiência intelectual. Neste sentido, a 

sua primeira prova adaptada levou-o a confrontar-se 

com outras áreas da deficiência e com a evidência 

das suas limitações. Apesar de não ter sido fácil para 

o atleta aceitar os factos, os seus resultados 

desportivos positivos, as medalhas que foi 

conquistando, as viagens e as amizades que teve a 

oportunidade de fazer através do desporto 

permitiram-lhe ultrapassar este sentimento.  

Através de outras palavras e expressões 

utilizadas no discurso de Ricardo, permanecemos 

com a sensação de que o atleta nunca foi capaz de 

aceitar plenamente a sua deficiência. Todavia, este 

sentimento parece ser criado e reforçado pela forma 

como sente que é percebido pelos “outros” e não pelo 

modo como Ricardo se percebe a si próprio como é 

possível depreender no excerto que se segue. 

 

É assim, não me leves a mal, mas eu não gosto de 

ser conhecido. (…) Quanto menos for conhecido 

melhor. (…) Porque é assim, lá no meu serviço só há 

uma pessoa que sabe que eu faço isto. Eu invento 

sempre uma história qualquer. Mas eles um dia 

descobriram. Quando fui a Londres, saiu uma foto de 

cada um em grande, na SIC e mostrou quem era. Eu 

fui lá ao estrangeiro e eles disseram-me: “Vi-te no 

Diário de Coimbra, vi-te no Record e não sei quê.” E 

eu dizia sempre “não sei, não vi, não era eu, 

confundiste”. Porque há pessoas que não aceitam 

muito bem uma pessoa ser deficiente. Por isso é que 

eu não gosto de ser conhecido.  

 

Este sentimento não é, de todo, solitário, visto ter 

surgido noutros entrevistados, mas parece ser 

relegado para segundo plano à medida que o atleta 

começa a atingir bons resultados e se sente 

competente no desporto.  

Na etapa inicial do seu percurso, Ricardo sempre 

se sentiu apoiado pela avó e pelo seu tio, as únicas 

pessoas da família com quem manteve uma relação 

de proximidade. Para o atleta, a avó sempre foi a sua 

verdadeira mãe, quem o acolheu e acompanhou 

sempre. Na época, apesar de os familiares de 

Ricardo nunca o terem impedido de praticar desporto, 

quando as provas se começaram a intensificar e o 

atleta começou a passar algumas semanas no 

estrangeiro, em provas internacionais, a sua avó 

alertou-o de que talvez fosse melhor abdicar do 

desporto em função da sua carreira profissional. O 

desconhecimento relativamente ao desporto para 

pessoas com deficiência conduziu-os à descrença 

face à importância e reconhecimento que a 
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participação neste contexto poderia trazer ao atleta. 

Mas a realidade é que Ricardo sempre conseguiu 

conciliar as duas coisas e obter ótimos resultados. 

Integrado no Atletismo para a deficiência 

intelectual, Ricardo participa pela primeira vez numa 

prova internacional em Sevilha, no ano de 1999. 

Embora não conseguisse qualificação para a final, a 

sua boa prestação trouxe-lhe a motivação e 

capacitação necessárias para lutar por um lugar 

cimeiro neste contexto. O seu sucesso rapidamente 

se estendeu aos palcos internacionais e, em 2000, 

Ricardo consegue marcas para se juntar ao projeto 

paralímpico a três meses do início dos Jogos de 

Sydney. Neste momento, o atleta começou a ser 

apoiado através de uma bolsa, incentivo financeiro 

que foi extremamente bem recebido e que o motivou 

a empenhar-se e dedicar-se, cada vez mais, ao 

Atletismo. No caso do atleta, os dividendos tirados da 

prática desportiva levaram-no a encarar o desporto 

com maior seriedade, como se de uma segunda 

profissão se tratasse. 

A participação de Ricardo nos seus primeiros 

Jogos Paralímpicos mudou, indelevelmente, a sua 

visão sobre o desporto para pessoas com deficiência. 

O contacto com outros atletas e com diferentes tipos 

de deficiência, aliado ao ambiente, às condições 

fornecidas aos atletas e ao apoio sentido por parte da 

comunidade portuguesa residente em Sydney, tornou 

esta primeira experiência paralímpica marcante. 

 

O ambiente e a cidade, é tudo espetacular, nunca 

tinha encontrado nada assim. E a comunidade 

portuguesa foi fantástica lá. (…) Deu-nos um apoio 

muito grande. Quando fomos lá, as pessoas 

apoiaram-nos logo, acolheram-nos como se fossemos 

filhos deles. (…) Os jogos de abertura e, como eu lhe 

disse, um dia da semana, dia de trabalho, em 

Setembro… e lá estavam 60 mil pessoas às 3 e meia 

da tarde. Estavam 65 mil pessoas quando eu lancei o 

peso na final. Fiquei em 6º lugar. Para mim marcou-

me. (…) A aldeia tinha tudo do bom e do melhor. (…) 

E claro, depois era a sensação de ser a primeira 

vez. 

 

Adicionalmente, a partilha de experiências vividas 

entre atletas com diferentes tipos de deficiência 

marcou Ricardo e apontou a aldeia como espaço 

simbólico de união, amizade e partilha. Ali não há 

discriminação, não há exclusão, nem olhares 

recriminatórios. O colega paralímpico é, então, um 

igual que “comigo” compete como se percebe no 

seguinte excerto: 

 

Nós lá não vamos olhar para as outras pessoas como 

aqui em Portugal e pensar: “Ai coitadinho!” Lá 

brincamos, convivemos e estamos todos na boa. 

Ninguém se lembra que tem aquilo ou que lhe falta 

algo. Por isso é que as coisas resultam nos Jogos 

Paralímpicos e que os atletas valorizam tanto estar lá! 

 

Finda esta experiência, a área da deficiência 

intelectual foi afastada dos Jogos Paralímpicos em 

virtude de fraudes detetadas na comitiva Espanhola 

presente na competição. Foi denunciado 

publicamente que alguns atletas que incorporaram a 

seleção nacional de Basquetebol não tinham 

deficiência e este facto levou ao afastamento da 

INAS-FID do IPC e, consequentemente, de todos os 

atletas com deficiência intelectual da competição. Na 

perspetiva de Ricardo, esta foi uma decisão injusta e 

que penalizou muitos atletas, incluindo ele próprio 

que se sentiu desmotivar perante a constatação de 

que não poderia estar presente nas edições seguintes 

desta competição. O regresso sucedeu 12 anos 

depois. 

 

Acho que foi uma injustiça. Quem devia ter sido 

condenado eram as pessoas do país que cometeu a 

fraude. Esses é que deviam ser punidos e irradiados 

estes anos todos da seleção de Espanha e dos Jogos. 

Eles é que são os culpados de muita gente ter 

fracassado e ter perdido os seus sonhos. Eu gostava 

de ter ido a tantos sítios, a Atenas, à China e não fui. 

Isso custa para um atleta. Muitos dos atletas que 

foram em 2000 aos Jogos já não tiveram mais 

nenhuma oportunidade de regressar porque 

entretanto ficaram velhos e acabaram por abandonar 

a competição. 

 

Nesta conjuntura, a criação dos Global Games e 

a realização da sua primeira edição, em 2004, ano em 
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que se realizaram os Jogos Paralímpicos em Atenas, 

veio de certo modo atenuar o sentimento de tristeza 

dos atletas por não poderem participar nesta 

competição. Mesmo sendo uma competição 

internacional em que estiveram presentes os 

melhores atletas com deficiência intelectual, a 

envolvência e o cariz das provas é distinto. Em 

primeira instância, Ricardo menciona que sente falta 

do convívio com atletas de outras áreas da 

deficiência, oportunidade que apenas os Jogos 

Paralímpicos providenciam. 

Em 2001, o atleta participou no Campeonato do 

Mundo na Tunísia. A sua boa prestação valeu-lhe o 

2º lugar no peso e levou-o a perceber “Que tinha que 

trabalhar muito para chegar lá, para chegar ao primeiro lugar 

do pódio.” Para Ricardo, a primeira medalha ganha a 

nível internacional encorajou-o a continuar a prática 

desportiva de alto nível e a melhorar os seus 

resultados. 

 

Foi o concretizar de umas ideias para o futuro. Foi o 

acreditar que talvez tivesse hipóteses de lutar por algo 

e de estar sempre ali nos lugares da frente. 

 

Até então, Ricardo praticava outras modalidades 

e o lançamento do peso tendia a ser colocado como 

segunda prioridade na sua vida. Foi a obtenção de 

uma medalha de prata, em 2001, no Campeonato do 

Mundo da Tunísia e o sentimento de capacitação que 

esta vitória lhe transmitiu que levou o atleta a dedicar-

se, integralmente, ao Atletismo. 

 

Eu sempre gostei de jogar Basquetebol, nunca ligava 

muito aos lançamentos. Treinava poucas vezes peso. 

Mas quando apareceu a tal medalha da Tunísia 

comecei a ver as coisas de outra maneira e a dizer: 

"Calma aí, mas o Basquetebol não me dá nada! Então 

vou aproveitar e vou-me dedicar mais aos 

lançamentos.” (…) Foi aí que despertou em mim a 

vontade de levar as coisas mais a sério e treinar como 

deve ser. 

 

Todavia, o momento mais marcante da sua 

carreira ainda estava porvir. Um ano despois, no 

Campeonato da Europa, na Hungria, em 2002, 

Ricardo conquista duas medalhas de prata nas 

provas de lançamento do disco e do peso e apercebe-

se da real importância da utilização de métodos de 

treino adequados como principal fator de evolução do 

atleta. 

 

O que me comoveu mais foi quando fomos à Hungria 

e fiquei em 2º ao peso e 2º ao disco. (...) Porque fiz 

umas marcas boas e não tinha treinado muito. 

Comecei a ver que treinar tanto não condiz com o 

resultado. Treinar pouco e bem condiz com o 

resultado. Mas naquele tempo eu corria muito. E os 

lançadores não podem correr muito. Se correm muito, 

perdem muita força. E eu quando fui a França a uma 

prova eu estava a lançar muito longe. Depois entrei 

na paranoia de jogar Basquetebol todos os dias, 

correr todos os dias uma hora e nunca parava. 

Quando cheguei à prova tinha para aí 10 kg a menos. 

E cheguei lá e nem metade lancei. (…) Por isso nem 

sempre fui bem orientado, ainda hoje faço a técnica 

normal de lançamento do peso e quase nenhum atleta 

faz isso porque com rotação conseguem ter muito 

melhores resultados. E eu não me adaptei bem a isso. 

(…) Mesmo hoje treino um bocadinho por mim. Como 

não consigo ir ao estádio universitário todos os dias, 

o meu treinador dá-me uma folha com o que tenho de 

fazer… mas a realidade é que nem sempre faço o que 

está lá [risos]. Às vezes faço o meu próprio plano com 

o que fui aprendendo com os treinadores todos com 

quem já trabalhei. (…) Por isso é que tenho mais 

força, mas pouca técnica. 

 

Embora estas medalhas tenham levado o atleta a 

perceber que detém capacidades e que se treinar 

muito e for bem orientado tem possibilidades de se 

manter nos lugares cimeiros da classificação, Ricardo 

nunca foi muito ambicioso, nem sonhador. Ao mesmo 

tempo, como atleta, nunca gostou de assumir o 

protagonismo nas provas e sempre que participava 

em competições com elevado público, sentia-se 

extremamente nervoso e pouco confiante. Esta foi 

sempre uma adversidade no seu percurso. Neste 

ponto, os amigos que criou no desporto foram 

essenciais para o ajudar a ultrapassar tal 

constrangimento. 

 

Em algumas provas fui um atleta controverso e fiz 

algumas “maluqueiras”. (…) Já estive em sítios onde 

podia ter ganho medalhas a brincar e fiz asneira. A 
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sorte era ter pessoas que me ajudavam, amigos e 

outros atletas. (...) Eu ficava enervado porque eu não 

gostava de lançar com muita gente. Uma vez lancei 

na Suécia, em Oslo, num pavilhão. Aquilo era uma 

rede, parece que estava uma concha em cima dos 

atletas, muita gente mesmo. Eu ainda fui buscar um 

terceiro lugar mesmo assim. Só que sentir as pessoas 

muito ao pé de mim, a olharem e a avaliaram o que 

fazemos não nos faz sentir nada bem. (...) Com o 

tempo vamos travando conhecimentos e as coisas 

tornam-se mais naturais. (…) Acho que de 2009 para 

a frente nunca mais liguei a isso. 

 

Neste aspeto, Ricardo reconhece que se tivesse 

tido oportunidade de beneficiar de algum tipo de apoio 

psicológico durante o seu trajeto, talvez os seus 

resultados fossem melhores. Todavia, reconhece o 

importante papel que o treinador teve no reforço da 

sua confiança e autoestima, bem como na partilha de 

experiências desportivas marcantes. Utilizando as 

palavras de Ricardo:  

 

O meu treinador é quase como meu irmão. É 

espetacular, cinco estrelas! (…) O meu treinador, o 

António Oliveira. Para mim foi a pessoa que mais me 

marcou. É porque ele é como um irmão para mim. (…) 

Sempre esteve ao pé de mim, sempre me apoiou.  

 

Em simultâneo, Ricardo destaca a sua colega, 

Inês Monteiro, que também participa em provas de 

lançamento do peso como a sua maior amiga e 

companheira nesta senda desportiva, amizade que já 

dura há vários anos. 

Ao longo da sua carreira, o atleta referiu certas 

dificuldades em conciliar as suas responsabilidades 

profissionais com o desporto de alto rendimento. 

Mesmo tendo todas as suas ausências em 

competição justificadas, nem sempre é fácil encontrar 

uma entidade patronal compreensível e que valorize 

a participação do atleta no desporto. Nesta medida, 

Ricardo teve sempre algum receio de perder o 

emprego. 

 

Eu não era para ir a França, em 2006, tinha uns 

problemas no meu trabalho e tinha medo de ser 

despedido porque eles andavam a reduzir pessoal no 

Estado. (…) Mas também tinha medo porque me 

disseram que se me recusasse a ir a uma competição 

podia sair fora e nunca mais me voltavam a chamar. 

(…) Quem está dentro do projeto não se pode negar 

a ir às provas porque a empresa tem uma justificação 

para comprovar porque é que não vamos trabalhar. É 

como um segundo trabalho.  

 

Pese embora estas limitações, Ricardo foi-se 

mantendo nos primeiros lugares a nível internacional 

e participou em todos os Nacionais, Europeus e 

Mundiais de Atletismo para a sua área da deficiência, 

tendo conquistado várias medalhas. No final de vários 

anos mantendo-se na luta, recebeu com muita alegria 

a notícia de que iria regressar aos Jogos Paralímpicos 

em 2012. Motivado pela possibilidade de reviver a 

experiência paralímpica, o atleta viveu, em 2010, no 

Campeonato da Europa da Croácia, um momento 

marcante e que lhe garantiu o regresso ao projeto 

paralímpico. 

 

Fiquei em 3º lugar no Campeonato da Europa na 

Croácia... Para mim é a medalha que deu mais gosto 

ganhar. Não é a que deu mais dinheiro, nem a melhor 

que ganhei até hoje. Foi porque chegou a uma 

determinada idade em que eu pensava que já não ia 

conseguir. Mas cheguei lá, lancei e fiquei perto da 

minha melhor marca. E vi a minha idade e pensei: 

“Afinal ainda tenho alguma coisa para dar.”  

 

A conquista deste terceiro lugar fez Ricardo ver as 

suas energias e motivações renovadas para a 

competição. Face à sua idade e aos novos valores 

que foram surgindo no Atletismo para pessoas com 

deficiência intelectual, Ricardo não esperava ser 

capaz de alcançar novamente o pódio. Por este 

motivo, o resultado obtido nesta prova viu-se 

carregado de simbolismo.  

Mesmo tendo regressado ao Projeto Paralímpico, 

o facto de as bolsas serem recebidas com algum 

atraso, sucedendo o mesmo com os prémios por 

medalha, entristece e desmotiva o atleta, mesmo não 

sendo suficientemente forte para abalar a sua 

confiança. 

Em 2012, Ricardo regressa aos Jogos 

Paralímpicos de Londres e sente-se visivelmente 

entusiasmado com a oportunidade de reviver a 
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experiência paralímpica. Apesar de ter obtido um 11º 

lugar na prova de lançamento do peso, o atleta 

prefere enaltecer o apoio do público como tendo sido 

para si o mais surpreendente, especialmente quando 

comparado com os Jogos de 2000, em Sydney. Na 

verdade, a sua última participação paralímpica fora há 

12 anos atrás e, desde então, a competição evoluiu 

muito.  

No presente momento em que foi entrevistado, 

Ricardo referiu que pretende continuar a competir 

internacionalmente por mais 4 anos e, se possível, 

alcançar um lugar na comitiva portuguesa para os 

Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. A 

partir daí, assume que será o seu corpo que ditará o 

momento efetivo de abandono da carreira desportiva.  

 

Deixo andar até o corpo não dar mais. Quando sentir 

mesmo em mim próprio que não dá mais desisto da 

competição internacional. Mas na nacional pretendo 

continuar mais alguns anos se me sentir bem. (…) 

Porque agora a vontade de treinar já não é a mesma. 

Já treino menos vezes. Porque agora se eu treinar 

muito no outro dia o corpo dói-me. Dantes quando era 

novo não me doía nada. [risos] Com a idade, isto 

começa a doer o corpo. (…) Agora, o que me motiva 

mais é a bolsa e os amigos que fiz no desporto. 

 

Ricardo perspetiva o futuro com alguma cautela. 

Embora deseje participar nos Jogos Paralímpicos do 

Rio de Janeiro, está ciente das dificuldades que terá 

em manter-se no Projeto Paralímpico nacional e em 

obter mínimos para participar numa competição que 

está cada vez mais competitiva e em que surgem 

diariamente novos valores. O sentimento de perda de 

capacidades e de competências físicas é notório no 

seu discurso. Nesta medida, o seu principal intuito é:  

 

Manter. Até aparecer um melhor que eu em 

lançamentos. Quando aparecer alguém melhor que 

eu a nível nacional deixo-me andar e depois ele entra 

e pronto. (…) Houve um tempo que estive sempre no 

top mundial, nos 5 melhores do mundo no 

lançamento. Agora estou para aí em 8º ou 10º. Mas 

pronto, top 10. (…) E sei que é impossível eu ganhar 

medalhas neste momento, mas ir à final é o que me 

interessa. Porque para o Comité Paralímpico isso 

conta muito.  

 

Os projetos de vida de Ricardo não terminam 

no desporto e o atleta já começa a pensar no que 

fará no futuro para ocupar o vazio que se antecipa 

com o abandono desportivo. 

 

Depois de acabar quero começar a correr, 

começar a perder peso e voltar aquele peso que eu 

antigamente gostava de ter. (…) Uma coisa que eu 

ainda estou a pensar também é tirar mais tarde o resto 

da escolaridade e tirar um curso para ensinar a lançar, 

para estar do lado de lá do desporto… como treinador. 

 

O desporto trouxe a Ricardo grande parte do que 

a vida dele é hoje e dos amigos que ele estima, por 

isso, parece estar consciente do término da sua 

carreira poderá significar. Contudo, o atleta já definiu 

novos projetos para o futuro. Se por um lado pensa 

retomar os estudos e melhorar a sua formação 

profissional, Ricardo também anseia manter-se ligado 

ao desporto e poder ajudar jovens atletas com a sua 

vasta experiência desportiva. 
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2 Narrativas no Boccia 

 

2.1 A Narrativa de António Marques 

 

António foi entrevistado no dia 6 de Outubro de 

2012, após ter falhado a sua presença nos Jogos 

Paralímpicos de Londres, como tanto ansiava. A 

nossa conversa desenrolou-se em sua casa, num 

contexto calmo e descontraído. O atleta foi sendo 

auxiliado pela sua mãe e pela irmã na construção da 

sua história, uma vez que revela algumas limitações 

a nível expressivo e da linguagem, bem como no 

vocabulário utilizado. 

Com 49 anos, António é solteiro, nasceu e sempre 

viveu na Aveleira, concelho de Penacova. Estudou 

até ao 4º ano de escolaridade e desde os 13 anos que 

frequenta atividades ocupacionais na Associação de 

Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC). Nasceu com 

Paralisia Cerebral, mas esta apenas lhe foi 

diagnosticada aos 7 meses quando a sua mãe se foi 

apercebendo que António não fazia as naturais 

aquisições de um bebé daquela idade. 

No Boccia, António é um dos mais antigos atletas 

portugueses da modalidade, com 30 anos de prática 

desportiva em representação da APCC. Durante 

vários anos foi jogador da seleção nacional de Boccia 

na classe BC113.  

No período inicial da sua carreira praticou 

Atletismo, mas foi no Boccia que se tornou 

reconhecido. O elevado nível de rendimento 

alcançado na prática desta modalidade garantiu a sua 

presença em 6 edições dos Jogos Paralímpicos, 

desde Seul 1988 até Pequim 2008. Em Jogos 

Paralímpicos, já conquistou uma medalha de ouro, 

três de prata e uma de bronze. Fazem ainda parte do 

seu currículo desportivo inúmeras vitórias em 

Campeonatos da Europa e do Mundo, 

                                                 
13 No Boccia os atletas competem em 4 classes distintas. Na 
classe BC1 enquadram-se os jogadores que são capazes de 
atirar a bola com a mão ou o pé. Estes jogadores podem 
competir com um auxiliar que permanece fora da casa de 
competição do jogador. O auxiliar pode estabilizar a cadeira 
do jogador ou ajustar a sua posição na casa, bem como 

nomeadamente, seis medalhas de ouro, cinco de 

prata e quatro de bronze. 

À semelhança de outros atletas que frequentam 

atividades ocupacionais em instituições, o Boccia 

surgiu na vida de António através de um Professor 

que trabalhava na APCC. 

 

Eu conheci o Boccia através do Professor Joaquim 

Viegas da APCC de Coimbra. Ele é que foi o meu 

primeiro treinador. Eu sou mesmo dos primeiros 

atletas. O Joaquim um dia falou-me que havia um 

jogo, disse-me como é que se chamava, explicou 

mais ou menos como era e perguntou se eu queria 

experimentar. Nessa altura estava eu entre os meus 

18/19 anos quando ele me disse para experimentar o 

Boccia a ver se gostava. (…) Depois já tive pelo 

menos meia dúzia de treinadores ao longo destes 

anos. E agora tenho o Emílio com quem já estou há 

18 anos (…) é o treinador que esteve mais tempo 

comigo. (…) Inicialmente treinava uma ou duas vezes 

por semana apenas. O Joaquim vinha-me dar uma 

hora ou duas de Boccia e ia trabalhar para outra 

instituição. 

 

Neste excerto, António revela ter sido dos 

primeiros atletas a iniciar-se na modalidade, em 

Coimbra. Na época, o jogo de Boccia era totalmente 

desconhecido, imperava o amadorismo e a falta de 

especificidade ao nível do treino, factos bem visíveis 

na narrativa do atleta.  

 

As bolas de Boccia não eram nada de especial no 

início. Nessa altura inicial, cheguei a fazer um torneio 

em Lisboa em que joguei numa pista de Tartã. [risos] 

E isso desgastava mais as bolas e dificultava muito o 

jogo porque as bolas prendiam no chão. 

 

Utilizando as suas palavras, “comecei por 

brincadeira”, mas com o decorrer do tempo foi 

dedicando mais horas ao treino de Boccia e 

aperfeiçoando a sua técnica, naquilo que o atleta 

chegar as bolas ao atleta quando solicitado. Esta 
observação aplica-se a todos os atletas entrevistados que 
se enquadram nesta classe. 

 



Capítulo III. Narrativas no Desporto Paralímpico 
 

192 

 

designou de “partir à aventura”. Isto porque na época 

pouco se sabia sobre a modalidade em Portugal.  

 

Muito do que sei hoje, aprendi por mim próprio… 

aprendi com o treino.  

 

Iniciou-se em competições internacionais em 

1986, nuns Jogos Ibéricos, na Bélgica, com 23 anos. 

António narra a sua experiência nessa competição da 

seguinte forma: 

 

Lembro-me que ganhei a um atleta que ainda hoje é 

meu amigo. Ganhei porque nessa altura eles ainda 

estavam todos “com os olhos fechados” [risos]. 

Ganhei porque eles não me conheciam. Nessa 

competição recordo-me que o auxiliar que me foi 

acompanhar estava encostado a uma parede na 

prova e o Boccia é um jogo tão parado que ele 

adormeceu [risos]. Quando me viraram a raquete para 

eu jogar não sabia o que fazer. Eu na altura não 

percebia assim muito das regras então nem sabia 

muito bem o que fazer… Só depois é que percebi que 

era para eu jogar e o meu auxiliar estava a dormir por 

isso ainda tive de estar a chamar por ele [risos]. Claro 

que ninguém sabia muito bem as regras ainda, nem 

tínhamos assim grande noção do jogo. Hoje quem 

não sabe de Boccia não é ninguém, mas em 86 era 

assim… 

 

Neste excerto é evidente o amadorismo que 

caracterizava a modalidade na época, não apenas em 

contexto nacional, mas também internacional. Do 

mesmo modo, é notória a falta de especialização e o 

próprio desconhecimento de algumas regras básicas 

do jogo, apesar de no excerto anterior o atleta se 

referir a uma competição de natureza internacional. 

Com efeito, há 30 anos, à imagem do desporto para 

pessoas com deficiência em geral, o Boccia era 

praticado numa perspetiva terapêutica e recreativa, 

estando ainda longe de se pensar que este viria a 

atingir o elevado nível competitivo que tem 

caracterizado a modalidade nos últimos anos.  

Adicionalmente, a competição era marcada pelas 

fortes redes sociais criadas no desporto e 

fundamentadas através da partilha de experiências 

entre atletas. Para António, esta primeira experiência 

foi marcante não apenas pela competição, mas 

essencialmente pelas amizades criadas, algo que 

para o atleta, hoje em dia, já não sucede. Para 

António, hoje o Boccia está extremamente associado 

à competição e à natural rivalidade entre atletas, 

aspeto que inicialmente não se fazia sentir neste 

meio. 

 

Segundo o que me lembro acho que a primeira vitória 

internacional foi com um dinamarquês, em 86. (…) 

Hoje ele é meu amigo. Aliás, a primeira volta que eu 

dei numa cadeira de rodas elétrica foi na dele. Quando 

eu fui para a Bélgica ainda andava numa cadeira de 

rodas manual. Falei com ele e ele lá me deixou 

experimentar a sensação…  foi uma maravilha 

mesmo.  

 

Ao longo do seu percurso desportivo, o atleta 

também experienciou a prática do Atletismo, ainda 

que numa vertente recreativa e amadora. Apesar da 

sua curta passagem pela modalidade, participava nas 

provas de lançamento em altura, onde detém alguns 

recordes nacionais. A prova consistia numa 

adaptação à prova de salto em altura para pessoas 

com deficiência, modalidade que nunca chegou a 

fazer parte dos quadros competitivos internacionais. 

Numa fase inicial, no desporto para pessoas com 

deficiência surgiram algumas modalidades que, como 

esta, se extinguiram pela falta de regulamentação e 

competição internacional. É neste contexto que 

outras modalidades como o Boccia começam a 

ganhar força, nomeadamente, após a primeira 

presença nos Jogos Paralímpicos de Seul, em 1988. 

A este respeito, António conta-nos a sua experiência: 

 

Quando eu comecei a jogar Boccia, fazia também 

lançamento em distância. Era feito com sacos… por 

cima de uma fasquia. Na altura existia essa 

competição e também havia provas em Portugal. Nós 

chamávamos-lhe o lançamento em altura, só que em 

vez de sermos nós a passar por cima da fasquia, 

tínhamos de lançar o saco por cima da fasquia. Mas 

depois essa modalidade e essas competições 

acabaram porque não havia, em Portugal, atletas 

suficientes para organizar um quadro competitivo. Eu 

tenho três recordes do lançamento em altura. O último 

recorde foram 5 metros e 25. E eu nem treinava muito 
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isso…[risos]. Era só pegar num saquito e lançar… era 

muito simples e eu tinha muita força na altura. Ainda 

pratiquei 1 ou 2 anos. (…) Depois disso o Boccia 

passou a ganhar cada vez mais importância, a ter 

cada vez mais praticantes e a realizar-se cada vez 

mais competições. O Boccia tornou-se uma 

modalidade paralímpica e a partir daí ficou o Boccia 

porque era a única modalidade que nos levaria ao 

estrangeiro e a competições internacionais. E eu e 

todos os professores apostámos nisso e dedicámo-

nos ao Boccia por inteiro.  

 

Exclusivamente dedicado ao Boccia, António 

começou a melhorar o seu nível de jogo, a participar 

num cada vez maior número de competições e a obter 

resultados de excelência. Não obstante, a família e os 

amigos mais próximos manifestavam algum 

descrédito inicial relativamente aos feitos alcançados 

pelo atleta. Num meio rural e pequeno como aquele 

em que vive, as pessoas desconheciam a existência 

de desporto para pessoas com deficiência, ainda 

mais, o Boccia, modalidade especificamente criada 

para a prática desportiva destes atletas. Apesar disso, 

a família mais próxima sempre apoiou o atleta de 

modo incondicional e sempre que possível ia ver as 

suas competições. 

 

A minha mãe, a minha irmã e o meu cunhado sempre 

me apoiaram. Quando é próximo até tentam ir ver os 

jogos. (…) Eles no início não ligavam muito, não 

acreditavam em mim e nas minhas capacidades. 

Mesmo aqui na aldeia, as pessoas ficavam muito 

admiradas… como é que eu ganhava medalhas e 

como é que ganhava tantas medalhas. Mas com o 

tempo, quando me começaram a ver chegar a casa 

com medalhas, aí passaram a apoiar-me 

incondicionalmente. Mas eu aceito e até acho normal, 

porque claro que essas pessoas nunca viram Boccia, 

não sabem o que é e por mais que eu tente explicar é 

complicado perceberem o jogo e terem a noção da 

dimensão que alcança a nível internacional. 

 

António destaca-se por ser um atleta com elevada 

experiência e regularidade, tendo-se mantido durante 

20 anos na alta competição. O seu palmarés 

desportivo é expressão desta mesma constância. 

Quando questionado sobre as experiências que mais 

o marcaram, revela grandes dificuldades em 

recordar-se de todas elas. Como ele próprio refere: Já 

são muitos anos… foram 20 anos de alta competição. 

Mesmo assim, destaca a primeira medalha em Jogos 

Paralímpicos como aquela que marca o início de uma 

carreira vivida ao mais alto nível desportivo.  

 

Acho que a mais importante foi a primeira medalha 

que ganhei em Seul 88’. (…) Porque foram os 

primeiros Jogos Paralímpicos a que eu fui e foi a 

minha primeira medalha de ouro. Depois também 

porque nessa vez lembro-me que o embaixador veio 

receber-me a Lisboa e homenageou-me com uma 

medalha de mérito e tudo! Isso foi muito importante 

para mim nessa altura… Apesar desses Jogos não 

terem sido assim especiais, para mim as medalhas 

foram. 

 

Para além do significado especial que estas 

medalhas adquiriram por simbolizarem as primeiras 

vitórias paralímpicas, elas marcam também um ponto 

de viragem na vida do atleta e em que o Boccia 

começa a ser encarado com maior seriedade. Para 

aqueles que ainda duvidavam das suas capacidades, 

as medalhas foram expressão do mérito de António. 

Depois da primeira participação nos Jogos 

Paralímpicos, a sua carreira continuou a preencher-

se de sucessos e de vitórias, mas foi nos Jogos de 

Sidney, em 2000, que o atleta atingiu um dos pontos 

altos do seu percurso. A este propósito, atentemos na 

sua narrativa: 

  

Se calhar isso só aconteceu em Sidney 2000. 

Sinceramente, acho que só aí é que senti mais o peso 

e a responsabilidade. Se calhar também foi porque 

adorei ir a Sidney e esses foram, sem dúvida, os 

Jogos que mais me marcaram. A maior parte dos 

atletas que jogam Boccia não falam inglês, tal como 

eu, e como em Sidney sentimos muito o apoio dos 

portugueses, era como se nos sentíssemos em casa. 

E foi muito bom ouvir a nossa língua e sentir todo esse 

apoio. Toda a comitiva foi recebida em Sidney pela 

comunidade portuguesa e também tivemos muito 

apoio nas provas. (…) Gostei muito desses Jogos. 

 

Ao longo do seu percurso desportivo, António 

salienta a importância que o reconhecimento social e 
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dos seus mais significativos teve no modo como 

encarou a prática desportiva e a competição. Em 

alguns momentos, este reconhecimento foi crucial 

para que o atleta se mantivesse na competição e 

encontrasse a necessária motivação para continuar a 

treinar. A este nível, também o papel desempenhado 

pelos meios de comunicação social é destacado pelo 

atleta que se refere com orgulho aos momentos em 

que alcançou visibilidade na imprensa escrita e 

televisiva. 

  

Na minha aldeia já me fizeram duas vezes uma festa 

de receção. Quando vim de Pequim, por exemplo, a 

Câmara de Penacova emprestou-nos uma camioneta 

e a minha família e vários amigos aqui da aldeia foram 

ao aeroporto esperar-me. Depois aqui no parque 

fizeram-me uma festa com várias pessoas da aldeia e 

foi muito bom. Antes disso, em Atenas também me 

tinham feito uma festa surpresa. Quando cheguei às 

tantas da noite tinha um bolo com o meu nome à 

minha espera. Fizeram uma missa na capela em 

minha homenagem e depois fizeram uma festa. (…) 

Nesses momentos senti-me muito feliz, acho que 

qualquer pessoa ficava. Senti que pelo menos alguém 

se lembrou de mim, alguém se lembrou do meu 

trabalho e do esforço que fiz para lá chegar. Também 

na altura o Boccia não era tão divulgado como é hoje 

em dia e as pessoas não reconheciam tanto. Agora 

quando eu comecei a aparecer nos jornais e assim, 

quando fui aos Jogos e ganhei medalhas… aí as 

pessoas aqui na Aveleira e mesmo em Coimbra 

começaram a acompanhar-me mais e a reconhecer 

mais o meu valor. Por isso é que as pessoas nos 

últimos anos me fizeram estas festas. Há uns anos 

recebi um prémio de carreira dado pelo Professor 

Jorge Carvalho através da Federação Portuguesa de 

Desporto para Pessoas com Deficiência e quase 

ninguém soube porque ainda era pouco conhecido. 

 

Com o decorrer do tempo, este reconhecimento 

parece ter vindo a aumentar, fruto da própria evolução 

do desporto para pessoas com deficiência em 

Portugal e da sua consequente divulgação através 

dos media. Para António, este facto é fulcral para que 

os atletas paralímpicos portugueses sejam cada vez 

mais (re)conhecidos pelo seu povo e pelo seu mérito 

- nacional e internacional. É fundamental que se 

desenvolva um contínuo trabalho de informação e 

divulgação da área. Fazer notícia desta vertente 

desportiva apenas durante o período em que se 

realizam os Jogos Paralímpicos é escasso e inglório 

perante o empenho e os resultados de excelência 

conquistados por estes atletas. 

Neste panorama, o Boccia parece ter 

desempenhado um papel social fundamental na vida 

de António. Para além de lhe ter proporcionado a 

independência económica, permitiu-lhe modificar a 

visão que as outras pessoas tinham dele e da sua 

deficiência.  

Adicionalmente, o facto de os seus resultados lhe 

terem permitido integrar o projeto paralímpico e, 

consequentemente aceder à bolsa, surgiu como uma 

verdadeira recompensa. Nesta perspetiva, o Boccia 

foi muitas vezes percebido não apenas como um 

desporto, mas como a sua “profissão”. 

 

Na altura em que comecei a jogar Boccia só ia 

para a APCC três vezes por semana, 

precisamente nos dias em que tinha treino. Só 

queria ir ao centro para jogar Boccia, o resto 

tinha pouco interesse para mim… Apenas o 

Boccia importava. (…) Nunca reclamei muito 

das condições que temos… porque no fundo 

eu também vivia um pouco do dinheiro da 

competição, do dinheiro da bolsa. Por isso a 

minha vida era treinar e competir. 

 

No meio onde António vive, as pessoas 

reconhecem o seu valor e tendem a centrar-se na sua 

carreira desportiva, em detrimento da deficiência que 

caracteriza o atleta. Apesar deste facto, são ainda 

muitos aqueles que se questionam sobre como é que 

um atleta com deficiência severa conquistou tantas 

medalhas, o que expressa o desconhecimento que 

ainda caracteriza este tipo de desporto. 

 

Eles ficam espantados quando digo que já viajei meio 

Mundo à custa do Boccia e que já conheci tantos 

países, tantas culturas e que tenho tantas histórias 

para contar. É que praticamente eu só “tenho um 

braço”, pelo menos funcional… Então as pessoas não 

compreendem como é que nestas condições eu 
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consigo ganhar todas as medalhas que ganho. Ainda 

por cima num meio tão pequeno como é aqui a 

Aveleira onde moro. O Boccia deu-me muitas coisas 

boas, ele tirava-me de casa… fazia-me viajar. Se não 

fosse o Boccia se calhar ia daqui para o centro e do 

centro para aqui… O Boccia, no fundo, fez de mim 

outra pessoa. 

 

A caminhada de António no desporto de elite não 

foi realizada de forma solitária. Neste percurso, para 

além da família, também o seu treinador e alguns 

colegas são percebidos como relevantes.  

O seu treinador: 

 

O Filinto claro que é marcante. Foi o meu treinador 

tantos anos. É uma amizade grande que temos e 

muito companheirismo. E no fim da competição, é o 

partilhar um cigarro, um copo, uma conversa… Ele é 

uma pessoa muito brincalhona também e eu gosto 

disso [risos]. Mesmo quando o jogo corre mal ele está 

sempre lá, está sempre a dizer “esquece lá isso”. Mas 

atenção, ele é muito competitivo e na hora da 

competição é para ganhar mesmo!  

 

No caso dos colegas, realça a importância que o 

seu companheiro na competição de pares 

desempenhou, nomeadamente, pela empatia que os 

une. Para este, Fernando Ferreira foi especial. 

  

Eu dou-me muito bem com o Fernando Ferreira, muito 

bem mesmo. Quando estou com ele é sempre uma 

festa. Ele foi o que me acompanhou mais tempo, o 

que me conhece melhor, com quem joguei mais 

vezes… 

 

Partindo da experiência adquirida, António reflete 

ainda sobre os métodos de treino que lhe foram 

aplicados. Para este, nem sempre as metodologias e 

estratégias utilizadas no treino de Boccia se 

revelaram as mais adequadas. O excesso de tempo 

dedicado ao treino e à competição, bem como a falta 

de especialização, foram uma desvantagem perante 

adversários que, atualmente atingem performances 

elevadas a nível internacional. 

 

Acho que no Boccia para se ter bons resultados, que 

neste momento o Boccia português não tem, não é 

preciso tanto treino. É estágios a mais, competições a 

mais, treinos a mais… é muito intensivo. E depois 

acho que na hora dos jogos mais importantes o atleta 

não dá aquilo que poderia dar noutras condições. 

Toda a vida eu disse ao meu treinador: “De que 

adianta treinar tantas horas, muitas vezes sem 

qualidade ou sem treinador? Sem um treino 

específico e orientado? Eu acho que não adianta nada 

e para alguns atletas até é prejudicial em termos de 

cansaço acumulado.  

 

No decorrer da sua carreira este desportista 

revelou sempre uma identidade muito competitiva. 

Em primeira instância, o seu objetivo é ganhar e 

conquistar o mais elevado lugar no pódio. 

 

Penso em ganhar com certeza. Penso isso sempre! O 

objetivo é sempre o Ouro. 

  

No entanto, quando entrevistado, após os Jogos 

Paralímpicos de Londres 2012, em que António não 

esteve presente, a desmotivação era evidente:  

 

Eu ultimamente não ando motivado, mas quando 

chego lá para jogar, lanço a primeira bola e consigo 

colá-la junto à bola alvo… aí parece que vem logo o 

bichinho outra vez. Eles na APCC até costumam 

dizer: “Afinal não precisas de treinar” [risos]. E eu 

respondo logo: “Ah pois é, é que eu já fui jogador de 

alta competição”.  

 

Neste excerto, percebe-se que António está a 

desprender-se do treino e da competição. Quando utiliza 

a expressão “eu já fui jogador de alta competição”, coloca 

o seu discurso no passado. No momento, parece-nos 

que António sente que já não faz parte do grupo de 

atletas da seleção nacional de Boccia. Tal evidência 

parece ser justificada pelo facto de este não ter ido 

aos Jogos Paralímpicos de Londres. Para si, o 

afastamento da competição, apenas dois meses 

antes da sua realização, deixou-o triste e desiludido. 

 

Eu estive até 2 meses antes da competição a pensar 

que ia. Aliás, sempre que me perguntavam, mesmo 

aqui na aldeia, onde é que era a próxima saída, eu 

dizia sempre que era a Londres. (…) Oh fiquei triste 

claro, fiquei desiludido, mas pronto, continuei com a 

minha vida para a frente. A mim se na próxima 2ª feira 

me apetecer ir treinar vou, se não me apetecer ir não 

vou… já não sinto aquela obrigação. Eu acho que 
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merecia uma justificação pelo menos… Sou atleta de 

Boccia há 30 anos e já ganhei tantas medalhas para 

Portugal que acho que merecia mais reconhecimento 

e consideração das pessoas. Foi uma vida dedicada 

ao Boccia e a Portugal. (…) Claro que não ter ido me 

deixou uma mágoa cá dentro que pelo menos para já 

não consigo apagar, para já ainda me custa. 

 

Este período tem representado uma fase difícil 

para o atleta e de desilusão face à modalidade. 

Apesar de continuar a treinar e acreditar nas suas 

capacidades, António admite que depois do 

afastamento da competição nos últimos Jogos, a sua 

perspetiva sobre o Boccia mudou. Paralelamente, 

começa a sentir os efeitos da idade na diminuição de 

capacidades, facto que parece contribuir para o 

decréscimo dos seus resultados, para a 

desmotivação e para a diminuição do prazer 

associado à prática desportiva. 

 

Os meus melhores resultados em provas individuais 

foram em Pequim, em 2008. Aí foram os melhores, a 

partir daí comecei a decrescer… Comecei a perder a 

motivação por esse tipo de competição e acho que 

isso é resultado do avançar da própria idade. As bolas 

já não me saem como saíam, mas acho que também 

é normal. Os músculos já não respondem da mesma 

maneira, o braço quando lanço parece que já não faz 

o que eu mando como antes [risos]. Sei que não tenho 

a mesma força do que quando era novo, mas sinto-

me bem na mesma e com capacidade para continuar 

a jogar por mais uns tempos. Até quando der quero 

continuar a jogar, mas claro que hoje a motivação já 

não é a mesma. 

 

O futuro para António é ainda incógnito e incerto, 

atendendo às suas palavras:  

 

Eu vou treinando… Não falto, isso não, mas não sei o 

que vai ser o futuro. Gostava muito de ser treinador 

de Boccia. Acho mesmo que vou morrer com esta 

paixão… [sorriso]. 

 

A vontade de assumir outros papéis sociais 

parece ganhar cada vez mais robustez. Tal como 

qualquer atleta que se aproxima do final da carreira, 

António parece desejar dedicar-se, ainda que na área 

do desporto, ao desempenho de outro tipo de 

funções. 

Ao longo de toda a sua narrativa foi possível 

perceber que António se caracteriza por uma forte 

identidade. Como o próprio refere, é muito “teimoso e 

casmurro”. Por este motivo, não gosta de se sentir 

forçado a realizar uma tarefa, apenas se envolve 

naquilo que lhe permite obter satisfação pessoal e 

naquilo que o motiva verdadeiramente.  

Como pessoa é extremamente comunicativo e 

divertido, a sua autoconfiança é elevada e a 

determinação foi certamente uma das virtudes que o 

fez conquistar tantos títulos. É um atleta que valoriza 

sobremaneira o convívio e a partilha de experiências 

entre os pares, mas gosta de obter protagonismo e 

assumir a liderança, facto evidente quando 

desempenhava as funções de capitão na seleção. Tal 

como refere: “Eu nasci para fazer aquilo, para mandar!” 

[risos]. 
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2.2 A Narrativa de Armando Costa 

 

O atleta foi entrevistado no dia 19 de Dezembro 

de 2012, pela manhã, no quarto onde vive na APPC 

da Vila Urbana de Valbom. Na nossa companhia 

esteve ainda o seu auxiliar à data, Ricardo Neves. 

Armando revela graves limitações na comunicação e 

expressão, por este motivo, a colaboração do auxiliar 

foi fundamental para nos assistir na tarefa de 

compreender o atleta e construir as suas falas. Por 

este motivo, o seu discurso foi quase sempre breve e 

muitas vezes expresso com um grande esforço por 

parte do atleta que revela vontade em contar muito 

mais da sua história do que a sua limitação lhe 

permite. 

Armando tem 37 anos, nasceu na Gralheira, 

concelho de Cinfães, onde viveu e estudou até ao 9º 

ano de escolaridade. Aos 15 anos conheceu o Boccia 

através das consultas que fazia regularmente na 

APPC do Porto, local onde era acompanhado desde 

que nasceu com Paralisia Cerebral. Após 

experimentar a modalidade, Armando mostrou desde 

logo interesse e gosto em continuar. Rapidamente o 

Boccia passou a fazer parte da sua vida, de tal modo, 

que um ano depois veio viver para o Porto para se 

poder dedicar inteiramente à prática desportiva. Há 

22 anos que representa o Clube ARDA da Associação 

de Paralisia Cerebral do Porto. 

É um dos melhores atletas de Boccia portugueses 

e já participou em cinco edições dos Jogos 

Paralímpicos, desde Atlanta 1996 até Londres 2012. 

Ganhou três medalhas paralímpicas, uma de ouro e 

duas de prata; foi várias vezes campeão da Europa e 

do Mundo, num total de nove medalhas conquistadas 

em Campeonatos e Taças do Mundo e sete em 

Campeonatos da Europa; foi ainda várias vezes 

campeão nacional em individuais e em pares na 

classe BC3. 

Inicialmente, treinava uma hora por semana pois 

vivia na Gralheira (concelho de Cinfães) e apenas se 

deslocava uma vez por semana à APPC, conciliando 

as consultas e o treino semanal de Boccia. Nesta 

fase, chegou a participar em algumas competições, 

mas enquanto atleta amador nunca obteve grandes 

resultados. Deixar a família foi uma decisão 

complicada, mas da qual não se arrepende. Num 

ápice o desporto começa a ocupar por inteiro os seus 

dias e os resultados surgem com naturalidade. Neste 

contexto, o facto de se ter mudado para o Porto, para 

uma pousada pertencente à APPC, fez com que 

começasse a “treinar mais a sério”, como refere.  

Quando começou a praticar Boccia, a modalidade 

estava numa fase de implementação em Portugal e 

os adversários na sua classe eram poucos, quase 

todos, atletas de outras nacionalidades. Na primeira 

competição em que participou, em 1991, na Taça do 

Mundo de Boccia que se realizou em Coimbra, 

Armando foi campeão e conquistou a sua primeira 

medalha de ouro. 

 

Quando fui à primeira competição não sabia nada, 

não sabia para o que ia, não conhecia ninguém… Mas 

cheguei lá e ganhei aquilo tudo! [sorriso]. Quando 

comecei a jogar não fazia ideia de tudo o que iria 

ganhar com o Boccia e de tudo o que ganhei até hoje, 

mas sempre entrei nas competições para ganhar. (…) 

Quando ganhei a minha primeira medalha foi 

altamente sentir aquela sensação que eu não sabia o 

que era, não tinha noção do que era aquilo, nem sabia 

explicar o que estava a sentir. Senti uma alegria muito 

grande e só pensava que queria ganhar mais para 

voltar a sentir aquela sensação outra vez e outra 

vez… [risos]. 

 

Depois desta primeira conquista, várias vitórias se 

seguiram, algumas derrotas também, mas em menor 

número. Face à vasta experiência e às muitas 

vivências que foi conquistando ao longo da carreira 

desportiva, Armando destaca duas medalhas: uma 

obtida nos Jogos Paralímpicos de Atlanta, em 1996, 

e outra no Campeonato do Mundo em Nova Iorque, 

em 1998. A primeira marcou pelo facto de se ter 

sagrado campeão paralímpico na competição de 

pares, logo na primeira edição em que participou nos 

Jogos e a segunda porque foi a sua primeira medalha 

de ouro individual. A respeito destas medalhas realça 

ainda o esforço necessário para conquistá-las como 

uma mais-valia no significado que adquiriram para si.   
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Estas (…) foram também as medalhas que me deram 

mais trabalho a ganhar, foram aquelas que tive de 

suar mais para ganhar. E foram aquelas que tiveram 

um sabor especial para mim. 

 

Nas múltiplas vezes que subiu ao pódio, em cada 

uma delas o sentimento foi o mesmo. A enorme 

emoção sentida, o bater rápido do coração e o grande 

orgulho em subir ao pódio e ouvir o hino são os 

aspetos que mais marcam esses momentos. Ao 

revivê-los, Armando é invadido pela emoção e é 

notória a dificuldade que sente em encontrar palavras 

capazes de descrever tão sublime experiência. Não há 

palavras para descrever… Só quem vai lá e quem está lá é 

que sabe… E mesmo assim não sabe explicar o que se 

sente. 

 

Em termos de competições, o atleta refere-se aos 

Jogos Paralímpicos de Sidney 2000 como aquela que 

foi para si mais significativa. Neste contexto, Armando 

é perentório em afirmar: 

 

Sidney marcou-me, sem dúvida. Adorei a cidade, eu 

ficava lá a viver [risos]… é uma cidade fantástica! 

Tivemos muito apoio da comunidade portuguesa lá e 

isso foi muito importante… Nesses Jogos não só me 

marcou o ambiente, a cidade, mas também as 

medalhas… Nesses Jogos eu fui à final com o José 

Carlos Macedo em individuais e perdi na última bola… 

Essa derrota custou um bocadinho. Em Portugal ele é 

o meu principal adversário e custou perder esse jogo 

e ainda por cima quando estive a ganhar até ao final.  

  

Não é apenas nesta fala que Armando evidencia 

a importância dos triunfos individuais face às vitórias 

alcançadas nas provas de pares. Apesar de 

reconhecer a relevância de todos os títulos e de 

reforçar a alegria sentida em cada uma das suas 

conquistas, para si, o ponto mais alto da carreira foi 

atingido quando: 

 

A minha maior vitória foi ser campeão nacional em 

individuais 17 vezes em 22 anos. Acho que aí eu 

mostrei o atleta que realmente sou. Claro que todas 

as vezes em que fui campeão do Mundo, da Europa, 

Paralímpico… tantas vezes… tudo isso é importante, 

mas as vitórias individuais são o reflexo daquilo que 

eu sou como atleta, sou só eu! 

 

A certa altura, ao narrar a sua história, confessa 

que já se habituou às vitórias e às medalhas, mas 

releva a sua competitividade como basilar para ter 

chegado ao desporto de alta competição e se ter 

mantido no topo todos estes anos. 

 

Eu penso sempre em ganhar… senão não ia 

competir. Mesmo quando comecei, o meu objetivo 

sempre foi ganhar. Em 22 anos de Boccia isso nunca 

mudou. A vontade de ganhar está cá sempre… 

Quanto mais trabalho, mais tenho vontade de ganhar, 

é assim que eu sou. No fundo a minha profissão é 

jogar Boccia por isso quero fazê-lo da melhor forma 

possível.  

 

Este excerto revela o significado que o desporto 

adquire na vida do atleta. Ao ter-se dedicado, 

integralmente, à prática desportiva, o Boccia é a 

profissão que sempre desempenhou. O treino faz 

parte da sua rotina diária e muitas vezes chega a ser 

bi-diário. Para além disso, no caso de Armando, é 

através do valor que recebe do projeto paralímpico e 

dos prémios por medalha que obtém o seu único 

rendimento. Por este motivo, o Boccia adquire uma 

conotação de profissão. Se o atleta deixar de 

competir ou se não se conseguir manter no alto nível, 

perderá este benefício. Ademais, este aspeto parece 

ainda estar relacionado com a sua independência 

pois, através do Boccia, o atleta deixa de depender 

da ajuda dos pais para subsistir. 

Nesta medida, o desporto adquire um papel 

charneira na vida de Armando e que se pode 

constatar pelo seguinte excerto: 

 

O Boccia para mim é tudo! É a minha profissão, é 

aquilo que eu gosto de fazer, mas também é aquilo 

que me permite ser independente. (…) Depois do 

Boccia mudou tudo na minha vida… Fiz novas 

amizades, conheci o Mundo, enriqueceu-me como 

homem… tudo isso foi essencial. E trouxe-me uma 

coisa muito importante, o reconhecimento. Tenho um 

pavilhão com o meu nome em Cinfães e uma rua 

também. 
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Sem dúvida que este reconhecimento social 

parece adquirir uma relevância extrema para o atleta, 

tendo sido destacado em diversas expressões 

utilizadas e histórias narradas. Para Armando, o facto 

de ter sido atribuído o seu nome a um pavilhão 

construído na escola onde estudou e de ter ainda uma 

rua com o seu nome no Concelho onde nasceu é o 

expoente máximo do reconhecimento que as pessoas 

da terra, o presidente de câmara, os seus amigos e 

os familiares fazem questão de lhe prestar. As festas 

de receção organizadas por familiares e amigos 

quando o atleta regressa de competições 

internacionais são uma constante, como nos contou: 

 

Ainda agora quando vim de Londres convidaram-me 

para ir à Gralheira e quando lá cheguei tinha uma 

receção enorme à minha espera. Estava lá a aldeia 

toda à minha espera [sorriso e emoção no olhar]. Tive 

direito a foguetes (…) e estava toda a gente 

mobilizada para me receber. Sempre que vou a algum 

sítio, mesmo lá em Cinfães onde estudei, toda a gente 

me conhece, toda a gente me vem cumprimentar e dar 

os Parabéns. Desde a minha participação nos Jogos 

de Atlanta que sempre que chego dos Jogos 

Paralímpicos (…) tenho toda a gente à minha espera 

para me receber. (…) Nesses momentos sinto uma 

alegria enorme, não dá para descrever. Se não fosse 

o Boccia se calhar ninguém me conhecia lá ou então 

conheciam-me apenas porque me viam passar numa 

cadeira de rodas. 

 

Mas não é apenas a gratidão dos mais 

significativos que é valorizada pelo atleta. Também o 

reconhecimento que sente quando passa na rua 

vestido com o fato de treino de Portugal e com uma 

medalha ao pescoço é marcante para Armando. 

 

Em Londres (…) passeamos antes de começar a 

competição, mas depois de ganhar fomos novamente 

passear com a medalha ao pescoço. Não imaginas a 

reação das pessoas… Não se podia dar um passo 

que as pessoas vinham todas ter connosco. 

Estávamos equipados e ainda por cima com 

medalhas, então toda a gente nos pedia para parar e 

para tirar fotografias… Estávamos ali 10/20min a tirar 

fotografias com pessoas que não conhecíamos de 

lado nenhum… mas aquilo sabia tão bem [sorrisos]. 

  

Não obstante, o reconhecimento social parece 

aumentar, na mesma medida, a responsabilidade 

sentida pelo atleta quando vai para uma competição. 

Isto porque, tal como refere Armando:   

 

Na primeira vez em que ganhei uma medalha a minha 

família e os amigos ficaram todos de boca aberta, não 

estavam a contar mesmo. Mas a partir daí… o 

problema vai ser se eu algum dia regresso de uma 

competição sem medalhas [risos]. Aí vai ser 

complicado! Eles estão tão habituados que já estão 

sempre à espera que eu vá trazer medalhas e isso 

pesa, isso aumenta a pressão (…). Às vezes penso 

como será quando chegar à Gralheira sem 

medalhas… Será que me vão fazer uma festa de 

receção na mesma? 

 

O receio do desconhecido e de desiludir os seus 

mais significativos é notório neste excerto. O hábito 

criado pelas vitórias consecutivas ao longo de 22 

anos de carreira, elevou as expectativas dos outros 

face às suas capacidades, sendo natural que 

Armando receie que o afastamento das vitórias leve 

com elas o reconhecimento conquistado ao longo do 

tempo. 

 No seu trajeto, Armando destaca o apoio 

incondicional da família e dos amigos que, apesar da 

distância, sempre o incentivaram na decisão de se 

dedicar exclusivamente ao desporto.  

 

Eles apoiavam-me muito. No início eles achavam que 

isto era assim mais por brincadeira, mas depois 

começaram a ver que era mais a sério quando eu 

comecei a chegar com medalhas… e logo no 1º ano 

com medalhas internacionais. 

 

Para além da família e dos amigos que o viram 

crescer, Armando realça o papel do treinador e dos 

auxiliares que teve ao longo do seu percurso. Longe 

da terra que o viu crescer, foram os amigos que fez 

na associação onde vive, os colegas de treino, o 

treinador e os auxiliares que mais o marcaram. 

Armando não gosta de destacar ninguém e refere 

que: 
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Todos foram importantes, não era correto distinguir 

alguém. Todos me ajudaram tanto e viveram tantos 

momentos bons comigo… 

 

Porém, ao longo da entrevista foi fazendo 

referência aos auxiliares que o foram acompanhando. 

Num ou noutro momento, eles são enaltecidos no seu 

discurso, o que demonstra a importância que 

adquiriram no trajeto do atleta. 

  

Com o Auxiliar o fundamental é darmo-nos bem. 

Passamos muito tempo juntos. (…). O auxiliar é as 

minhas mãos. Ele tem a vida dele e eu tenho a minha, 

mas nas competições e nas viagens ele é as minhas 

mãos, literalmente… E ou há sintonia entre os dois e 

uma boa amizade ou a competição não irá correr bem. 

 

Apesar do seu percurso desportivo ter sido 

pautado por momentos altos e baixos, tal como 

sucede com qualquer atleta de alta competição, 

Armando não voltaria atrás e não alteraria nada. As 

vivências que o Boccia lhe proporcionou não 

poderiam ter sido vividas noutro contexto.  

Quando questionado sobre a possibilidade de 

voltar atrás no seu percurso desportivo, respondeu 

que mudava apenas o rumo de algumas competições: 

 

Se calhar ia aos Jogos de Londres e mudava aquele 

jogo que perdemos. Se calhar ia a Atlanta em que 

ganhei e mesmo assim mudaria algo que aprendi 

entretanto com a experiência. Há sempre mais 

qualquer coisa para fazer quando perdemos uma 

competição. Mesmo quando ganhamos ou mesmo 

quando se é campeão, há sempre algo que se 

pudéssemos voltar atrás poderíamos melhorar.  

  

Hoje reconhece que a competição atingiu um nível 

muito elevado e torna-se cada vez mais difícil 

conseguir vencer. 

 

As outras seleções estão cada vez melhores, estão a 

subir muito o nível… Não sou eu que estou pior, são 

os outros que melhoraram muito. A competição é 

muito elevada. Mesmo assim, eu e o José Carlos já 

ganhámos tudo o que havia para ganhar. Mas foi 

noutros tempos… (…) Portugal parou no tempo… O 

investimento no Boccia português foi feito nos 

primeiros anos apenas. Nessa altura, lá fora não havia 

esse investimento. E agora Portugal parou e as outras 

seleções estão cada vez a trabalhar e a investir mais 

no desporto paralímpico. Mesmo assim, podíamos ter 

sido campeões este ano em Londres. Perdemos a 

medalha de ouro por muito pouco. O desporto 

adaptado evoluiu muito desde que eu comecei a jogar 

até hoje… evoluiu o material, as táticas, tudo. As 

próprias competições evoluíram. Cada vez há mais 

atletas e maior competitividade… cada vez é mais a 

sério. 

 

Em simultâneo, o atleta refere a falta de apoios ao 

longo do seu percurso desportivo. Apesar de se terem 

verificado algumas melhorias neste ponto, Portugal 

continua a investir muito pouco no desporto para 

pessoas com deficiência, mormente, no desporto 

paralímpico. 

 

É necessário investimento (…) a nível financeiro, a 

nível técnico… Há muito tempo que deveria haver um 

psicólogo nas competições para nos apoiar. Também 

nos fazem falta fisioterapeutas e médicos… mais 

apoio à competição e à prática desportiva. Também 

sentimos falta de material. Vemos outras seleções a 

investir milhares de euros em calhas e em bolas de 

Boccia e nós continuamos a utilizar o mesmo material 

há vários anos.  

 

Além do referido anteriormente, na perspetiva do 

atleta, há vários aspetos a melhorar na atuação das 

organizações desportivas para colmatar as 

dificuldades que neste momento o desporto 

paralímpico atravessa em Portugal. Armando 

enaltece a necessidade de maior divulgação, a 

criação de cursos de formação, uma ação efetiva na 

captação de novos atletas e a aproximação de 

condições entre atletas olímpicos e paralímpicos 

como modificações prementes na política desportiva 

nacional. 

 

Eles podiam divulgar mais… Quando me fazem as 

receções na Gralheira eles só o fazem depois dos 

Jogos porque é a competição onde existe mais 

divulgação na televisão, nos jornais, é quando as 

pessoas ouvem mais falar dos atletas paralímpicos… 

é quando eles são lembrados no fundo. Mesmo aí, 

não é como gostaríamos… mas a divulgação é maior. 

Se passasse na televisão informação relativa aos 

Campeonatos do Mundo e da Europa seria muito 
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bom. Aí a culpa não é só dos meios de comunicação 

social, a culpa também é das organizações 

portuguesas que não chamam os meios de 

comunicação social para os jogos e mesmo para as 

competições internacionais realizadas em Portugal. 

Por outro lado, se não fossem as instituições a captar 

novos atletas, eles não surgiam (…). E também é 

importante essas pessoas irem para o terreno falar 

com os atletas e perguntar o que é que eles precisam. 

Falar mais com os atletas é importante. Eles não 

sabem o que se passa. Estão completamente fora do 

contexto. Uma vez foi um delegado a um estágio de 

Boccia e foi perguntar à Professora Helena 

[selecionadora nacional de Boccia] se os atletas o 

percebiam [risos]… isso só mostra o 

desconhecimento. Ele queria saber se falasse 

normalmente para os atletas se eles o iam perceber. 

Enfim… isso, vindo de uma pessoa que ia 

acompanhar a delegação, é muito mau. (…) É 

essencial que eles conheçam mais a realidade dos 

atletas. (…) Se as bolsas que recebemos fossem mais 

elevadas seria muito bom para nos ajudar na 

preparação. Seria até mais justo se as nossas bolsas 

fossem iguais às dos atletas “normais”. Seria justo 

para o nosso esforço e para o trabalho que também 

desempenhamos ao vestir a camisola do país. Mesmo 

assim, eu nunca vi um atleta de Boccia numa 

competição a queixar-se que ainda não recebeu a 

bolsa e por vezes elas chegam a estar atrasadas 3/4/5 

meses. (…) Nós continuamos a trabalhar com o 

mesmo objetivo e a vontade de ganhar é sempre a 

mesma. É o gosto pelo desporto que nos move. 

 

Perspetivando o futuro, Armando pretende 

continuar a treinar e a aplicar-se no Boccia. O seu 

objetivo é vencer e essa constitui a sua principal 

motivação.  

 

O objetivo é sempre ganhar medalhas e continuar a 

trabalhar. Se não fosse assim, parava. A cor da 

medalha não é tão importante, o importante é 

continuar a ganhar medalhas. Um atleta que vai ao 

pódio já é um atleta muito bom. (…) Para já vou 

trabalhar para ir aos próximos Jogos no Rio de Janeiro 

e depois logo se vê. (…) Seja qual for o tipo de 

competição a que vou, seja nacional, internacional… 

a vontade de ganhar é sempre a mesma. No Boccia 

isto funciona como uma escadaria enorme em que a 

1ª competição dá acesso à 2ª, essa dá acesso à 3ª e 

por aí fora. Se eu falhar na 1ª já não consigo ir à 

seguinte, por isso, todas são importantes. 

 

A vontade de vencer torna-se evidente quando se 

conversa com o atleta e distingue-se como uma 

característica identitária. Para além da 

competitividade, Armando caracteriza-se pelo fair-

play, pela humildade e sociabilidade.  

 

No Boccia é muito bom conviver com outros atletas. 

Eu conheço muita gente e dou-me bem com toda a 

gente. Sou uma pessoa social [risos]. Eu sou o atleta 

da seleção mais simpático e isto não sou eu que digo, 

são as outras seleções que dizem. Sou uma pessoa 

“normal” e simpática que gosta de fazer amizades. 

Como atleta sou competitivo e humilde. Acho que a 

humildade é fundamental para se chegar ao mais alto 

nível. É preciso muita cabeça e muita humildade para 

se fazer uma carreira ao mais alto nível. 
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2.3 A Narrativa de Bruno Valentim 

 

A entrevista de Bruno foi realizada no dia 23 de 

Outubro de 2012, pela manhã, numa sala no local 

onde trabalha. Num espaço acolhedor e tranquilo, 

conversámos durante cerca de 4 horas em que o 

atleta contou a sua história com pormenor. Tal facto 

será evidente nos excertos da sua narrativa. 

Bruno tem 46 anos, nasceu em Lourenço 

Marques, em Moçambique, e vive no Porto. É 

doutorado em Ciências e desempenha atividades de 

investigação na Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto. Até há pouco tempo 

desempenhava as suas funções como Professor de 

Geologia numa escola de ensino regular.  

Detentor de uma distrofia neuromuscular 

progressiva, Bruno tem vindo a perder, 

progressivamente, mobilidade e força nos membros. 

Ao longo da vida sempre revelou um enorme prazer 

pelo desporto, tendo experimentado diversas 

modalidades. Iniciou-se no Mergulho, passou pela 

Vela adaptada, conquistou notoriedade enquanto 

atleta paralímpico de Boccia entre os 30 e os 42 anos 

e, desde então, pratica Tiro adaptado na tentativa de 

regressar ao desporto de alta competição.  

Na modalidade de Boccia competiu nas provas 

individuais e de pares para a classe BC414, 

inicialmente em representação do Clube ARDA da 

Associação de Paralisia Cerebral do Porto e, 

posteriormente, do Boavista Futebol Clube. 

Atualmente, no Tiro de carabina de ar comprimido, o 

atleta compete na classe SH2Cb15 pelo Boavista 

Futebol Clube. Recentemente viu o seu trabalho ser 

reconhecido pela Federação Portuguesa de Tiro ao 

ser integrado nos treinos da seleção portuguesa de 

Tiro. 

                                                 
14 Na classe BC4 enquadram-se jogadores com severas 
limitações motoras que afetam as quatro extremidades dos 
membros. Os jogadores desta classe possuem reduzida 
capacidade de controlo do tronco, porém podem revelar 
destreza suficiente para lançar a bola para o campo. Nesta 
classe não é permitido recorrer a auxiliar. Esta observação 
aplica-se a todos os atletas entrevistados que se enquadram 
nesta classe.  
 

No decorrer do seu percurso sobressaem os 

resultados de excelência obtidos no Boccia e a 

presença nos Jogos Paralímpicos de Atenas 2004 e 

Pequim 2008 onde conquistou três medalhas de 

prata. Em Campeonatos da Europa alcançou duas 

medalhas de ouro e uma de prata e em Campeonatos 

do Mundo oito medalhas de ouro, uma de prata e 

duas de bronze. Diante deste sublime percurso, foi 

diversas vezes homenageado por entidades públicas, 

desportivas e autarquias. 

 Bruno teve uma infância perfeitamente comum a 

muitos dos miúdos da sua idade. A partir dos 11/12 

anos começou a sentir uma perda gradual de 

capacidade e controlo motor.  

 

A minha doença é maior a cada dia… Seguramente, 

amanhã será maior do que é hoje com certeza. Para 

o ano já estarei pior do que este ano e por aí fora… é 

sempre, sempre, sempre contínuo! (…) Isto é tipo 

uma garrafa que tem um gargalo. Eu já estou na zona 

do gargalo. Despejou muito rapidamente o conteúdo 

no meu caso e estou no limite. (…) A minha infância 

foi normal. Só ali aos 11/ 12 anos é que comecei a 

sentir qualquer coisa. Recordo-me muitas vezes de ir 

a correr e de repente uma perna ir abaixo e de eu 

pensar: “Olha uma perna foi abaixo!”… mas não 

ligava muito. Mas o meu pai também tinha. Isto é 

hereditário, mas na época eles não associaram o que 

eu sentia à doença do meu pai porque as 

investigações das doenças genéticas surgiram muito 

mais tarde…. Quer dizer, ao falar da minha infância 

estamos a falar dos anos 70. E quando eles 

associaram já eu tinha feito muitas asneiras que não 

devia. 

 

No caso de Bruno, o desconhecimento inicial dos 

médicos, aliado ao gosto que sempre manifestou pelo 

desporto, conduziram ao agravamento dos sintomas 

da doença. Ademais, o atleta decide prosseguir 

estudos no 9º ano na opção de desporto, decisão 

15 Na classe SH2Cb enquadram-se atletas que requerem 
suporte de apoio para a arma para poderem atirar. Os 
atiradores desta classe competem sentados numa cadeira 
de rodas e não têm funcionalidade nos membros inferiores 
ou apresentam graves problemas nos mesmos. Têm fraco 
ou nenhum controlo do tronco e é-lhes permitida a utilização 
de um encosto alto na cadeira de competição. São ainda 
atletas com grandes limitações ao nível do equilíbrio e da 
força e/ou funcionalidade da mão/dedo. 
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tomada em condescendência com os seus pais e que 

acelerou de forma assaz a evolução da doença. Hoje 

reconhece que este foi, talvez, um dos maiores erros 

que cometeu ao longo da sua vida, apesar de não 

culpar os seus pais ou os médicos que, por 

desconhecimento, não o alertaram atempadamente. 

Apenas aos 14 anos surgiu o diagnóstico definitivo. 

 

Eu fazia muito desporto, sempre fiz, adorava… E 

então andava na Natação, nas corridas e começou-se 

a manifestar cada vez mais. Os ombros começarem a 

descair, o peito começou a ficar um bocado para a 

frente, as pernas perdia a força com facilidade. 

Sobretudo aí, começou-se a ver que havia ali 

qualquer coisa de mais grave. Depois, a grande 

estupidez… no 10º ano andei em desporto. Aí foi o 

cúmulo! Não percebo como é que os meus pais 

consentiram! Eles não viram bem a coisa e os 

médicos não diziam nada... Mas eu acho que, na 

altura, tive a perceção de que estava a fazer a maior 

asneira da minha vida. É uma coisa quase 

inconsciente. Bem, no final desse ano já estava 

arrumado. Já não corria como deve ser. O esforço 

físico foi muito porque era o tempo todo a fazer 

desporto. Era a coisa que eu mais gostava. Foi uma 

estupidez de todo o tamanho porque acelerou tudo!  

 

A fase da adolescência e de iniciação à fase 

adulta, em que se começaram a manifestar maiores 

debilidades, foi narrada pelo atleta como complexa. A 

reação dos pares face às suas limitações representou 

um período marcante no confronto social com o 

“outro”. Evidenciam-se no seu discurso os 

sentimentos de vergonha face aos colegas, o receio 

de falhar perante o “outro” e a dificuldade que as suas 

limitações lhe provocavam em corresponder àquilo 

que seria de esperar na sua idade. Esta fase inicial 

fica, então, marcada pela negação da sua própria 

deficiência. 

 

Quando comecei a correr menos que as raparigas 

comecei a perceber que aquilo não era natural. 

Começo a correr menos porque começo a ter 

dificuldades estúpidas que não tinha sentido até ali. 

Por exemplo, vem uma bola, vou dar um chuto na bola 

e dou um chuto contra o chão! Os outros riam-se. (…) 

Depois, na altura, andava-se muito a pé. Eu ia a pé 

para a escola que era a 2km de minha casa. Para um 

jovem não era grande problema, mas para mim já 

era… (…) Depois começou a ser embaraçoso, já no 

10º ano, uma fase complicadíssima. Era o chegar às 

escadas do liceu, olhar para as escadas e pensar: 

“Fogo, como é que eu agora subo aquilo?” E então 

começar a arranjar estratégias para deixar os outros 

passar, para não verem. Começar a subir de uma 

certa maneira ou ganhar balanço e pensar: “Só 

espero não bater com a ponta do pé no braço e dar 

um trambolhão aqui na frente de todos.” Essas coisas 

assim. Lembro-me de ter pensamentos do tipo: “Mas 

como é que elas nos veem?” (…) Para aí até meio da 

Faculdade era um sarilho de todo o tamanho. (…) O 

mais marcante eu acho que foi um estado permanente 

de pensar nesta situação como se vivesse sempre 

embaraçado por mim mesmo, sempre constrangido. 

Quer dizer, para além das dificuldades inerentes, ou 

seja, as dificuldades físicas. Quer dizer, se uma 

pessoa não gosta de ter uma nódoa na camisola, 

imagina levantar-se de uma certa maneira ou estar 

com o rabo espetado e as costas todas dobradas 

quando se levanta? Ou inclinar-se para um lado para 

subir umas escadas, todo torto. Quer dizer, imagina 

isso na fase em que se estabelecem relações 

amorosas, na fase dos namorados e das namoradas, 

na fase de afirmação pessoal... Isso é terrível, 

absolutamente horrível, é o pior de tudo. (…) E então 

foram as idas à discoteca, foram as idas para férias, 

foram várias coisas que se passaram até que depois 

eu entrei ali numa fase de 4/5 anos em que eu já caía 

muito facilmente. Aí tenho um episódio que me 

marcou. Um dia vou a uma festa da RUF [Residência 

Universitária Feminina], terá sido ali pelo meu 2º/3º 

ano de Faculdade. Vou à RUF com os colegas lá da 

residência. Aquilo ficava numa cave. Então, não me 

esqueço… aquela coisa de descer discretamente e lá 

fui eu. Chego lá abaixo e estava um mar de gente... E 

eu ali com cuidado para ver se não levava nenhum 

encontrão. A determinada altura levo um encontrão e 

fiquei estatelado no meio daquela brincadeira e 

pensei assim: “E agora como é que me vou levantar?” 

Tudo ali a dançar à minha volta e eu caído no meio do 

chão. E ouço uma rapariga a dizer: “Ai que horror! 

Está bêbedo!” Eu aí só pensava que embaraço de 

situação! Nunca mais vou esquecer essa situação. 

 

Esta fase de negação prolongou-se por alguns 

anos, estendendo-se às dificuldades manifestadas 
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em aceitar a cadeira de rodas como passo seguinte 

na evolução da doença. Com o decorrer do tempo, 

Bruno foi perdendo cada vez mais o equilíbrio, caía 

com frequência e as dificuldades para se levantar 

sem auxílio eram já colossais. Para o atleta, a cadeira 

de rodas era percebida como uma prisão que o 

impediria do acesso aos mais diversos palcos de 

atuação social. Por este motivo, durante vários anos 

negou-se a aceitar que existiriam vantagens na 

utilização da cadeira e foi protelando esta decisão. 

Aos 24 anos começa a namorar com a Alexandra 

(Xana, como a trata) e a sua vida mudou 

radicalmente. Ainda hoje vivem juntos e Xana 

revelou-se a pessoa mais significativa do atleta no 

decorrer de toda a sua história. 

 

Quando comecei a andar com a Xana foi fantástico. 

Foi fantástico porque eu ganhei um monte de coisas, 

porque ela era uma pessoa que me ajudava a 

levantar, ajudava a sentar, ajudava em tudo... Depois 

começámos muito cedo a viver juntos, ainda no tempo 

da Faculdade. (…) Já estamos juntos há para aí 20 

anos. Quando namorávamos íamos muito ao cinema, 

íamos aos shoppings. De início parecia muito bom 

porque temos mais espaço, mas de vez em quando lá 

vinha um encontrão… mas a Xana safava-me quase 

sempre [risos]. Bastava dizer: “Ah!” e ela já estava em 

cima de mim… (…) Foi também ela que me ajudou na 

aceitação da cadeira de rodas. Não foi render-me à 

cadeira, mas foi perante as evidências ver aquilo que 

era a realidade… Uma cadeira de rodas é uma coisa 

que só me ia facilitar a vida. Mas só quando veio a 

primeira cadeira manual é que percebi isso, é que vi 

as vantagens. Era só querer ir daqui ali e descobri que 

conseguia fazer imensas coisas com ela e andava 

aqui com coisas de ter uma cadeira porquê?! (…) 

Depois, mais tarde, quando comecei o doutoramento, 

surgiu a primeira cadeira de rodas elétrica. Foi um 

choque! Foi um choque no sítio onde eu trabalhava 

também. No primeiro dia as pessoas olhavam para 

mim com olhar estranho mesmo. Mas passado 15 

dias não queria saber disso para nada e descobri que, 

realmente, era super confortável! Aí eu já devia ter 

quase 28 anos. Aquilo dá-me uma autonomia imensa! 

Há pouco, antes de vir para a entrevista, levei o meu 

filho à escola [sorriso]. Ele senta-se aqui no colo e eu 

levo-o à escola. Vou buscá-lo, vou para os treinos, 

venho para aqui. Faço a minha vida sem chatear a 

Xana. 

 

Tal como referido anteriormente, Bruno iniciou-se 

na prática desportiva quando era ainda muito jovem e 

experienciou diversas modalidades.  

 

Até ao 9º ano pratiquei e experimentei vários 

desportos. Não os pratiquei todos, mas experimentei. 

Acabei por praticar um bocado de Ginástica ali aos 

7/8/9 anos. Talvez durante um ano ainda andei na 

Ginástica desportiva. Já fiz cavalo de arções, argolas, 

paralelas, barra fixa, trampolins… conheço essas 

coisas todas. (…) Andei um ano no Judo. Depois 

andei na Natação 3 ou 4 anos. Aí com treinos que 

ainda não eram de alto rendimento, mas eram 

aqueles treinos de 4/5 horas que se faziam ao final do 

dia e que era sempre a dar-lhe e que se faziam 

aquelas 150 piscinas [risos]. E depois a área de 

desporto em que eu experimentei vários desportos 

[risos]. 

 

É percetível que o desporto se configura como 

elemento central na vida de Bruno. O abandono da 

prática desportiva aos 14 anos, pelas consequências 

físicas e motoras inerentes à doença, conduziu-o, 

durante alguns anos, à perda de parte da sua 

identidade e do sentido da sua própria vida.  

 

Deixo de fazer desporto aos 14 anos e passo por 

aquilo a que chamo “o meu deserto”. Foram 15 anos 

no deserto… Eu gostava muito de fazer desporto e 

passo ali um período complicado. Eu queria voltar a 

fazer algo, mas havia muita falta de informação nessa 

altura. (…) Depois também havia da minha parte uma 

certa retração em relação a tudo o que era 

deficiência… Não podemos só culpar o outro lado, 

não é? Quem não se aceita… não faz parte. Se eu 

acho que não pertenço àquele grupo, dificilmente 

consigo integrar as atividades daquele grupo e acho 

que algum tempo estive nessa fase até decidir 

procurar atividades adaptadas.  

 

Neste excerto, Bruno foca a sua resistência inicial 

em procurar atividades desportivas adaptadas. 

Embora a sua vontade o incitasse para o regresso ao 

desporto, as dificuldades em aceitar a deficiência, 

impediam-no de retomar o seu sonho. A este respeito, 



Capítulo III. Narrativas no Desporto Paralímpico 
 

205 

 

o atleta refere-se a um momento marcante na sua 

vida e que representa o reverter desta situação. 

 

Mas depois há aqui um pormenor... um ponto de 

viragem na minha vida… Não foi só conhecer a Xana. 

Houve uma pessoa em particular que virou o 

pensamento. Ninguém entendia ou ninguém 

entenderá o que eu quero dizer e que é uma espécie 

de renascimento que se dá… entre a nossa vida 

passada e a vida em que se é “deficiente” e que 

ninguém sabe. É um momento em que a pessoa 

aceita aquilo e ponto final. (…) Eu era duro para as 

pessoas. Ainda hoje não perdi totalmente essa 

maneira de ser. (…) E um dia uma colega minha da 

Faculdade… não sei qual era exatamente a situação, 

mas ela diz-me: “Tu és muito duro!” Disse-me aquilo 

como se dissesse uma coisa da forma mais neutra 

possível, mas bateu em cheio. E foi exatamente 

naquele momento que tive uma viragem 

completamente diferente na minha vida. Houve ali 

qualquer coisa que aconteceu, que me fez parar para 

pensar e que me fez mudar. Na altura não percebi, só 

tive consciência disso mais tarde, mas esse momento 

ficou sempre gravado. Eu não tinha com ela nenhuma 

relação especial, mas ela não faz ideia de como é que 

me mudou completamente. (…) Em termos de 

personalidade comecei a ser outra pessoa. (…) Aí 

comecei à procura do que havia para pessoas com 

doenças neuromusculares tendo por base o seguinte: 

arranjar algo com pouca carga física para não piorar 

ainda mais a minha situação. 

 

Neste contexto, toma a iniciativa de procurar 

informações e de contactar a Federação com o intuito 

de conhecer as modalidades existentes, mas os 

esclarecimentos por parte desta entidade foram 

escassos. Foi por mero acaso que se iniciou, mais 

tarde, no desporto para pessoas com deficiência. 

 

Ali por volta dos meus 28 anos… vejo um programa 

na televisão onde estão uns tipos “deficientes” a 

fazerem Mergulho. E entre eles estavam pessoas com 

doenças neuromusculares. Eu sempre gostei da 

Natação por isso fazer Mergulho adaptado pareceu-

me excelente ideia. Na altura disse logo a seguir à 

minha mãe: “Eu vou fazer Mergulho!” (…) E então, 

pela primeira vez, contactei a FPDD. Informaram-me 

que existia um clube, que se deu a conhecer no 

Algarve e que tinham dito que também fariam com 

“deficientes”. Mas quase tudo o que fui 

experimentando ao longo da vida foi por ir 

pesquisando e procurando as coisas sozinho. 

 

Tendo em linha de conta este excerto, é mais uma 

vez possível perceber a falta de informação e 

divulgação existente nesta época. Simultaneamente, 

as oportunidades existentes ao nível do desporto para 

pessoas com deficiência eram ainda escassas. Por 

este motivo, Bruno teve de se deslocar até ao Algarve 

para poder experimentar o Mergulho adaptado, sendo 

a primeira pessoa com deficiência a fazê-lo em 

contexto nacional. Em 1996 o atleta frequenta o 1º 

Curso de Mergulho realizado em Portugal, onde 

também se fez, pela primeira vez, a abordagem ao 

Mergulho adaptado. O atleta ainda se manteve na 

modalidade durante cerca de 2 anos, mas os 

obstáculos existentes à prática regular levaram-no a 

desistir.  

 

O Mergulho em Portugal era complicado. Para além 

de que o Mergulho é daquelas atividades que nos têm 

que vestir um fato, em que alguém tem que carregar 

com as nossas garrafas, com o nosso equipamento… 

Aquilo não era fácil em termos logísticos. Alguém tem 

que, no fundo, abdicar de um Mergulho autónomo 

para apoiar uma outra pessoa. Ainda fui ao Algarve 

duas ou três vezes. Mas fazer 600km para ir 

mergulhar... (…) Mas ainda fiz para aí uns 10 

Mergulhos, fui até aos 17 metros de profundidade. Foi 

de arromba! É qualquer coisa de outro mundo! Mesmo 

em águas geladas onde mergulhei, saía de lá todo a 

tiritar, mas foi absolutamente espetacular! Ainda não 

há competições, não há nada, mas uma pessoa ia e 

relaxava… Portanto depois de 2/3 anos o Mergulho 

morreu aí. 

 

Para além do Mergulho, em 1996, Bruno inicia-se 

Boccia por intermédio de um casal amigo. 

 

Eu entro no Boccia porque a Xana era amiga da 

mulher do Professor Luís Ferreira que é treinador de 

Boccia. E eles iam lá a nossa casa e o Luís Ferreira 

sabia que no ciclo de Atlanta 96 ia entrar uma nova 

classe no Boccia que era para outras áreas de 

deficiência. E perguntou-me se eu não queria 
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experimentar. Vou então jogar Boccia no Centro de 

Paralisia Cerebral do Porto. 

 

Foi no Boccia que o atleta conquistou os seus 

melhores resultados desportivos, nomeadamente a 

nível paralímpico. Porém, antes de prosseguirmos 

com o Boccia, importa reportar-nos a uma outra 

experiência desportiva do atleta, a Vela adaptada. 

Bruno descreve como surgiu a oportunidade de 

praticar Vela, as vivências adquiridas neste contexto, 

bem como as principais adversidades com que se 

deparou na sua prática. 

 

A Vela surgiu em duas fases distintas, uma em que 

aparece um barco grande que é cedido à Federação 

Portuguesa de Vela… em 1999, 2000, por aí. 

Experimentei a Vela e gostei muito. (…) Mas depois 

aquilo morre porque os barcos dão muito trabalho. 

Aquilo era pior que o Mergulho. Tinha que ter mais 

ajuda, depois temos de ser transferidos para dentro 

dos barcos... O barco é montado, o barco é 

desmontado, o barco é lavado, têm que nos passar 

para as cadeiras... é complicadíssimo! Nessa altura 

parei, mas eu adorava o mar. (…) Mas fiquei com 

aquilo no pensamento e fui investigar o que havia. 

Começo então a ter contactos com umas pessoas da 

Austrália que montam os barcos elétricos e que 

andavam a divulgar aquilo, são os barcos das classes 

ACCESS16 que são barcos que exigem pouco esforço. 

E depois eu tive sempre aquela ideia da competição… 

(…) Então começo a organizar as coisas, a chamar 

pessoas e organizamos uma demonstração com 

esses barcos na classe ACCESS. (…) Depois acabei 

por ser um dos fundadores da Associação Portuguesa 

de Vela adaptada. Uma asneira! Devia-se ter montado 

um clube ou secção de um clube primeiro, mas deu-

se logo um passo maior do que a perna. Na altura 

conseguimos apoios da Câmara do Porto, apoios de 

particulares… Na Vela era fácil ter apoios porque é 

um desporto de elite e há muita gente interessada. 

(…) Então começamos a mandar vir barcos da 

Austrália e arrancamos com aquilo… O objetivo era 

criar as bases de uma Vela para todos os graus de 

deficiência terem oportunidade de praticar.  

 

                                                 
16 Barcos especificamente construídos para pessoas com 
limitações motoras. Constituem-se como um excelente meio 
de aprendizagem para a modalidade da Vela Adaptada. 

Pelo exposto, percebe-se que Bruno não foi um 

mero praticante de Vela, mas esteve ainda implicado 

na fundação da Associação Portuguesa de Vela 

Adaptada, projeto que abraçou de corpo e alma e ao 

qual se dedicou na procura de apoio logístico e 

financeiro. Na perseguição destes objetivos, o seu 

percurso foi realizado com sucesso até que outros 

interesses se instalaram no seio da Associação. 

Neste período, o atleta relata a criação de vários 

clubes de Vela adaptada, nomeadamente no Porto, 

em Cascais e no Funchal, bem como a aquisição de 

diversos materiais, desde barcos de apoio a 

transferes para os atletas.  

Em pouco tempo o sucesso da Vela começava a 

fazer-se notar, facto que alertou as estruturas 

organizativas do desporto para pessoas com 

deficiência em Portugal para os elevados patrocínios 

que iam sendo obtidos. Consequentemente, geram-

se vários conflitos de interesse no meio associativo e 

que conduziram Bruno, em 2004, ao abandono 

definitivo da Vela.  

Para além da Vela, nessa fase o atleta tinha os 

seus treinos de Boccia e estava em preparação para 

a primeira participação nos Jogos Paralímpicos. 

Tinha ainda o trabalho associado ao doutoramento 

que frequentava na época, aspetos que tornavam 

escasso o tempo disponível para a prática dessa 

modalidade.  

Diante desta conjuntura, Bruno decide abandonar 

a Vela e, “de costas voltadas para o mar”, inicia uma 

nova fase na sua vida. A retirada da Associação e da 

modalidade deixaram uma mágoa que, ainda hoje, o 

atleta não esconde.  

 

Eu adorava o mar. Hoje não posso ver o mar! Foi tão 

horrível as “tramices” que me fizeram lá que não 

consigo porque associo a isso… Eu posso ir à beira 

mar com o meu filho mas já não me puxa. Puxa-me o 

andar na praia com ele. Mas o deslumbrar o mar… 

isso acabou-se. Não há mais Vela para mim e não 

tenho a menor saudade.  
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Recuperando a sua experiência no Boccia, de 

acordo com os factos referidos anteriormente, o atleta 

começou a treinar no final do ano de 1996 pelo clube 

ARDA. Dois anos depois, participa no seu primeiro 

Campeonato do Mundo e conquista a medalha de 

ouro na prova individual para a classe BC4. Nesta 

fase, a participação em competições internacionais e 

a obtenção desta medalha fazem com que Bruno se 

reencontre, finalmente, com o desporto e consigo 

mesmo. 

 

Aí eu descubro o meu desporto. Tem alguma carga 

física, mas eu conseguia controlá-la totalmente. (…) E 

começo-me a envolver cada vez mais, começo a 

pensar em todos os aspetos do jogo. Acabo por ser, a 

partir de uma certa altura, treinador de mim mesmo. 

(…) Vou evoluindo aos poucos e depois acabo por 

ganhar mais noção sobre as minhas estratégias, 

sobre o jogo, sobre os adversários e é aí que ganho o 

meu primeiro Campeonato do Mundo. 

 

Após este Campeonato, o atleta participa ainda 

numa Taça do Mundo, em 1999, mas esta seria a sua 

última competição ao serviço do clube ARDA. Nesta 

data, Bruno decide partir em busca de novos apoios 

noutro clube, mas esteve ainda cerca de um ano 

como atleta individual. Neste período treinava em 

casa e com o seu próprio material. O custo da 

participação em competições era assegurado pelo 

próprio atleta, os treinos planeados por si mesmo e 

Xana era a sua auxiliar. Mesmo com estas condições, 

o atleta conseguiu manter-se nos lugares de topo da 

alta competição.   

Porém, o facto de não representar um clube e de 

não estar inscrito na PCAND começa a revelar-se um 

obstáculo e eis que surge a oportunidade de se 

inscrever como atleta do Boavista Futebol Clube, na 

época desportiva de 2000/2001. Entretanto, em 2000 

realizam-se os Jogos Paralímpicos de Sidney onde o 

atleta ainda não está presente, pois não existia 

competição para a classe BC4. Os seus objetivos 

focam-se no ciclo paralímpico seguinte onde Bruno é 

integrado, pela primeira vez, no programa de 

preparação. Nesta fase começa a treinar com Vera 

Valente, uma pessoa que foi determinante no 

caminho percorrido pelo atleta a partir daqui. 

 

No Boavista o meu primeiro treinador foi o Carlos, um 

tipo muito profissional e que vai ser comigo campeão 

europeu em 2001. Ele aplicava métodos estatísticos 

aos treinos e todos os treinos eram avaliados. (…) 

Nessa fase as coisas estavam a correr muito bem. 

Não fui aos Jogos em 2000 mas pensei: Vocês estão 

a viver este ciclo, eu já estou a viver o próximo. (…) E 

é aí que temos uma pessoa disponível chamada Vera 

Valente. Eu era atleta com um pavilhão, um treinador 

e um jogo de bolas. Eu era um atleta de luxo, já 

poucos são tão bem apoiados como fui nessa fase. E 

não pagava nada nas deslocações nacionais. 

Entretanto também começam os prémios, as bolsas, 

e as coisas começam a valer mais a pena e estou logo 

integrado no programa de preparação para Atenas, 

em 2004. (…) Aí vou passar grandes momentos com 

a Vera, eu adorava a Vera. Vão ser ali 4 anos de 

grande amizade. Foi espetacular! 

 

Esta foi, sem dúvida, a melhor fase da sua carreira 

desportiva. As pessoas que o acompanharam, as 

vitórias conquistadas, a sua consistência com o nº1 

do ranking internacional e a determinação vincada 

permitiram-lhe conquistar no Boccia todos os troféus 

que sempre almejou alcançar. 

 

Nessa fase senti que voltei ao desporto em definitivo. 

Aquilo que eu tinha perdido aos 14/15 anos, tinha 

(re)ganhado com esta grande experiência que estava 

a viver no desporto. Neste ciclo conheci pessoas 

muito importantes para mim. Foi o ciclo todo que me 

vai levar a Atenas, foi o ponto alto da minha carreira. 

Portanto, aí vamos ter muito trabalho, eu vou dar o 

salto, vou ganhar várias coisas, vou estar 11 anos à 

frente do ranking da BC4. 

 

O ciclo de Atenas representou para o atleta um 

período de ouro e glória, onde as subidas 

consecutivas ao pódio alimentavam, cada vez mais, a 

sua competência percebida e competitividade. 

Simultaneamente, a utilização de métodos de treino 

adequados é distinguida como primordial na obtenção 

de um nível de performance tão elevado como 

sucedeu nesta etapa. 
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Esse vai ser para mim um ciclo de ouro. Naquele ano 

de Atenas, em Agosto, eu e a Vera treinámos o 

Agosto inteiro. Foi qualquer coisa incrível! Não houve 

férias. Nós já vínhamos a treinar muito e a preparar o 

ciclo para o pico ser nos Jogos. Isto porque estava 

com alguém do rendimento que sabia o que estava a 

fazer. Vamos esperar o pico para aquela altura, para 

acontecer em Setembro e não antes. Portanto, 

andámos a gerir picos, altos e baixos. E o certo é que 

em Atenas vou conseguir duas medalhas de prata. 

Depois noutros Campeonatos, do Mundo, da Europa, 

Taças do Mundo, consegui um total de 17 ou 18 

medalhas. Nunca tinha perdido um pódio. Estive anos 

e anos sem perder um pódio. Só perdi mesmo o pódio, 

em individuais, em Pequim (…) e essa foi a minha 

última prova. (…) Atenas é o ano de ouro… eu acho 

que estive 3 meses nas nuvens. Ali a pessoa tem a 

hora de treino, dedica-se ao treino, vive Boccia, come 

Boccia, pensa Boccia e ponto final. Depois nesses 

Jogos a Xana também me acompanhou e foi das 

nossas melhores experiências. Quer dizer, nós fomos 

à Acrópole juntos. Porque aquilo tinha um elevador 

montado só para os Jogos Paralímpicos e que 

retiraram depois, portanto, eu nunca mais voltarei à 

Acrópole e estive lá em cima com ela. 

 

Para o atleta, a sua primeira experiência 

paralímpica foi deveras significativa, não apenas pelo 

facto de ter sido experienciada com a pessoa mais 

importante da sua vida, Xana. Mas também pela 

própria envolvência e dinâmica associadas a esta 

competição, experiência que Bruno descreve na 

primeira pessoa. 

 

Atenas foram os primeiros e… foram especiais. Não 

tem propriamente uma explicação. São os momentos 

melhores das nossas vidas em termos de emoção. É 

a abertura, depois há o encerramento, depois é o 

durante, tudo é especial! (…) O que mais me marcou 

em todos os Jogos foi a cantina olímpica. É das coisas 

mais incríveis que possam imaginar. A coisa que eu 

mais desejarei ver se puder voltar lá é a cantina 

olímpica. Ali vi o mundo como não haverá em mais 

lado nenhum. Tanta gente diferente reunida… de 

todas as áreas da deficiência. E aquilo tem cerca de 

4000 atletas. Mas depois há cerca de 8000 pessoas 

que não são “deficientes”, portanto havia os altos, os 

baixos, os brancos, os pretos, os amarelos, os 

morenos, com uma perna, sem uma perna, com três 

pernas, com cabeça, sem cabeça... Vês o mundo se 

escoar ali. É a coisa que a mim mais me mexe… estar 

lá parado horas a ver passar gente. (…) O mundo 

passa por debaixo dos nossos olhos ali e as emoções 

são muitas. 

 

À semelhança de outros atletas entrevistados, 

Bruno enaltece as vivências dos primeiros Jogos 

Paralímpicos em que participou como marcantes. 

Releva os resultados obtidos, as emoções sentidas, 

mas também os exemplos de vida e de diversidade 

que caracterizam o ambiente vivido numa competição 

desta natureza. 

Finda esta etapa de glória, inicia-se o ciclo 

paralímpico que irá conduzir aos Jogos de Pequim, 

em 2008, sua última competição no Boccia. Este ciclo 

ficou marcado pelos problemas no seio da equipa 

técnica, bem como pelas lutas travadas com as 

estruturas organizativas. E, pese embora o facto de 

não ter terminado no auge a sua carreira desportiva, 

é nesta fase que concretiza um dos maiores sonhos 

da sua vida, a adoção do seu filho.  

 

Depois acontece-me uma coisa que é a melhor que já 

me aconteceu… O processo de adoção do meu filho 

é fechado e ele vem em Junho de 2008, mesmo antes 

dos Jogos. E isso mudou tudo! A Xana andava a 

planear há 4 anos ir comigo a Pequim e eu com ela. 

Tive que arranjar à pressa um auxiliar que estava 

muito habituado aos atletas com Paralisia Cerebral, 

mas não estava nem um bocadinho habituado às 

neuromusculares e é complicado. (…) Aí vou para 

Pequim com o meu filho na cabeça. Não havia 

possibilidade de o levar por razões jurídicas. (…) E 

isso afetou-me porque mudo de auxiliar e a Xana já 

me acompanhava há muito tempo. (…) Não foi nada 

fácil e já não ia no meu auge quando fui a Pequim. 

 

A falta de apoio das estruturas desportivas 

transformou esta etapa na mais dura da carreira de 

Bruno. 

 

Foi muito duro, foi mesmo muito duro esta fase. (…) 

Em Pequim ainda ganhámos uma medalha de prata 

mas completamente desconcentrados. (…) Quando 

eu chego de Pequim disse: “Vou parar com o Boccia 
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aqui!” (…) “Para mim o Boccia acabou-se”. Mas ficou 

a mágoa cá dentro. 

 

Os momentos vividos pelo atleta levaram-no a 

abandonar o Boccia precocemente. Certamente seria 

ainda capaz de conquistar medalhas a nível 

internacional nessa fase e, tal como refere, não 

terminou a sua carreira no Boccia como gostaria, pois 

sentia que tinha ainda muito para mostrar enquanto 

atleta. Talvez por essa razão não se tenha mantido 

parado durante muito tempo. Meses depois inicia 

mais uma aventura, desta feita, no Tiro adaptado. 

  
Vamos entrar na fase do Tiro, ou seja Maio de 2009. 

Vou atirar-me a um desafio novo. Decidi começar 

como atleta individual! Eu tenho o meu dinheiro, 

investi 20 mil euros no Tiro e não foi à espera da bolsa 

pois o valor da bolsa é baixo. (…) Chegou a altura da 

4ª modalidade e pensei: Vamos então atacá-la! 

[sorriso] Já temos internet (…) e há uma Federação 

Portuguesa de Tiro. (…) Na altura eu não sabia nada 

do Tiro. Era pôr o chumbo dentro de uma arma e 

pouco mais. De qualquer maneira, sendo da alta 

competição, sabia que, mais tarde ou mais cedo, 

virar-me-ia para o lado da competição porque fica 

sempre o bichinho. Portanto, um bom objetivo 

motivador era voltar aos Jogos Paralímpicos no Tiro. 

Quando acabou o Boccia eu tinha que começar uma 

coisa nova para não ficar sem projetos, sem desafios. 

Depois eu gosto disto, é um vício. Manter a forma. 

Também é uma maneira de viajar [hesitação]… No 

fundo o desporto é uma parte da minha vida. 

Acompanhou-me estes anos todos e na juventude 

cheguei a equacionar ir para a Faculdade de 

Desporto. 

 

No decorrer do seu discurso é possível apreender o 

significado primordial que o desporto tem para o 

atleta. Ao longo da sua vida, a passagem contínua de 

umas modalidades para outras, a competitividade 

vivida e o sentido vital imputado ao desporto 

demonstram a importância que este assume para 

Bruno. 

A experiência adquirida ao longo das diversas 

modalidades que praticou e os ensinamentos 

retirados dessa prática foram essenciais para a 

iniciação a uma nova modalidade - o Tiro. 

 

Quando começo o Tiro já estou influenciado por três 

coisas. Estou influenciado pelo Boccia e toda a 

carreira de 12 anos ao mais alto nível e portanto, 

conheço por dentro e por fora o desporto de alto 

rendimento adaptado. Ao mesmo tempo tive a 

experiência da Vela e, portanto, não quero voltar a 

cometer os mesmos erros, para depois não deixar de 

olhar para a minha armazita que tenho lá em casa. 

[risos] E também sei o trabalho que quer a Vela, quer 

o Mergulho, davam e por isso tive que pensar manter-

me nesta modalidade de maneira que as pessoas que 

me rodeiam não sejam propriamente afetadas com 

mais carga horária acumulada por terem de me 

auxiliar. Portanto, comecei então a equacionar as 

coisas todas. Fui à internet (…) sabia que ia haver 

uma prova em Alicante e inscrevi-me como atleta. Fui 

assistir à prova apenas… Quer dizer, eu não tinha 

arma, não tinha fato, não tinha nada. Fui aprender 

vendo e não só com o ler. Outra coisa fundamental 

que eu sabia era que tinha de fazer a classificação 

funcional. E, portanto, indo à prova como atleta 

classificava-me funcionalmente. (…) Fui, classifiquei-

me, conheci pessoas, vi como é que as coisas 

funcionavam e comecei a montar tudo na minha 

cabeça. (…) Mas depois chego à brilhante conclusão 

que os únicos sítios onde tinha uma carreira de Tiro 

não tinham acessibilidades. E vou ter que montar a 

minha carreira de Tiro. Na altura procurei o Boavista 

que me ajudou a ter uma sala. (…) Tenho um espaço 

muito bom. Agora, linhas de tiro, alvos, coletes, 

apoios, isto e aquilo tive eu que comprar tudo, montar 

tudo e saber como era. Através da Sociedade de Tiro 

do Porto inscrevo-me primeiro no Tiro, porque já 

obriga a ter licenças federativas, seguros de 

responsabilidade social e etc. Passei no exame. 

Encomendei a arma que me custou 3500€. Não é uma 

opção que se tome assim de ânimo leve como deves 

perceber... O meu colete custou 600€. Depois ainda 

houve o diopter, as linhas de tiros, portos e não sei 

quantos, os alvos, os portos que não existem cá, tudo 

aquilo. Investi muito em material e em viagens. (…) 

Ou seja, eu tive que provar primeiro para conseguir 

alguns apoios e até lá já tinha investido muito mesmo. 

Nós temos este problema em Portugal, só quando se 

vai lá fora e começam a aparecer os resultados é que 

conseguimos apoios e mesmo assim… são poucos. E 
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os atletas que podem fazer este tipo de investimento 

são muito poucos ou quase nenhuns.  

 

Neste excerto é possível perceber o colossal 

investimento realizado na iniciação ao Tiro, não 

apenas a nível financeiro, mas também pessoal. Sem 

apoios e sendo o primeiro atleta português a iniciar-

se na modalidade, enfrentar todos os obstáculos 

encontrados, foi uma verdadeira façanha.  

De uma forma quase primitiva, desconhecendo as 

regras da modalidade e o funcionamento das provas, 

Bruno participou na sua primeira competição 

internacional revelando-se, manifestamente, 

inexperiente.  

 

Vou então à minha 1ª competição internacional em 

Stoke Mandeville, em 2010. Inscrevo-me na 

competição e nessa altura fazia aos 500 e noventa e 

tal, já perto dos 600 pontos. E pensei: “Eu sou o 

máximo!” Vou lá e até ganho se for preciso. Mas era 

um patamar de competição altíssimo. Eu não sabia 

nada daquilo, não sabia regras. Fui a competições 

em que dei tiros na parede e provas em que o 

meu auxiliar se esqueceu simplesmente de 

colocar o chumbo na arma… [risos]. Uma 

aventura completa! Mas fui aprendendo nesse 

ano o gosto pelo Tiro. Depois mandei vir livros, 

estudei e estou com boas marcas desde 2010. 

As coisas estão a correr muitíssimo bem. 

 

Após uma primeira etapa, os resultados 

desportivos começam a melhorar e a aproximar-se, 

cada vez mais, do alto rendimento. Em 2011 o atleta 

chega mesmo a conseguir atingir um mínimo 

paralímpico, mas que surge tarde e não lhe permite o 

acesso aos Jogos Paralímpicos de Londres 2012. 

Não obstante, as suas prestações de excelência 

começam a permitir-lhe o acesso a apoios por parte 

do CPP e da Federação Portuguesa de Tiro que o 

integra, em 2012, como atleta da seleção nacional. 

 

Em 2011 os resultados começaram a aparecer, muito 

concretamente na última vez que vou a Stoke 

Mandeville em 2011 e faço 595 pontos que já era 

mínimo Paralímpico. (…) Estabelecem-se entretanto 

contactos da Federação Portuguesa de Tiro com o 

CPP e eles apoiam esta minha ida a Stoke Mandeville. 

E então é espetacular! (…) Neste processo a entrada 

da nova direção na Federação de Tiro é fundamental 

pois nomeiam alguém responsável pelo desporto 

adaptado. 

 

Percebe-se no discurso do atleta que a sua 

integração na seleção nacional de Tiro adaptado é 

vivida como se de uma autêntica vitória se tratasse. 

Aliado aos resultados desportivos de excelência que 

Bruno começa a obter, é convocado para integrar os 

trabalhos da seleção nacional de Tiro. Para o atleta, 

a experiência vivida na seleção é narrada com muito 

entusiasmo e com a felicidade estampada no rosto de 

quem vivencia a integração real no desporto de elite. 

Para o atleta, esta aproximação aos atletas olímpicos 

é basilar para o futuro do desporto paralímpico 

português. 

 

A minha chamada à seleção foi o concretizar de um 

sonho! Isto é tão histórico como outra coisa 

qualquer… É um atleta paralímpico estar, neste 

momento, lado a lado com atletas olímpicos. Estar 

nos mesmos treinos, com o mesmo selecionador, com 

o diretor técnico... a mesma equipa. Ou seja, eu tenho 

o mesmo grau de exigência que eles. Finalmente eu 

consegui! Muitos anos depois consegui aquilo que 

queria... Estou muito satisfeito! Fazemos vários 

estágios no centro do Jamor que tem umas condições 

excecionais. Essa experiência tem sido 

absolutamente incrível! (…) A Federação está a ser 

espetacular, está a pagar todas as minhas despesas 

e do meu auxiliar. Temos hotel, temos combustível, 

portagens, alimentação, tudo, tudo, tudo. Eu estou 

mesmo nas nuvens. Só tenho que estar lá à hora e 

seguir o esquema de treino que estou a preparar com 

o selecionador. E é tudo pensado com objetivos… é 

assim que gosto de trabalhar. Depois controlam vários 

aspetos: técnica, alimentação, nutrição e parte 

psicológica que eu considero essencial. 

 

Relativamente à experiência na seleção nacional 

de Tiro, enaltece o elevado nível de exigência que é 

solicitado aos atletas, o profissionalismo dos técnicos, 

os métodos de treino avançados de que tem vindo a 

beneficiar e o trabalho diversificado e integral 

realizado com outros atletas. Neste seu percurso no 
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Tiro, Bruno realça duas pessoas que 

desempenharam um papel preponderante, Marco 

Alves e Alfredo Silva. O primeiro pelo apoio prestado 

no decorrer do processo de treino e de iniciação na 

modalidade e o segundo como auxiliar nas provas. 

 

Tive a sorte de me aparecer pelo caminho um 

personagem magnífico nesta história toda, chamado 

Marco Alves e que me vai apoiar desde Junho de 

2010 até, para aí, Julho de 2011. E aí treinávamos 

praticamente todos os dias, 3 e 4 horas por dia. Aquilo 

era bang, bang, bang, bang e fui até um determinado 

patamar onde já não evoluía mais sem ajuda de 

alguém mais especialista. (…) O Alfredo Silva é 

terapeuta e ele para mim é um 4 em 1. Tenho nele o 

auxiliar, o treinador, o amigo e o terapeuta que anda 

sempre comigo. Aquilo com ele funciona que é uma 

delícia. É fantástico a amizade que criámos.  

 

Cada nova modalidade surgiu na vida de Bruno 

como o (re)iniciar de uma nova aventura para a qual, 

a cada partida, a experiência anterior acumulada foi 

fundamental para o sucesso. Quando questionado 

sobre o que mais o marcou nas distintas modalidades 

praticadas, Bruno distinguiu o prazer associado ao 

Mergulho; a liberdade experienciada na Vela; as 

experiências vividas na alta competição com o 

Boccia; e o desafio associado ao Tiro.  

 

Há um prazer enorme no Mergulho, é um desporto 

diferente, uma atividade que não tem competição, 

mas é excelente. (…) Na Vela era muito prazer mas 

mais pela liberdade que sentia quando andava no 

barco sozinho e saía fora do Porto. Mas depois o 

Boccia também ficou marcado por muitas 

experiências. O Boccia é o que marca mais de tudo. 

Marca pela positiva sobretudo. (….) Isto do Tiro… é a 

derradeira experiência que tem a grande vantagem de 

que me vai acompanhar durante muitos anos porque 

o Tiro não tem idade. No fundo eu sabia que 

reservando o Tiro para último, reservava uma 

possibilidade de me manter marcante... [risos]. E isto 

está-me a dar um gozo bestial.  

 

Foi no Boccia que conquistou os resultados 

desportivos mais relevantes, adquirindo o estatuto de 

atleta paralímpico e vendo o seu esforço reconhecido. 

Neste contexto, a experiência de participação nos 

Jogos Paralímpicos, as consecutivas subidas ao 

pódio e a concretização pessoal sentida, destacam-

se. Segundo Bruno, as vivências no Boccia 

permitiram-lhe aumentar a sua autoestima e a 

autoconfiança até níveis elevadíssimos. 

 

Mas claro que foi o Boccia que me marcou mais ao 

nível dos resultados. Marcou o primeiro Campeonato 

nacional que ganhei e que me permitiu ser 

selecionado. (…) Depois é aquela vitória no primeiro 

Campeonato do Mundo a que vou e que foi fulcral 

para me lançar... Depois são os momentos de Atenas. 

Foi fantástico! Em Atenas senti-me perfeitamente 

realizado. Aí o desporto deu-me a confiança que eu 

não tinha. (…) Depois houve ali provas no meio que 

foram da mais absoluta consolidação. Dominava 

completamente as competições! Foi mesmo bom! 

Uma fase extraordinária! 

 

No próximo excerto depreende-se a falta de apoio 

familiar. Desde que conheceu a Xana, o papel 

desempenhado por ela tem sido insubstituível. No 

caso de Bruno, não seria necessário questioná-lo 

sobre qual a pessoa mais significativa no seu 

percurso desportivo, uma vez que, diversas vezes, ao 

longo da sua história fala de Xana atribuindo-lhe um 

valor central na sua vida.  

 

Os meus pais não têm nem nunca tiveram uma 

verdadeira noção do que eu represento no desporto. 

(…) Eles até foram a Atenas. Gostaram, viram que 

realmente eu tinha capacidades mas nunca o 

disseram. Acho que nunca sentira aquele orgulho que 

seria de esperar dos pais. (…) A Xana está sempre lá 

e vem marcar uma fase da minha vida que me repôs 

no sítio. Mas não vejo a Xana só como a minha 

namorada. Penso sempre naquele desabafo da 

canção da Alanis Morissette que diz: "Eu não sou a 

tua enfermeira, não sou a tua mãe, não sou a tua irmã, 

vê-me de outra maneira se faz favor". E quando ouço 

essa música olho para o lado e assobio porque a Xana 

é tudo isso e mais alguma coisa. É o meu auxiliar, é a 

terceira pessoa, é a irmã, é a amiga, é a colega de 

profissão. Há aqui muita fusão. A nossa relação é 

simbiótica [risos]. E depois nestas coisas do desporto 

apoia-me em tudo.  
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O atleta enaltece ainda algumas pessoas que 

fizeram parte da sua carreira. Manifesta a amizade 

pelo seu colega de seleção e par nas competições de 

Boccia, Fernando Pereira; enaltece o trabalho 

realizado pela sua ex-treinadora, Vera Valente; pela 

ajudante Minerva Amorim; e pelo seu atual auxiliar, 

Alfredo Silva. 

A vasta experiência adquirida no desporto para 

pessoas com deficiência, aliada ao seu interesse 

como atleta e à consecutiva busca de conhecimentos 

que exerce nesta área, dotam-no de uma capacidade 

privilegiada de reflexão sobre o desenvolvimento 

desta área em Portugal e que Bruno partilhou 

connosco: 

 

As estruturas desportivas na área do desporto 

adaptado, do meu ponto de vista, pautam pela falta de 

rigor e de ética. Eu sei disto agora porque estou numa 

outra seleção. Ainda se aposta muito pouco no 

desporto adaptado em Portugal. A gente sabe que ou 

damos o salto e acompanhamos os outros países, e 

para haver saltos tem que haver meios, ou nós vamos 

ser fracassados. E assim foi. Os resultados destes 

Jogos Paralímpicos [2012] já refletiram isso mesmo. 

As coisas não estão a evoluir. (…) Aliás, a própria 

organização do desporto adaptado por áreas da 

deficiência é prejudicial. É uma coisa histórica, já com 

20 ou 30 anos que não acontece em mais nenhum 

país. Já deviam ter colocado um fim a esta divisão e 

integrar as modalidades em cada uma das federações 

respetivas. (…) Depois não há uma auscultação dos 

atletas para saber as suas necessidades, para 

perceber de que sentem falta.  

 

Ao longo da sua entrevista foi gritante o 

descontentamento do atleta face às estruturas 

associativas que tutelam o desporto para pessoas 

com deficiência e o desporto paralímpico português.  

Neste excerto, manifesta a sua opinião sobre a 

imprescindível reestruturação do desporto para 

pessoas com deficiência em Portugal. Desde sempre 

organizado em função das diferentes áreas da 

deficiência, Bruno defende a gradual inclusão dos 

atletas portugueses nas respetivas federações por 

modalidade. Perante a sua experiência como atleta 

da seleção nacional de Tiro, Bruno percebe grandes 

vantagens nesta inclusão. O treino de atletas 

paralímpicos e olímpicos, realizado, lado a lado, será 

proveitoso para todos e permitirá aos atletas 

paralímpicos fazer parte de um trabalho mais 

orientado, estruturado e vocacionado para o desporto 

de elite. 

Ao realizar o retrato do tempo presente, o atleta 

fala-nos da sua experiência nos estágios da seleção 

de Tiro em que tem participado e dos resultados de 

nível paralímpico que tem vindo a conseguir atingir 

nas últimas competições. Extremamente focado no 

treino e nas competições de Tiro, Bruno sonha com o 

regresso aos Jogos Paralímpicos de 2016, no Rio de 

Janeiro, mas desta vez numa nova modalidade, o 

Tiro. 

 

Neste momento já sou atleta de alta competição outra 

vez no Tiro. [sorriso] Acabei de igualar o recorde do 

Mundo no início de Outubro. Por uma unha negra não 

fui a estes Jogos [2012], porque consegui mínimos já 

fora do prazo, mas isso só fez aumentar a vontade de 

estar no Rio em 2016. (…) Já fiz dois estágios de 

seleção, no último Campeonato fiz 600 pontos. (…) E 

depois sou dos poucos atletas que faz treino mental 

neste momento no mundo. Eu misturo dois 

equipamentos eletrónicos. Faço treinos de fogo real, 

mas também faço treinos eletrónicos. Tenho uma 

metodologia de treino totalmente virada para o treino 

mental. O Tiro é 90 e tal por cento mental. E no meu 

caso ainda mais porque basta-me um pequeno 

espasmo ou qualquer coisinha e o Tiro sai logo para 

o lado.  

 

Perspetivando o futuro ao nível do Tiro, pretende 

focar-se no treino mental e no desenvolvimento de 

capacidades a este nível, bem como na 

(re)aprendizagem das técnicas básicas. Utilizando os 

conhecimentos do selecionador, Bruno deseja 

aprender e evoluir, pois, nas suas palavras: Aprendi 

sozinho, aprendi por mim, mas também tenho muitos erros 

e quero aproveitar os estágios com a seleção para melhorar. 

A longo prazo o seu objetivo é concretizar, 

novamente, o sonho paralímpico e, se possível, 

conquistar uma medalha nesta modalidade. Para tal, 

continuará a treinar afincadamente e a participar em 

provas que lhe permitam obter a consistência 
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necessária para se mostrar ao mais elevado nível no 

Rio de Janeiro. 

Finalmente, refletimos sobre a identidade que 

Bruno nos foi dando a conhecer ao longo da sua 

história. De facto, no decorrer da entrevista foi 

possível perceber a forte identidade que caracteriza o 

atleta e que já conhecida de contactos anteriores. 

Notado por todos aqueles que com ele se cruzaram 

como um atleta defensor da ética e dos direitos dos 

atletas, sempre lutou pela obtenção de melhores 

condições. Distinguido pela sua determinação e 

competitividade, revelou ser detentor de um notável 

espírito guerreiro.  

Perante os diversos obstáculos com que se foi 

deparando pelo caminho, a sua atitude foi sempre 

perseverante e negou, determinantemente, o 

abandono do desporto. A sua garra e perfecionismo 

permitiram-lhe alcançar resultados desportivos de 

excelência e, tal como refere: Há pessoas que são 

talhadas para isso, eu sou um deles. Esta expressão faz 

sobressair a elevada autoestima e autoconfiança do 

atleta, a sua perspicácia e inteligência tática, 

qualidades preponderantes nas performances 

alcançadas na alta competição. 
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2.4 A Narrativa de Cristina Gonçalves 

 

A atleta foi entrevistada no dia 14 de Outubro de 

2012, num domingo à tarde, na casa onde vive com a 

sua mãe. Desde os primeiros contactos realizados, 

Cristina sempre se revelou um pouco receosa perante 

a realização da nossa entrevista. Numa fase inicial 

mostrou-se tímida e introvertida. A estratégia foi então 

pedir que me mostrasse os seus prémios e medalhas 

para “quebrar o gelo”. Depois desta fase, Cristina 

começou a ficar mais à vontade e deu-se, então, início 

à entrevista. Perante as dificuldades de memória 

reveladas pela atleta, foi pedido à mãe que estivesse 

presente para nos auxiliar na construção da sua 

história.  

No decorrer da entrevista, Cristina foi revelando 

dificuldades de compreensão e expressão, sendo 

necessário reformular algumas questões e auxiliar a 

atleta na construção do seu discurso. Por este motivo, 

a sua narrativa revela-se reduzida e pouco detalhada. 

Cristina tem 35 anos, é solteira e vive em Lisboa 

com a sua mãe. Estudou até ao 6º ano e frequenta as 

atividades ocupacionais na Associação de Paralisia 

Cerebral de Lisboa (APCL), onde passa os seus dias. 

Aos 11 meses, a infância de Cristina mudou. Teve 

uma meningite que a deixou em coma durante várias 

horas e que teve implicações visíveis a nível 

locomotor, mas também na comunicação e 

expressão, factos que se tornaram evidentes ao longo 

da realização da entrevista.  

Joga Boccia desde os 18 anos na APCL, clube 

que ainda hoje representa, na classe BC217. Nesta 

classe, a atleta tem participado em provas individuais 

e de equipas. Até à data esteve presente em três 

edições dos Jogos Paralímpicos, desde Atenas 2004 

até Londres 2012, tendo conquistado uma medalha 

de ouro e uma de prata nas provas de equipa 

BC1/BC2. Participou ainda em inúmeras competições 

nacionais e internacionais, sendo nas provas de 

equipa que detém os seus melhores resultados 

                                                 
17 Na classe BC2 enquadram-se os jogadores que são 
capazes de atirar a bola com a mão. Estes jogadores não 
têm direito a auxiliar durante o jogo. Esta observação aplica-

desportivos. A este respeito, destacam-se três 

medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, 

obtidas em Campeonatos da Europa e do Mundo. 

Cristina teve conhecimento do Boccia através dos 

profissionais que trabalham na APCL do Lumiar na 

área do desporto, nomeadamente, através daquela 

que sempre foi a sua treinadora. 

 

Foi a Professora Rosa Carvalho que disse para eu ir 

experimentar e gostei. Eu antes já tinha praticado 

Atletismo, mas como não houve saída nessa 

modalidade e havia competições só uma vez por ano, 

então deixei o Atletismo e comecei a jogar Boccia. Em 

95 comecei a treinar e a ir a Campeonatos de 

Portugal, provas nacionais apenas. 

 

Nesta etapa, todas as experiências e vivências da 

atleta foram partilhadas com os seus pais que sempre 

a apoiaram. Inicialmente, por desconhecimento, estes 

mostravam-se receosos relativamente à prática do 

Boccia e às implicações que este facto poderia ter 

para a atleta.  

 

No início o meu pai e a minha mãe estavam com um 

pouco de receio e não queriam muito deixar-me ir. 

Mas depois a Professora Rosa falou com eles e eu 

também e lá os consegui convencer a me deixaram ir. 

Depois correu tudo bem e eu sempre fui muito à 

frente. Gosto de aventuras e ir viajar sem os pais para 

mim foi muito bom. Gostei muito, correu tudo muito 

bem… foi bom. (…) Quando voltei eles ficaram muito 

felizes, muito contentes mesmo… Eles não estavam 

nada à espera. Ficaram muito admirados mas diziam: 

“Ah, muito bem, continua a ganhar medalhas filha!” 

 

Cristina revelou muitas dificuldades em recordar-

se, com pormenor, das competições em que 

participou até à data. Foi-nos narrando alguns dos 

factos que regressaram à sua memória quando nos 

tentou contar a sua história e quando olhava para os 

seus troféus. 

 

Tenho muitas dificuldades de lembrar onde já fui, já 

passou muito tempo e já fui a muitas competições. 

se a todos os atletas entrevistados que se enquadram nesta 
classe. 
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Mas para mim todos os Campeonatos são 

importantes, a pessoa tem de dar o melhor de si 

sempre. Mas eu às vezes fico muito nervosa… tenho 

dificuldade em controlar isso.  

 

Sob o ponto de vista internacional, a primeira 

competição de Cristina foi na Nova Zelândia, em 

2003, num Campeonato do Mundo. Nessa prova, a 

atleta conquistou a primeira medalha internacional e 

a experiência de subir ao pódio foi para si marcante. 

 

Foi 2003 na Nova Zelândia, foi o Campeonato do 

Mundo. Foi a primeira competição que fui para fora e 

ainda por cima para tão longe e com o fuso horário 

trocado. A gente chegou lá e estivemos um dia em 

viagem… Estava tão cansada e cheia de sono que me 

custou imenso… Mas foi um momento incrível… 

gostei muito. (…) Essa prova correu-me bem, ganhei 

logo uma medalha de ouro em equipas. Foi uma 

sensação incrível ganhar aquela medalha e ouvir o 

hino, foi uma grande emoção e muito orgulho… Não 

estava nada à espera porque era a primeira vez. 

 

As experiências que a atleta recorda com maior 

detalhe são referentes à sua participação nos Jogos 

Paralímpicos. A este respeito, destaca a importância 

que a participação nos primeiros Jogos deteve na sua 

carreira desportiva, não apenas pelo resultado 

alcançado, mas também pelos obstáculos 

ultrapassados na conquista dessa medalha. 

 

Recordo-me que fui a Atenas, a Pequim e a Londres… 

foi muito bom. Os primeiros a que fui em Atenas foram 

muito bons… Ficámos numa aldeia cheia de 

apartamentos, depois havia na aldeia de tudo, havia 

cabeleireiro, tínhamos internet, tinham boxes para 

arranjar as cadeiras. Foi bom também para passear e 

visitar a cidade. (…) Foi espetacular, ganhámos a 

nossa primeira medalha de ouro na competição de 

equipas. Foi uma grande emoção, ouvi o hino outra 

vez e senti uma grande alegria… tinha sonhado muito 

com isso. Foram uns jogos muito difíceis, mas mesmo 

assim conseguimos ganhar, lutámos sempre, 

jogámos cada um o seu melhor. Mas na competição 

individual fiquei muito cá em baixo. Nos individuais 

tenho sempre ficado assim um bocado em baixo da 

classificação. Eu quando fui às minhas primeiras 

competições estava sempre muito nervosa, tremia 

toda, tremiam-me as pernas de tal forma que parecia 

uma máquina de costura. E tinha um jogo pouco 

consistente, jogava um bocado como me apetecia e 

às vezes lançava de maneiras diferentes. Depois com 

o treino fui melhorando e ficando mais calma e quando 

joguei em Atenas já estava a jogar muito melhor. Mas 

sem dúvida que estes foram os Jogos mais 

marcantes, foi na Grécia, em Atenas. Porque foram os 

primeiros paralímpicos onde eu fui e fui medalha de 

ouro. E depois os Jogos foram difíceis, mas 

conseguimos recuperar e a vitória assim ainda soube 

melhor. Essa medalha é a que gosto mais, é a que 

tem um significado mais especial para mim. (…) Em 

Pequim também ganhámos a medalha de prata em 

pares, mas em individuais fiquei quase em último. 

Pequim os Jogos foram muito giros, pudemos passear 

e conhecer várias coisas, conhecer a muralha da 

China... Em Londres ficámos em 4º nas equipas e em 

individuais correu pior ainda… Foi o primeiro ano em 

que fui e em que não trouxe medalhas. Este ano foi 

mais difícil, mas não foi só para nós, os outros atletas 

estão a jogar melhor, estão melhor preparados do que 

nós.  

 

Partindo do excerto anterior, é possível perceber 

qual a medalha mais marcante para a atleta, mas 

também as adversidades que esta tem sentido ao 

longo do seu trajeto para controlar as emoções em 

campo e conseguir alcançar vitórias em provas 

individuais, objetivo que tem vindo a perseguir nos 

últimos anos da sua carreira. 

Quando perspetiva uma prova ou uma futura 

competição, a atleta revela um espírito muito positivo 

e otimista. O seu intuito principal é sempre alcançar a 

melhor prestação possível, tal como refere: 

 

O meu objetivo nas provas e nas competições é fazer 

sempre o meu melhor, é sempre jogar bem e fazer as 

coisas bem. (…) Penso que quero estar bem, penso 

no jogo, nas jogadas que vou fazer e depois jogo a 

jogo decidimos o que fazer. 

 

Refletindo sobre o seu percurso desportivo, 

Cristina refere-se aos pontos altos da sua carreira, 

considerando o momento atual como aquele em que 

tem sentido mais dificuldades em estar à altura do 

nível de jogo de outros países. 
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Acho que em 1998, quando ganhei o troféu do atleta 

revelação na Taça de Portugal, e em 2004, foram os 

pontos mais altos da minha carreira. Nessa altura 

estava a jogar mesmo muito bem e ainda não tinha 

ido a nenhuma competição internacional. Agora de 

Pequim até Londres as coisas têm corrido pior… mas 

acho que também é porque os outros atletas estão 

melhores. 

 

A atleta enaltece ainda aquelas que foram as 

pessoas mais marcantes para si. O pai de Cristina 

faleceu no decorrer da sua senda desportiva. Por 

conseguinte, é a mãe que detém mais relevância, 

bem como a treinadora e alguns colegas de treino. 

 

As pessoas mais importantes têm sido a minha 

treinadora, a Rosa, que tem estado sempre comigo e 

a minha mãe. Também alguns colegas de treino… o 

Pedro Silva que treina mais comigo. Porque eles 

estão comigo, são meus amigos, ajudam-me 

sempre…. 

 

Adicionalmente, um dos principais obstáculos 

vivenciados pela atleta está relacionado com o 

controlo emocional. É uma atleta muito insegura e 

com baixos níveis de confiança, o que dificulta a sua 

atuação, principalmente, em competições de maior 

dimensão e em que não pode contar com o apoio dos 

seus colegas de equipa. 

 

Mais difícil foi a parte do jogo, de compreender a tática 

para jogar e as dificuldades que sempre tive em 

controlar os nervos. E então quando o jogo me está a 

correr mal ainda fico mais tensa e isso piora o meu 

jogo. Nas provas individuais é quando sinto mais isto 

também. 

 

O desporto desempenhou um papel charneira 

para a atleta, sendo através deste que Cristina se 

tornou mais sociável e confiante. Neste sentido, 

parece existir uma transferência das conquistas 

alcançadas no Boccia para a sua vida pessoal. 

 

O Boccia foi uma experiência nova que eu nunca 

pensei que ia ter. Também me fez ultrapassar 

algumas dificuldades e fazer coisas que não fazia 

antes… Eu era muito calada. Depois comecei a sentir-

me mais à vontade, conheci muitas pessoas, gosto de 

jogar com os outros atletas e de estar com eles… 

Também conheci muitos países… 

 

Atualmente perspetiva continuar a jogar Boccia, 

contudo está consciente das dificuldades que terá de 

enfrentar no futuro. O nível de jogo está cada vez 

mais elevado e Cristina receia não ser capaz de 

alcançar melhorias no seu tipo de jogo que lhe 

permitam manter-se na luta por lugares cimeiros na 

alta competição. 

 

Agora vai ser mais difícil porque os outros atletas 

estão a avançar muito, estão a jogar cada vez 

melhor… Gostava de ir ao Rio de Janeiro aos 

próximos Jogos, mas acho que vai ser muito difícil. 

(…) Até quando eu puder, até quando eu conseguir 

continuar a jogar, vou continuar. Quando vir que não 

consigo então desisto. Enquanto eu tiver forças quero 

continuar, mas sinto que não tenho melhorado tanto 

nos últimos anos como gostaria e como precisava 

para me manter na equipa. 
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2.5 A Narrativa de Fernando Ferreira 

 

A entrevista de Fernando foi concretizada no dia 

5 de Outubro de 2012, no período da manhã, naquele 

que o atleta designa como “o seu espaço” em casa – 

uma pequena sala existente no rés-do-chão onde 

gosta de ocupar o seu tempo livre. É um espaço 

descontraído, com sofás e uma aparelhagem que lhe 

permite fazer uma das coisas que mais gosta, ouvir 

música. Nesse local é possível observar uma grande 

vitrina com as medalhas e troféus conquistados por 

Fernando e dos quais o atleta tanto se orgulha.  

No decorrer da entrevista, Fernando revelou 

dificuldades de compreensão das questões 

colocadas, bem como na expressão oral dos seus 

sentimentos e vivências. Do mesmo modo, foram 

notórias dificuldades em recordar-se e descrever as 

experiências vividas com pormenor.  

Fernando tem 41 anos, vive na localidade de 

Ferreira de Aves, concelho de Viseu e é o atleta 

português de Boccia com mais anos de experiência 

na alta competição, 25 anos. Nasceu com Paralisia 

Cerebral, chegou a frequentar a escola, mas não 

terminou o 1º ciclo de estudos. Atualmente passa os 

seus dias na Associação Portuguesa de Paralisia 

Cerebral de Viseu (APCV) onde integra atividades 

ocupacionais, sessões de fisioterapia e os treinos de 

Boccia. 

Atleta da classe BC2, tem participado em 

competições individuais e de equipas, em 

representação da APCV e da seleção nacional 

portuguesa. Neste contexto, é o atleta português que 

já participou em mais edições dos Jogos 

Paralímpicos, sete das nove participações 

portuguesas nos Jogos. Desde os Jogos 

Paralímpicos de Seul, em 1988, até aos Jogos de 

Londres, em 2012, participou em todas as edições e 

apenas nestes últimos não subiu ao pódio 

paralímpico. Até à data já alcançou duas medalhas de 

ouro paralímpicas, três de prata e uma de bronze. 

Conquistou ainda dez medalhas de ouro em 

Campeonatos da Europa e do Mundo, cinco de prata 

e cinco de bronze. Nos Jogos Paralímpicos de Sidney 

2000 foi o porta-estandarte português, experiência 

que o marcou pela responsabilidade associada ao 

desempenho desta função.  

Fernando teve conhecimento do Boccia através 

da APCV onde, desde criança, é acompanhado. Num 

dia habitual em que o atleta frequentava as suas 

sessões de fisioterapia no centro, foi-lhe dada a 

possibilidade de iniciar a prática desportiva nesta 

área. 

 

Fui uma vez para a APCV. Estava lá a fazer 

Ginástica… chamava assim à fisioterapia que fazia lá 

na altura. E foi lá um Professor perguntar na aula 

quem é que queria ir experimentar jogar Boccia. Foi o 

Professor Escada que pela primeira vez me falou do 

Boccia. A minha mãe estava na sala, ela ficava 

sempre comigo na sala, eu nunca queria sair da beira 

da minha mãe... Ele chamou-me para lançar umas 

bolas e eu experimentei… Fui lá jogar e gostei. Mas 

nunca larguei a minha mãe mesmo assim… [risos] 

(…) No início achei que era muito fácil mesmo [risos]. 

Depois começou a ser mais difícil. Quando percebi 

melhor o jogo é que percebi que não era assim tão 

simples como pensava. 

 

Na fase inicial da sua vida, tal como na iniciação 

no Boccia, a mãe de Fernando foi fundamental no 

apoio dado ao atleta. Pela forte relação existente 

entre ambos, é possível perceber a dependência do 

atleta em relação à mãe, tendência que a prática 

desportiva ajudou a reverter. Tal como refere: 

 

Quando comecei a sair e a ir para os Campeonatos, 

mesmo para fora e para o estrangeiro… aí a minha 

mãe não ia e comecei a habituar-me. Nos Jogos de 

Seul foi a primeira vez que fui sem a minha mãe, sem 

telemóveis, sem nada… Foi muito difícil essa saída... 

Hoje não tenho problemas nenhuns. 

 

Em 1987, Fernando inicia a sua participação em 

competições nacionais e um ano depois é chamado à 

seleção nacional para representar Portugal nos Jogos 

Paralímpicos de Seul, em 1988. 

 

Depois de iniciar o Boccia fizemos uma equipa na 

APCV. Eu sempre joguei muito bem. Comecei a 

entusiasmar-me comecei a definir as táticas todas e a 

transmitir isso aos meus colegas. E as jogadas 
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corriam-me muito bem, os primeiros jogos que fiz 

correram muito bem. Uns quatro meses antes de ir 

aos Jogos de Seul, em 88, comecei a ir a 

Campeonatos de Portugal, a regionais… e ficava 

sempre em 1º ou em 2º lugar.  

  

De acordo com o seu testemunho, atualmente 

seria impensável que tal pudesse suceder, pois 

dificilmente um atleta com tão pouca experiência 

como tinha na altura, seria chamado para representar 

o país nuns Jogos Paralímpicos. Todavia, Fernando 

representou Portugal de forma brilhante através da 

conquista de duas medalhas. Essa primeira 

experiência vivida nos Jogos foi muito importante 

para o atleta. Ainda sem saber muito bem o que iria 

encontrar e desconhecendo os seus adversários, 

Fernando exibiu um elevado nível de jogo na 

competição, o que o motivou para as provas 

subsequentes.  

 

Quando soube que ia aos Jogos fiquei muito feliz. 

Acho que na altura foi o Professor Escada que me 

disse e eu fiquei super feliz. Mas quando fui a primeira 

vez acho que não sabia muito bem para o que é que 

ia. Lembro-me apenas que fiquei muito contente… 

Quando fui para os primeiros Jogos foi uma 

animação… [sorriso]. Gostei muito, trouxe duas 

medalhas logo… uma medalha de ouro e uma de 

terceiro lugar. Em equipas o ouro e na prova individual 

bronze [risos].  

 

Os Jogos Paralímpicos de Seul foram, sem 

dúvida, a competição mais significativa para o atleta, 

tal como as medalhas alcançadas. Estas não foram 

apenas as primeiras medalhas que Fernando ganhou, 

foram também as mais emblemáticas. Simbolizaram 

o início de um percurso brilhante no Boccia e de uma 

carreira em que o comprometimento com a prática 

desportiva se pautou pela sua regularidade.  

 

Talvez a que me lembre melhor seja mesmo a de 

Seul. Fiquei tão emocionado que comecei a chorar 

quando começou a tocar o hino de Portugal. Foi um 

orgulho muito grande… Lembro-me de gritar a 

festejar quando lancei a última bola e ganhámos… 

Parecia que estava a viver um sonho… Na altura em 

que ganhei acho que nem percebia bem o 

significado que essas medalhas tinham, era muito 

jovem e não imaginava tudo o que viria depois daí. 

 

Para além destas vitórias, há outra medalha que 

foi especial para Fernando - a medalha de bronze 

obtida nos Jogos Paralímpicos de Atenas 2004. 

Conquistada na prova individual, o mérito desta 

medalha é percebido como sendo apenas seu, facto 

que parece aumentar a importância que lhe é 

atribuída pelo atleta. Do mesmo modo, a dificuldade 

ultrapassada para a sua obtenção fortalece a 

atribuição de significado a essa vitória.  

 

Houve uma medalha que foi difícil de ganhar 

mas de que gosto muito, a de Atenas. Ganhei o 

ouro em equipas, mas estava à espera de 

ganhar uma medalha individual. Já queria isso 

há algum tempo porque desde 88 que não 

ganhava e consegui. Então foi uma grande 

alegria voltar novamente de uns Jogos com 

duas medalhas… Foi muito bom mesmo. Era 

mesmo um objetivo pessoal que eu tinha. 

 

Em poucos anos, Fernando transformou-se num 

atleta de alta competição. No espaço de menos de um 

ano iniciou a sua participação em competições 

internacionais ao mais alto nível e a sua rotina diária 

modificou-se por inteiro. Dedicado exclusivamente à 

prática desportiva, os treinos e as competições 

passaram a fazer parte dos seus dias e o atleta 

associa o Boccia à sua profissão.  

 

Eu treino 4 dias por semana, cerca de 2 horas… 

Normalmente venho para casa ao final da tarde e 

depois vou para um pavilhão aqui perto e fico lá até 

às 19h a treinar. Vou com o meu primo ou com o meu 

irmão que me ajudam a jogar e a treinar. Mas antes 

dos Jogos ou dos mundiais, acabo por treinar todos 

os dias, duas vezes por dia… Nessa altura o treino 

acaba por ser mais intensivo. Mas acho que é normal 

porque não faço mais nada e o Boccia é o meu 

emprego no fundo. 

 

No Boccia, o intuito de Fernando sempre foi 

superar-se e atingir os melhores resultados possíveis. 

Mais do que fixar-se num determinado adversário ou 

focar-se nas medalhas, os seus objetivos estiveram 
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sempre dirigidos para a satisfação pessoal associada 

à sua prestação.  

 

Penso que quero chegar longe, o mais longe 

possível… Não penso muito nas jogadas ou nos 

adversários… Penso sempre em jogar o melhor 

possível e obter os melhores resultados para o meu 

país. 

 

Ao narrar a sua história o atleta reporta-se à 

importância que o reconhecimento social tem 

adquirido ao longo da sua vida. As diversas 

homenagens que a família, os amigos e a Junta de 

Freguesia onde vive lhe foram fazendo ao longo da 

sua carreira, foram relevantes para Fernando. A este 

respeito, descreve algumas experiências: 

 

Aqui tenho um pavilhão com o meu nome. É um 

pavilhão aqui na escola, em Ferreira de Aves. Foi 

tanta emoção… Não estava nada é espera… Foi 

muito, muito bom… (…) A Junta já me fez várias 

homenagens e festas quando eu ganhei medalhas 

nos Jogos Paralímpicos. A própria escola onde há o 

pavilhão com o meu nome, sempre que pode faz-me 

homenagens e convida-me para falar com os 

alunos… Foi muito engraçado porque quando fizeram 

a inauguração do pavilhão com o meu nome eu não 

sabia, foi uma surpresa para mim. Eu fui para lá, 

estava lá muita gente e foi o meu irmão que me levou. 

Só quando destaparam a placa é que percebi… Fiquei 

muito contente e emocionado. Agradeci muito à 

escola e ao presidente. E também tenho uma rua com 

o meu nome. Depois há sempre surpresas quando 

vou à APCV no primeiro dia despois das provas. Eles 

preparam-me sempre uma festa. Dão-me os 

Parabéns, dizem para eu continuar porque: ”Tu és o 

campeão aqui!”. Lá na APCV apoiam muito o nosso 

trabalho e as nossas provas. E quando não ganhámos 

medalhas apoiam-nos na mesma. 

 

Estas iniciativas assumem um valor 

fundamental ao elevar os feitos desportivos do 

atleta para a esfera social. Neste aspeto, os títulos 

conquistados ao longo do seu percurso parecem 

ter uma influência positiva na forma como 

Fernando estabelece relações sociais, como cria 

amizades e como é percebido pelos outros. O 

desporto permitiu-lhe obter maior visibilidade, não 

apenas no seio familiar, mas também no meio 

onde vive. Para si, esta é uma das maiores 

recompensas que o Boccia lhe tem dado ao longo 

da vida, porém, o atleta está ciente de que isso 

aumenta a responsabilidade face a resultados 

desportivos futuros.  

  

Em Seul era mais novo e nessa altura ainda não havia 

dinheiro. Antes não me pagavam para jogar. Depois 

quando comecei a ganhar mais medalhas e, passado 

alguns anos, começaram a pagar-me pelas medalhas 

ganhas e tive direito às bolsas paralímpicas… a partir 

daí é que acho que comecei a sentir que era mais a 

sério. Comecei a sentir mais a pressão e a ficar cada 

vez mais nervoso. O que é certo é que desde aí que 

os meus resultados começaram a piorar, tenho muitos 

nervos nas competições e tenho muita dificuldade em 

controlá-los. (…) É uma coisa que mudou com a 

idade. Com a idade tenho-me sentido cada vez mais 

nervoso nas competições. Tenho tido cada vez mais 

dificuldades em controlar as emoções e o nervosismo 

nos jogos. Eu neste momento até estou a treinar isso 

com a Psicóloga do centro para tentar melhorar os 

meus resultados. 

 

Este sentido de responsabilidade parece ser 

acrescido pelo nível de autonomia e de 

independência que o Boccia veio proporcionar ao 

atleta, nomeadamente, no plano financeiro. Nesta 

ótica, Fernando tem sentido grandes dificuldades em 

aceitar esta responsabilidade e em assumi-la sem 

receios. Mais do que perder o reconhecimento dos 

outros, receia perder o apoio financeiro que recebe 

através da bolsa paralímpica. 

 

Mudou tudo! O Boccia foi o meu futuro… tem sido e 

continuará a ser. No fundo o Boccia é a minha vida. 

Se não fosse o Boccia o que é que eu fazia? Eu passo 

os meus dias a jogar, a competir, a viajar, a ir a 

estágios, homenagens, etc. Se não fosse o Boccia 

não tinha nada disso. E depois quando comecei a 

ganhar algum dinheiro com isso também foi bom 

porque ajudei aqui em casa. No fundo o Boccia 

também me deu alguma autonomia. Foi com o 

dinheiro do Boccia que comprei a minha cadeira de 

rodas elétrica, as minhas coisas, a minha 
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aparelhagem, os meus cds… Se não fosse o Boccia 

nunca teria tido nada disso. (…) Mudou tudo, arranjei 

uma namorada também [risos]. Mas foi ela que me 

procurou a mim, por eu ser campeão… Acho que se 

não fosse o Boccia se calhar ela nunca tinha olhado 

para mim. 

 

Para Fernando, o Boccia desempenhou um papel 

imprescindível na mudança de atitudes dos outros em 

relação a si próprio. A prática desportiva possibilitou-

lhe a independência financeira e o reconhecimento de 

todos no meio onde vive. Tais factos levaram-no a ser 

percebido de modo mais positivo por aqueles que, 

anteriormente, apenas o viam como pessoa com 

deficiência. Esta situação parece ser ainda mais 

evidente porque Fernando vive num meio social 

relativamente pequeno e em que toda as pessoas se 

conhecem.  

Para esta mudança de atitudes contribuiu não 

apenas o esforço, empenho e dedicação pessoal do 

atleta, mas também todo o apoio que familiares, 

amigos e treinador sempre lhe dedicaram. 

 

A família apoiou-me sempre muito. O meu irmão 

também joga Boccia na escola, no desporto escolar. 

A primeira medalha que ganhei foi uma festa. Foram-

me buscar ao aeroporto, fizeram-me uma festa 

grande... A minha família mais próxima foi-me buscar 

ao aeroporto e depois quando chegamos a Viseu 

estavam lá muitos carros de amigos… Todos a apitar, 

vieram sempre atrás de nós até aqui a minha casa… 

sempre a gritar por mim e a fazer uma festa enorme. 

Quando eu ia para fora para as provas os meus 

amigos diziam: “Vai, faz o teu melhor e traz medalhas” 

[sorriso]. Sempre me apoiaram muito. Eles fizeram 

cachecóis com o meu nome, faixas, bandeiras… tudo 

para me apoiar e para me ir receber ao aeroporto. (…) 

Eu acho que o meu treinador, o Filinto. Ele foi a 

pessoa mais importante, mas os meus amigos e a 

minha família também têm sido muito importantes. 

Quando as competições são perto eles vão ver. Mas 

o Filinto é a pessoa que realmente me tem 

acompanhado durante este tempo todo. Já estou com 

ele há mais de dez anos. Mas depois tenho os meus 

amigos do Boccia também, a Cristina, o Pedro Clara, 

o Fernando Pereira, o José Carlos, o Armando… são 

todos amigos. Falo com eles apenas nos estágios, 

mas são amigos que vão ficando… 

 

Quando questionado sobre a evolução do 

desporto pessoas com deficiência em contexto 

nacional e internacional, Fernando considera que o 

investimento internacional tem sido notório nos 

últimos anos. Como em Portugal sucede o oposto, o 

atleta tem sentido dificuldades em manter o mesmo 

nível de resultados. Para além disso, é evidente a sua 

preocupação por não ver atletas novos a surgir no 

Boccia português; atletas com vontade de vencer e 

com capacidade para dar continuidade ao trabalho 

que ele e muitos colegas fizeram durante anos. 

  

Este ano foi o primeiro ano em que não trouxe 

medalhas e acho que só isso diz tudo. Agora está 

mais difícil, agora os outros países estão mais fortes. 

Eles treinam muito mais do que nós e têm muito mais 

apoios. (…) Os adversários estão cada vez mais 

fortes… Eles treinam muito, têm bons equipamentos, 

têm bons técnicos, uma equipa de apoio, e nós não. 

Acho que isso também acontece porque estamos a 

ficar velhos. Os atletas portugueses estão a ficar 

velhos e não aparecem atletas novos. Quem é que vai 

continuar o nosso trabalho quando nós deixarmos de 

jogar?  

 

Fernando distingue-se pela regularidade, 

consistência e extensão do seu percurso 

desportivo ao nível do desporto de elite.  

 

Este ano já bati o recorde. Acho que não há nenhum 

atleta português que tenha estado em tantos Jogos 

Paralímpicos seguidos como eu estive. E vamos lá ver 

se consigo chegar aos do Brasil [risos]. 

 

Não obstante, reconhece que hoje, alcançar a 

vitória não é tarefa fácil e que face ao nível 

competitivo que está a ser atingido nos últimos anos, 

será difícil manter-se por muito mais tempo na alta 

competição.  

 

Sinto que estou com mais idade. Tenho pensado 

nisso desde que vim de Londres. Vim desanimado de 

Londres. Não lido bem com a pressão e senti muito a 

pressão do meu treinador nestes Jogos. E tenho tido 

muita vontade de desistir. Eu nunca digo isso à minha 
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família porque nunca me deixariam parar. Eles acham 

que o Boccia é o meu emprego e não querem que eu 

deixe. Faz-nos jeito o que ganho… mas neste 

momento já começo a pensar nisso. 

  

Quando realizámos a entrevista, Fernando estava 

muito desanimado em relação ao seu futuro no 

Boccia. Neste momento sente vontade de desistir e 

de se dedicar a outros projetos, também eles 

importantes na sua vida. Contudo, face ao rendimento 

que recebe pelo facto de ainda integrar o projeto 

paralímpico, a sua família incentiva-o a prosseguir a 

carreira. 

Nas suas palavras é possível compreender a 

necessidade que sente de assumir novos papéis e se 

envolver noutros sonhos. De facto, a própria rotina 

associada ao treino e à competição já não é vivida por 

Fernando com o mesmo entusiasmo. 

 

Para o futuro, se continuar a ter forças quero continuar 

a treinar, a jogar e a competir pela seleção de 

Portugal. Enquanto der quero continuar a jogar 

Boccia. Quando sentir que já não sou capaz ou que já 

não consigo ganhar mais nada, então aí desisto. Vou 

continuar a levar a minha vida e a treinar… Ainda 

estou a pensar se quero ir ao Brasil aos próximos 

Jogos Paralímpicos ou não. Para já gostava, mas vou 

ver como me correm as coisas até lá e falta saber se 

sou chamado à seleção. Eu gosto de treinar, gosto de 

vestir a camisola da seleção e também gosto de ser 

reconhecido no Centro… perder isso sei que também 

me vai custar. (…) Mas eu gostava de fazer outras 

coisas também, gostava de trabalhar um dia... 

Gostava de poder conduzir um carro, mas só posso 

conduzir um carro adaptado e esses são muito caros. 

(…) Mas o meu maior sonho era ter uma família, 

construir uma família como as pessoas “normais” 

fazem. Acho que já chega desta correria de viagens 

para um lado e para o outro, já tenho muita idade e já 

me cansa um pouco isso tudo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III. Narrativas no Desporto Paralímpico 
 

222 

 

2.6 A Narrativa de Fernando Pereira 

 

A entrevista com Fernando foi realizada no dia 2 

de Novembro de 2012, numa manhã de Outono, no 

escritório de sua casa. Num ambiente tranquilo e 

intimista foi possível conhecer a sua história com 

algum detalhe. Para tal, Fernando recorreu, por 

iniciativa própria, a fotografias e a registos do seu 

currículo desportivo à medida que foi narrando a sua 

experiência. 

Fernando tem 58 anos e é o atleta mais velho do 

grupo de estudo. Nasceu no Porto e vive em 

Matosinhos. Quando era jovem estudou até ao 2º ano 

da Licenciatura em Contabilidade, no Instituto de 

Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP). Na 

época era um jovem ligado à política e foi preso 

durante a revolução de 25 de Abril de 1974, em 

Portugal. 

Atualmente está reformado, tendo trabalhado no 

Porto de Leixões até aos 48 anos, altura em que se 

aposentou. 

Devido a uma predisposição genética que o afetou 

não só a si, mas também à sua mãe e a quase todos 

os seus irmãos, Fernando tem distrofia 

neuromuscular progressiva.  

Iniciou-se no desporto para pessoas com 

deficiência na fase adulta, com 45 anos, através do 

Boccia, mas no seu percurso participou ainda em 

provas internacionais de Vela adaptada. Não 

obstante, foi no Boccia que se tornou reconhecido 

pelos seus resultados desportivos e que participou 

em duas edições dos Jogos Paralímpicos, Atenas 

2004 e Pequim 2008. Várias vezes campeão nacional 

em provas de pares para a classe BC4, recebeu ao 

longo do seu percurso alguns prémios de mérito e foi 

ainda protagonista em homenagens. Das inúmeras 

medalhas conquistadas, salientam-se três medalhas 

de ouro e uma de prata em Campeonatos do Mundo, 

quatro de prata em Campeonatos da Europa e duas 

medalhas de prata obtidas em Jogos Paralímpicos. 

Na Vela adaptada, o atleta conquistou uma medalha 

de bronze em Campeonatos do Mundo. 

Até 2006, Fernando foi atleta do Futebol Clube do 

Porto, época em que passou a representar o Clube 

ARDA da Associação de Paralisia Cerebral do Porto. 

Pese embora o facto de a deficiência ser genética, 

a sua natureza é progressiva. Nesta medida, 

Fernando teve uma infância e adolescência 

semelhantes a qualquer criança da mesma idade. 

Apenas aos 17 anos começou a sentir os efeitos da 

doença e tomou consciência de que, a partir desse 

momento, não poderia voltar a fazer tudo o que fazia 

antes. Desde muito cedo praticou desporto com os 

seus colegas na escola e, apesar de não ser um aluno 

com performances extraordinárias, sempre 

conseguiu acompanhar os pares nas aulas de 

Educação Física e até mesmo nas brincadeiras de 

recreio. Sobre isso, o atleta refere: 

 

Isto é característico da doença… Eu ao atravessar 

uma rua ou um passeio eu caía. Comecei a sentir isso 

com 17/18 anos porque eu também já imaginava que 

tinha esta doença. Nós somos 7 irmãos e 6 têm esta 

doença, é hereditário e a minha mãe também tem. 

Começou pela minha irmã mais velha que era nos 

braços, depois foram eu… entretanto começou a 

manifestar-se em todos eles. Por isso eu fiz tudo como 

os outros. Tive uma juventude muito boa, feliz. Nesse 

aspeto tive tudo… só que eu era muito magrinho. Eu 

joguei Voleibol, Futebol, pratiquei Aeromodelismo 

muitos anos, mas comecei a sentir que já não era a 

mesma coisa. Eu ia a correr no Futebol, por exemplo, 

e caía e os meus colegas diziam: “Olha caiu com o 

vento e riam-se!” Faltavam-me as forças e caía logo 

no chão. Fazendo qualquer movimento mais brusco 

imediatamente caía. (…) A partir dos 20 anos tive de 

deixar tudo porque deixei de conseguir correr. Foi-se 

agravando e o primeiro grande sintoma foi deixar de 

correr. Depois começaram as dificuldades de subir 

escadas, de caminhar na areia… Foi a partir daí que 

o desporto terminou… mas na altura custou muito. 

Depois ocupamo-nos a fazer outras coisas, comecei 

a trabalhar e pronto… conformei-me. (…) Neste 

momento penso que não estou pior porque parei no 

momento certo. Sempre me poupei um pouco em 

termos musculares, faço fisioterapia três vezes por 

semana como se fosse um trabalho. Há 15 anos 

seguidos que o faço sempre! E basta parar mais uns 
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dias que sinto logo muito mais dificuldade em voltar a 

andar e desequilibro-me muito. 

 

No discurso de Fernando é possível identificar 

uma forte mudança na sua vida e no dinamismo que 

sempre o caracterizou desde a infância, devido às 

consequências evolutivas da doença. A tomada de 

decisão face ao abandono desportivo constituiu-se 

como prioridade para o atleta que não queria ver o 

seu estado de saúde agravado. Do mesmo modo, o 

trabalho de fisioterapia realizado ao longo de vários 

anos tem sido fulcral na manutenção das 

capacidades que ainda detém.  

Este foi apenas um período transitório na vida do 

atleta, uma vez que, anos mais tarde, regressa à 

prática desportiva, desta vez, adaptada. Fernando 

teve conhecimento da existência de desporto para 

pessoas com deficiência através da Associação 

Portuguesa de Doentes Neuromusculares (APN), 

fundada em 1991 e da qual Fernando fazia parte. 

Através da Associação teve oportunidade de 

conhecer outros atletas com os mesmos problemas e 

de partilhar experiências de vida. Foi aí que conheceu 

Bruno Valentim, atleta que na época já era jogador da 

seleção nacional de Boccia. 

  

Entretanto nós formámos uma Associação de 

Doentes Neuromusculares e foi lá que eu conheci o 

Bruno… Isso deve ter sido em 91 que se criou a 

Associação da qual eu fiz parte. Conheci-o em 92 

salvo erro… Depois em 96/97 foi quando parti a perna 

e nessa altura fiquei numa cadeira de rodas. (…) Até 

aí andava na rua sem nada, só precisava de alguma 

ajuda para subir escadas, mas de resto nem 

canadianas usava. Eu criei o meu filho praticamente 

sozinho. Era eu que tratava dele, que cozinhava e que 

fazia tudo aqui em casa porque me divorciei há 10 

anos. Quando parti o fémur estive 1 ano no Hospital 

em recuperação e foi aí que fiquei na cadeira e que 

voltou a surgir o desporto na minha vida. (…) 

Entretanto, o Bruno como sempre foi doido pelo 

desporto, em 1999, chateia-me para eu ir para o 

Boccia e eu fui…. Aí fui para o Futebol Clube do Porto 

jogar Boccia. Na altura já havia alguns miúdos da APN 

que jogavam Boccia e os miúdos também me 

começaram a desafiar. Eu tinha jeito para eles e dava-

me bem com eles. Ainda hoje eu sou o avozinho para 

eles [risos]… Comecei com eles apenas para passar 

o tempo. Ia aos Campeonatos e perdia com eles só 

para eles não ficarem tristes [risos]… Quando 

comecei não tinha assim grandes objetivos no Boccia, 

fui para lá para brincar com eles. Chegava aos 

Campeonatos e deixava os miúdos ganhar… 

literalmente. 

 

Numa fase inicial, o Boccia adquiria um carácter 

meramente ocupacional para Fernando; a 

competição era encarada com ligeireza e o seu 

principal intuito era manter-se ativo e apoiar os atletas 

mais jovens que, como ele, se estavam a iniciar na 

modalidade. Todavia, o rumo do seu percurso 

inverteu-se a partir de 2002 quando os atletas com 

doenças neuromusculares passam a ser aceites nos 

Jogos Paralímpicos através da criação de uma nova 

classe, a BC4. Nessa época, em Portugal, eram 

poucos os atletas dessa classe, facto que precipitou 

a chamada de Fernando à seleção.  

 

Até que um dia há a hipótese de eu ir para a seleção. 

Havia muito poucos atletas da BC4 e eles mudaram 

as regras da classificação médica e os 

neuromusculares também entraram. Até ir para a 

seleção nunca tinha ido a nenhuma competição 

internacional. A selecionadora veio então ter comigo 

e havia mais um rapazito que ela chamou e disse-nos 

que durante um mês e tal, dois meses, íamos os dois 

aos treinos da seleção e ela no final teria de escolher 

apenas um de nós. Aí comecei a jogar mais a sério e 

a empenhar-me mais. Quando comecei a ouvir falar 

da possibilidade de ir aos Jogos Paralímpicos, aí cada 

vez tinha mais vontade de treinar e de melhorar o meu 

jogo. Na altura o Bruno já fazia parte da seleção, mas 

ainda não havia um atleta para fazer par com ele a 

nível internacional. E o escolhido fui eu. Soube em 

Julho de 2002 e foi aí que eu comecei a trabalhar mais 

a sério … Comecei a treinar também no trabalho, na 

sala onde trabalhava… e lá fui eu para o meu primeiro 

Campeonato do Mundo na Póvoa, em 2002. E venho 

logo embora com a medalha de ouro em pares 

[sorriso]. E só não ganhei a medalha de ouro em 

individuais porque não sabia as regras e não protestei 

quando devia ter protestado… então ganhei a de 

prata. (…) Não estava nada à espera dessa medalha. 

Eu dizia só que não queria ser o último porque 
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também não conhecia as coisas nem o nível 

internacional dos atletas. Quando fui para essa 

primeira competição lembro-me que o Professor Luís 

[treinador de Boccia do clube onde atualmente treina] 

ouviu-me dizer isso e disse para um treinador de outro 

atleta: “Olha, este está borrado de medo!” E os termos 

dele foram mesmo estes. No fim, quando ganhei, 

disse-lhe eu: “Está a ver como estar com medo nem é 

mau?” [risos] Lá vim eu todo satisfeito com uma 

medalha de campeão do mundo e vice-campeão em 

individuais. Acho que no momento em que ganhei 

essas medalhas nem tive bem consciência do valor 

que tinham. 

 

A conquista das primeiras medalhas 

internacionais foi de tal modo inesperada para 

Fernando que, ainda hoje, este recorda como as mais 

especiais e importantes da sua carreira. 

 

Foi a primeira, a primeira marca mesmo. Eu fui 

naquela de ver o que vai acontecer… Eu no fundo só 

não queria ser o último… E depois venho com duas 

medalhas, uma de ouro e uma de prata… isso 

marcou-me. Ainda estou a ver a festa final de entrega 

das medalhas, a minha alegria foi extraordinária 

naquele momento, não estava à espera mesmo e 

recordo esse momento como se fosse hoje. 

 

A grandeza de tal feito, ainda mais para um atleta 

que, como Fernando, nunca se havia dedicado de 

forma absoluta ao treino e à competição, fizeram 

aumentar em si o sentimento de responsabilidade 

para as competições futuras e de comprometimento 

com a prática. Se um atleta, sem estar sujeito a um 

processo de treino regular e consistente conseguiu 

conquistar duas medalhas num Campeonato do 

Mundo, será de esperar que no futuro este seja capaz 

de elevar os seus feitos e atingir resultados 

desportivos de excelência. 

 

A partir daí é que veio a responsabilidade. Eu no ano 

seguinte, no 1º Campeonato regional empenhei-me 

totalmente e ganhei ao Bruno, foi a primeira vez que 

lhe ganhei. A partir dessas primeiras medalhas 

comecei a treinar muito mais, mas sempre sozinho e 

sem acompanhamento de um técnico… sem ajuda de 

um especialista. 

 

Fernando assumiu esta responsabilidade com 

determinação e comprometimento. A conquista 

destas medalhas incentivou-o a melhorar o seu jogo 

e a treinar afincadamente em busca de melhores 

performances. E este seu intento não poderia ter sido 

concretizado com maior mestria. No ano seguinte o 

atleta é apurado para participar nos Jogos 

Paralímpicos de Atenas 2004, onde alcança a prata 

na competição de pares. Estes foram os primeiros 

Jogos em que a classe BC4 esteve presente nas 

competições de Boccia. Por conseguinte, a medalha 

ganha tornou-se ainda mais emblemática. A este 

respeito, o atleta contou-nos o que de mais relevante 

distinguiu esta experiência: 

 

Tinha mesmo vontade de ir a uns Jogos Paralímpicos. 

Acho que isso é o objetivo número um de todos os 

atletas e tinha muitas expectativas para ver como era 

aquilo… E não há dúvida de que é algo de 

extraordinário. A sessão de abertura é fantástica! 

Passar por aquilo tudo, andar lá no meio, ver o estádio 

cheio de gente e depois aquele espetáculo que fazem 

na abertura foi algo extraordinário e que nunca 

esquecerei. Depois aquela convivência toda na aldeia 

paralímpica, todo aquele convívio entre os atletas é 

muito saudável… O que me marca mais é a sala de 

jantar. Uma tenda enorme onde podíamos ir sempre 

comer, 24 sobre 24 horas e onde víamos todo o tipo 

de atletas. Depois toda a envolvência, todo o aparato 

e mobilização de pessoas em volta da competição é 

incrível. Depois o convívio com aquelas nações todas. 

Só estávamos lá nós… quem ia competir, treinadores, 

a comitiva… era como se fosse algo onde nem todos 

podem chegar, como um mundo à parte e especial 

onde chegam apenas os melhores. 

 

Na perspetiva de Fernando, ter conseguido estar 

presente nos Jogos Paralímpicos representou um 

feito heroico, ao alcance apenas dos melhores 

atletas. Desta experiência, percebemos ainda a 

elevada importância atribuída pelo atleta à 

envolvência da competição, à sua grandiosidade, 

mas também à amizade que é possível experienciar 

e partilhar com atletas de diferentes nacionalidades. 

Finda esta competição, deu-se início a um novo 

ciclo, pautado pelas habituais competições nacionais 
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e internacionais. Neste ciclo, Fernando releva o 

Campeonato do Mundo do Brasil, em 2006, como 

uma das competições mais significativas da sua 

carreira. Nesta competição conseguiu ir desde as 

grandes conquistas ao pior momento do seu 

percurso, e tudo se passou numa mesma competição.  

 

Quando vou ao Campeonato do Mundo no Brasil 

acontecem duas coisas extraordinárias, uma é a 

minha pior classificação individual, 17º e depois trouxe 

a medalha de ouro em pares que fui eu que a 

conquistei na última bola, a 2 segundos do fim. 

Estávamos a perder 3-1 e tínhamos uma bola azul 

deles que não nos estava a deixar pontuar… Esta 

ficou-me sempre na memória porque acho que foi a 

melhor jogada que fiz até hoje e que nos deu o 

Campeonato do Mundo, a 2 segundos do fim. Eu tive 

de arranjar a cadeira para me colocar melhor no 

campo e diz o Bruno [atleta com quem faz par]: “Olha 

o tempo!” E eu olho e vejo 5 segundos e lanço a 

bola… “zás”… e mal a bola me sai da mão eu vejo que 

ela vai lá. A minha mulher e a mulher do Bruno a gritar 

naquele pavilhão pareciam umas tolinhas, toda a 

gente naquele pavilhão ficou a olhar e essa ficou na 

memória… Ganhar um Campeonato do Mundo a 2 

segundos do fim foi muito bom. E eu ainda por cima 

tinha jogado tão mal... Aquilo soube-me tão bem que 

eu lembro-me perfeitamente disso. Tenho aqui a 

imagem total do lançamento da bola, as pessoas a 

berrar e os atletas da Hungria desolados… Nessa 

bola dei um grito tão grande que não me lembro de ter 

feito tal até porque eu sempre fui muito contido. (…) 

Essa do Brasil marcou-me mesmo porque eu tive uma 

má prestação individual e limpo a imagem com esse 

lançamento. É essa porque tenho o muito mau e 

depois o extraordinário num mesmo momento. (…) 

Quando fico em 17º na competição individual chego a 

pensar: “Já chega, vou acabar com isto e desistir do 

Boccia!” E depois tenho a compensação que é ganhar 

o Campeonato e ser eu a decidi-lo. Foi aí que eu tive 

o ponto mais baixo e ainda no Brasil que tenho o ponto 

mais alto do meu percurso. Nesse Campeonato tive 

as duas situações, “aterrei na lama” no Campeonato 

individual e “subi ao céu” em pares [sorriso]. 

 

Neste excerto é percetível a relevância que a 

prova adquire no seu percurso desportivo, em 

particular pelo modo detalhado como é capaz de 

descrever esta experiência. Ainda mais porque 

Fernando foi referindo algumas dificuldades de 

memória no decorrer da entrevista. Por este motivo, 

muitas vezes recorreu a imagens, a troféus ou ao seu 

currículo para contar a sua história, o que não 

sucedeu quando se reportou a esta competição; 

como se este episódio tivesse ficado gravado na sua 

memória para sempre. 

Em 2008 o atleta regressa aos Jogos 

Paralímpicos, já com mais experiência a nível 

competitivo e internacional, e alcança novamente 

uma medalha de prata na competição de pares BC4. 

Para o atleta, os Jogos de Pequim são definidos 

como:  

 

“Uma experiência a não esquecer”. (…) Pequim foi 

extraordinário… A aldeia paralímpica era qualquer 

coisa de extraordinário, linda, linda, linda… Em 

termos de organização e de respeito… Toda aquela 

juventude tinha uma educação notável. Notava-se 

que havia ali muita amizade. Não há dúvida de que 

Pequim… tão cedo não há Jogos como aqueles. 

Aquela piscina olímpica e aquele estádio eram fora de 

série, extraordinários mesmo. (…) Depois lembro-me 

dos chineses sempre doidos para tirar fotografias 

connosco e a pedir autógrafos. Então se soubessem 

que tínhamos uma medalha era incrível. E então 

quando a medalha era de ouro para eles tinha mesmo 

muita importância.  

 

Nos Jogos de Pequim o atleta evidencia o 

ambiente, a envolvência e a organização dos Jogos 

como marcante. Não obstante, na vivência partilhada 

sobre a competição, Fernando coloca em evidência o 

reconhecimento sentido pelos resultados desportivos 

conquistados, atribuindo-lhe um valor fulcral na sua 

motivação e no orgulho pessoal sentido. 

 

O aparecer na televisão, as pessoas virem ter 

connosco também é importante… é o 

reconhecimento. As homenagens que me fizeram, o 

dragão de ouro que recebi, tudo isso são homenagens 

que ficam e são dos troféus que eu mais gosto. Recebi 

um dragão de ouro distinguido pelo Futebol Clube do 

Porto em que fui o primeiro atleta de desporto 

adaptado a receber esse prémio. Foi o primeiro 
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prémio desse género e eu sei que batalhei para 

aquilo... É um troféu de mérito que qualquer atleta 

quer ganhar. É um prémio de que tenho muito orgulho! 

(…) Outra coisa que gosto muito é de ser convidado 

pelas escolas e estar com os miúdos ali a ensinar-lhes 

o que é o Boccia, levar as bolas e ir jogar com eles... 

gosto muito. O diálogo com os miúdos pequeninos é 

extraordinário, gratificante mesmo; vivo experiências 

muito boas ao contar-lhes as minhas histórias.  

 

Para o atleta, a partilha da sua experiência com os 

mais novos constitui-se como um momento de 

realização pessoal verdadeiramente gratificante. Na 

sua opinião, este tipo de partilha poderá revelar-se 

fulcral no surgimento de novos atletas e até mesmo 

na sensibilização da sociedade em geral para o 

trabalho realizado pelos atletas paralímpicos 

portugueses. 

Não obstante, no decorrer do seu percurso no 

desporto para pessoas com deficiência, Fernando 

tem enfrentado vários obstáculos. Nem sempre as 

condições de que dispôs para o treino foram as 

melhores, ao nível das infraestruturas e do 

acompanhamento por técnicos especializados no 

Boccia. O seu testemunho, que apresentamos em 

seguida, patenteia o carácter amador que ainda hoje 

caracteriza este tipo de prática desportiva. 

 

No Porto só treinávamos aos sábados e se houvesse 

Futebol nem ao sábado treinávamos. Eu comecei a 

chegar a um ponto em que aquilo já era desporto de 

alto rendimento e eu não podia treinar só uma vez por 

semana com os meus treinadores. Por isso, às vezes 

treinava no trabalho… até que um dia me chateei com 

o FCP porque pedi acompanhamento psicológico e 

eles não me deram. Eu ganhava aos mais fortes e 

perdia com os piores atletas… sempre tive dificuldade 

em gerir isso. (…) Depois arranjei lugar para treinar 

aqui perto de casa no pavilhão da cooperativa e 

cederam-me o espaço por algumas horas, mas 

treinava sozinho e não tinha apoio nenhum. Não tinha 

treinador! 

 

Pelo exposto, em 2006, Fernando mudou de 

clube. Falou com o Professor Luís Ferreira, treinador 

do clube ARDA da APPC do Porto, e passou a ser 

seu atleta. Porém, apesar de melhores condições de 

treino a nível espacial e material, a falta de 

acompanhamento individualizado desapontou, 

novamente, Fernando. 

 

Quando fui para a ARDA fiquei com melhores 

condições. Posso ir para lá todos os dias, almoço lá 

até e tenho sempre alguém para me apanhar as bolas, 

mas treinador individual nunca tive. (…) Na BC4, 

como eu sou mais autónomo eles deixam-me ficar a 

treinar sozinho e pronto. Eu gostava de arranjar 

alguém que conhecesse bem o Boccia, alguém com 

formação específica. Se eu tivesse isso acho que teria 

tido muito melhores resultados, como aconteceu com 

o Bruno. Eu mesmo tendo resultados razoáveis acho 

que passei ao lado de uma carreira… Fui sempre um 

autodidata, fui vendo, fui aprendendo… 

 

À semelhança de outros atletas, Fernando 

considera que a falta de métodos de treino 

adequados representa um problema de fundo no 

Boccia português. Considerando ainda as 

características específicas do jogo, o atleta salienta a 

necessidade premente de apoio psicológico aos 

atletas de Boccia da seleção. 

Como referido anteriormente, Fernando também 

praticou Vela adaptada durante, sensivelmente, três 

anos. A oportunidade de experimentar a Vela, à 

semelhança do Boccia, surgiu por intermédio de 

Bruno Valentim que lhe abriu portas a uma nova 

aventura. A propósito desta experiência referiu: 

 

A Vela foi novamente o Bruno… Ele é que abre as 

portas todas [risos]. (…) A Vela surgiu em 2002. 

Depois em janeiro de 2004 penso que fui à primeira 

competição. Surgiu uma oportunidade de ir à Austrália 

a uma competição e eu lá fui a meu custo… E não me 

correu mal, em 15 fiquei em 7º lugar e não dominava 

nada a Vela. Tinha começado há pouco tempo e 

aquilo é complicado. Depois fui ao Campeonato do 

Mundo de Vela em Itália, em 2005, em que aí já fui 

convidado e fiquei em 3ºlugar, ganhei uma taça na 

Vela! É incrível não é?! (…) Fui para a Vela com o 

objetivo de passar o tempo, era uma coisa nova na 

altura e tinha curiosidade em ir experimentar. 

Experimentei e gostei! Enquanto deu aproveitei a 

oportunidade… (…) Só que depois desisti porque em 

termos de staff era preciso muita ajuda e não 

tínhamos apoios nenhuns. Se não levássemos a 
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família atrás para nos ajudar não tínhamos como 

treinar ou competir. Quando saíamos com o barco ia 

sempre um barco de apoio connosco e tinha de ter 

gente para colocar o barco na água e para me colocar 

lá... Foi sempre complicado ter gente para ajudar e 

treinava muito pouco. Então depois deixei a Vela e 

decidi apenas dedicar-me ao Boccia que era mais fácil 

e não estava tão dependente de outra pessoa… no 

fundo foi por isso. 

 

A experiência nesta modalidade foi curta, 

fundamentalmente, pelas dificuldades logísticas 

associadas e pela dependência de terceiros. O facto 

de não poder treinar sem necessitar de auxílio, tal 

como sucedia no Boccia, precipitou o abandono da 

Vela, apesar das vivências positivas que 

experienciou. 

Ao longo da narração o atleta foi referenciando 

ainda algumas pessoas que foram para si referentes, 

nomeadamente a sua namorada, atual companheira. 

Nos últimos anos ela tem sido fundamental no 

incentivo e apoio incondicional à prática desportiva.  

Também Bruno Valentim tem um significado 

especial na sua carreira. Foi este que iniciou 

Fernando no desporto, mas também que o 

acompanhou e com quem partilhou muitas das suas 

vitórias. O modo como Fernando se reporta a este 

atleta leva-nos a perceber a admiração que nutre por 

ele. Uma admiração tão forte que leva Fernando a 

considerar Bruno Valentim como modelo de ação, ou 

mesmo ídolo. Além disso, Bruno esteve sempre 

presente nos momentos mais difíceis da sua carreira, 

o que reforça ainda mais o reconhecimento de 

Fernando. 

 

O Bruno, não há dúvida. Foi uma pessoa que além de 

me puxar para tudo, eu admiro de facto o poder 

mental e a vontade de ganhar que ele tem. E acho que 

às vezes era por isso que nos dávamos tão bem. Ele 

às vezes berrava comigo e puxava por mim para eu 

me concentrar um bocadinho e isso fazia de nós uma 

grande equipa. Ele é uma pessoa que me marcou, 

gosto dele, somos amigos ainda hoje e desconfio que 

se não fosse ele, talvez eu não tivesse andado no 

Boccia tanto tempo. Foi ele que me ajudou nesse 

aspeto, foi ele que me levou e também influenciou um 

pouco a minha ida à seleção… é essa também a 

gratidão que lhe tenho. Reconheço a importância que 

teve ele cruzar o meu caminho e ter feito parte do meu 

percurso. Ele também me ensinou muita coisa… o 

controlar a pressão e a parte mental que ele me 

ajudou e é isso que se calhar também me está a fazer 

querer continuar e manter-me mais estes 4 anos. (…) 

Em pares eu e o Bruno funcionávamos muito bem, 

sempre funcionámos por isso é que nós ganhávamos 

tantos títulos juntos. Nós conseguíamos compensar 

um ao outro. Ele era melhor jogador do que eu, ele 

tinha mais precisão do que eu e eu tinha mais força 

do que ele, então compensávamo-nos e entendíamo-

nos muito bem. Ele mais competitivo e eu mais 

calmo… mas fazíamos uma bela dupla [sorriso].  

 

Para este atleta, o desporto foi adquirindo 

diferentes significados ao longo da vida. Voltado, 

inicialmente, para uma vertente recreativa, os 

excelentes resultados alcançados conduziram-no à 

alteração dos seus objetivos e à chegada ao mais 

elevado nível competitivo. Atualmente, Fernando 

parece oscilar entre estas duas vertentes quando se 

refere ao papel assumido pelo desporto na sua vida. 

O excerto que se segue sustenta esta ideia: 

 

Comecei mesmo por uma questão de lazer como já 

contei. Depois a possibilidade de ir aos Jogos 

Paralímpicos foi um objetivo que marquei para mim e 

esforcei-me nos anos antes para ir e fui. O meu 

objetivo era ir sempre às competições internacionais 

nesses anos e ano a ano fui querendo esses objetivos 

de ir ao próximo Campeonato do Mundo. Enquanto 

saio de casa para treinar estou ocupado. Hoje o meu 

objetivo é apenas esse, essencialmente manter-me 

ativo. Depois se quiserem contar comigo para a 

seleção eu estou cá e isso depende deles. Se eles me 

chamarem eu vou. (…) O desporto para mim fazia 

parte da minha vida e eu sentia que para outros 

atletas o desporto tinha muito mais importância do 

que para mim. (…) No meu caso o desporto surge 

muito tarde. Eu já tinha quarenta e tal anos e veio 

complementar uma fase da minha vida, um período 

que no fundo foi ótimo porque coincidiu com a minha 

entrada na aposentação e pude dedicar-me ao 

desporto. Acabou por ser algo muito bom na minha 

vida para me obrigar a sair de casa, além de me ter 

dado a possibilidade de conhecer o mundo que nunca 
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teria tido sem isso. É engraçado que eu viajei mais e 

conheci o mundo depois de estar numa cadeira de 

rodas. 

 

Do discurso do atleta depreende-se que o 

desporto representa um meio para se manter ativo e 

dinâmico. Mais do que o intuito competitivo, Fernando 

encontra no desporto um meio para melhorar a sua 

qualidade de vida. Em essência, este foi quase 

sempre o seu intuito na prática desportiva: ocupar-se, 

divertir-se, aproveitar as oportunidades e conhecer o 

mundo através do desporto. Através das mais 

diversas experiências, o desporto devolveu-lhe parte 

da liberdade perdida quando deixou de andar. 

Perspetivando o momento desportivo atual, 

Fernando considera que o investimento no desporto 

paralímpico, em contexto internacional, é muito 

elevado e que Portugal não tem sido capaz de 

acompanhar a evolução observada nesse contexto.  

 

Hoje as coisas estão muito mais difíceis na nossa 

classe. Os asiáticos e os brasileiros estão muito fortes 

neste momento, treinam muito, investem muito e 

recebem muito. Recebem muito dinheiro para treinar 

apenas. Treinam 8 a 10 horas por dia. 

 

Porém, no nosso país a realidade é bem 

distinta: 

 

Em Portugal, ao longo deste tempo em vez de 

aumentar o número de atletas… não… cada vez há 

menos atletas. Os apoios que há são mesmo para um 

atleta já conceituado e com resultados. Esse vai tendo 

aqueles poucos apoios, mas os outros não têm muitas 

hipóteses para lá chegar. Vejo mesmo muito mal esta 

situação do desporto adaptado nos próximos anos e 

então do atleta de alto rendimento ainda pior. 

Deixando de praticar esta geração do Atletismo que já 

são velhos, o Atletismo vai acabar e ficarão um ou 

dois atletas apenas. (…) Os atletas são pouco 

ouvidos, mas estou convencido que dentro de pouco 

tempo as coisas vão ficar feias e não vai haver atletas. 

Este próximo ciclo vai ser muito difícil, vai ser duro. 

(…) Devia haver maior organização, mais condições 

e mais atenção aos atletas. 

 

Na opinião do atleta, é essencial que as estruturas 

organizativas portuguesas atuem em função das 

necessidades específicas dos atletas. É imperativo 

criar melhores condições para o treino, para a 

competição e para o acompanhamento diário dos 

atletas. Do mesmo modo, é necessário apoiar e 

incentivar a prática desportiva dos mais jovens para 

que novos atletas paralímpicos possam surgir em 

Portugal. Neste sentido, é premente aumentar o valor 

das bolsas paralímpicas para que se possa caminhar 

no sentido da profissionalização, à imagem do que 

está a suceder no contexto internacional. 

No momento em que foi entrevistado, Fernando 

encontrava-se muito desanimado e até mesmo 

desiludido por não ter integrado a comitiva 

portuguesa nos Jogos Paralímpicos de Londres, em 

2012. A este respeito, o atleta destacou a mágoa 

sentida.  

 

Mas quero continuar, pelo menos assim obriga-me a 

sair de casa. Assim vou para lá, treino, vou à 

fisioterapia e ocupo o tempo. Obriga-me a levantar da 

cama e estar ativo, independentemente de ir à 

seleção. Mesmo assim o meu objetivo é tentar 

ganhar… vou ver se chego ao Brasil, mas sem grande 

pressão.  

 

Perspetivando o futuro, Fernando não traça 

elevados planos ou metas a atingir. Neste momento 

iniciou um novo projeto como treinador de Boccia 

Sénior e é nele que se irá manter empenhado nos 

próximos tempos. Até ao momento, esta é uma 

experiência que tem sido gratificante e que lhe 

permite sentir-se útil ao transmitir aos outros os 

conhecimentos que adquiriu durante anos. 

Relativamente à sua forma de ser, no decorrer da 

entrevista Fernando foi aludindo a algumas das suas 

características identitárias, tal como é possível 

perceber no excerto seguinte. 

 

Eu nunca fui muito competitivo nem tinha assim 

aquela coisa de ir às competições só para ganhar aos 

outros. Eu sempre fui um bom samaritano, sempre 

tentei ajudar as pessoas... (…) Não sou maldoso. Não 

sou ambicioso. Procurei sempre ter uma vida calma e 

com segurança, nunca sonhei mais do que poderia 

ser capaz de alcançar. (…) Porém, hoje fica a ideia de 
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que poderia ter ido muito mais longe, mas falta-me o 

tal espírito competitivo.  

 

Refletindo sobre o seu percurso desportivo, o 

atleta está consciente de que a sua forma de ser e de 

estar na vida não foram favoráveis à alta competição. 

Hoje reconhece que sempre lhe faltou a 

competitividade e a ambição características de um 

campeão, restando-lhe apenas a humildade e o 

empenho para ter chegado onde chegou. 
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2.7 A Narrativa de João Paulo Fernandes 

 

A entrevista com João Paulo foi realizada no dia 

14 de Janeiro de 2013, pela tarde, numa sala da 

Universidade de Aveiro, onde o atleta estuda. 

Conversámos durante cerca de 3 horas em que João 

contou a sua história sem que fossemos 

interrompidos. Apesar de detentor de um bom nível 

de linguagem, João tem algumas dificuldades de 

comunicação. O seu discurso é muito lento e 

pausado, mas perfeitamente compreensível, mesmo 

para quem não está habituado a conviver diariamente 

com o atleta. Por este motivo, foi possível realizar 

toda a entrevista sem necessitar da ajuda de 

terceiros.   

João Paulo tem 28 anos, nasceu em Vale de 

Cambra e vive em Aveiro. É estudante da 

Licenciatura de Novas Tecnologias da Informação na 

Universidade de Aveiro, mas reconhece que o que lhe 

daria verdadeiro prazer seria trabalhar na área do 

Jornalismo.  

Devido a um traumatismo ocorrido durante o parto 

e atribuído, na época, a um erro médico, nasceu com 

Paralisia Cerebral. O seu percurso escolar foi 

realizado de forma integrada em escolas regulares e 

foi neste contexto que, aos 14 anos, através do 

Boccia, se iniciou no desporto para pessoas com 

deficiência. Na modalidade, competiu nas provas 

individuais para a classe BC1 e de equipas para as 

classes BC1 e BC2, em representação do Clube 

ARDA da Associação de Paralisia Cerebral do Porto. 

No decorrer do seu trajeto salientam-se os 

resultados de excelência obtidos no Boccia. Enquanto 

atleta paralímpico, esteve presente nos Jogos de 

Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012, 

competições onde conquistou três medalhas de ouro 

e uma de prata, para além de um 4º (prova de equipa) 

e 5º lugar (prova individual) obtidos na última edição 

desta prova. Em Campeonatos da Europa ganhou 

duas medalhas de ouro e uma de prata e em 

Campeonatos do Mundo duas medalhas de ouro, 

uma de prata e duas de bronze. Diante de tão sublime 

percurso, foi alvo de variadas homenagens de 

entidades públicas, desportivas e de autarquias. 

O Boccia surge na vida do atleta através das suas 

primeiras experiências desportivas em contexto 

escolar. A este respeito importa enfatizar as palavras 

com que João alude ao primeiro contacto com o 

desporto para pessoas com deficiência. 

 

Eu até ao 4º ano fiz a primária numa aldeia vizinha 

àquela onde vivia, em Vale de Cambra. A distância 

não era nada de especial, mas eu tinha que apanhar 

autocarro e ia com os colegas. Eu sou uma pessoa 

que me envolvo um bocadinho, ou seja, quando eu 

começo a conhecer as pessoas, eu cativo, elas 

cativam-me e eu crio uma ligação forte e que depois 

quando há aquela separação… custa-me muito. E foi 

o que aconteceu quando tive de ir para Vale de 

Cambra. (…) Lembro-me que cheguei ao 5º ano e a 

minha primeira aula era Inglês e depois era Educação 

Física. E eu até comentei com a minha mãe no dia 

anterior: “Eu tenho aqui Educação Física, mas eu não 

vou”. E a minha mãe respondeu: “Ficas na sala e logo 

vês”. Pronto... tive Inglês na boa e depois como tinha 

Educação Física fiquei na sala como tinha combinado 

com a minha mãe. O meu espanto é quando a 

Professora chega lá à sala e diz: “Oh miúdo, não tens 

aulas?” E eu disse: “Tenho”. E ela disse: “E faltas?” E 

eu respondi que não, mas agora é Educação Física e 

eu não vou fazer nada. E ela respondeu 

imediatamente: “Toca a andar para a aula senão 

marco-te falta”. (…) Aquilo sensibilizou-me… ela veio 

buscar-me à sala. Eu só pensava o que é que ela me 

vai pôr a fazer… Obviamente que na primeira aula não 

me pôs a fazer nada de concreto, mas falou comigo, 

esteve um bocado no colchão comigo para me 

conhecer e ver as minhas dificuldades e eu fiquei 

admirado. (…) No 5º e 6º foi ela a minha Professora 

de Educação Física e era a melhor coisa que havia 

[risos]. Ela deitava-me no colchão, colocava-me de 

joelhos e dizia aos colegas para lutarem comigo e eu 

adorava. Outras vezes metia-me em pé com amigos 

de turma a ajudar e nos espaldares eu subia até lá 

cima… e ela envolvia a turma toda nisso.  

 

Na narrativa de João é possível depreender a 

função preponderante desempenhada pela sua 

Professora de Educação Física na iniciação e no 
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gosto desenvolvido pela prática desportiva, que se 

estendeu mais tarde ao Boccia. Simultaneamente, o 

trabalho desenvolvido em interação com os restantes 

colegas permitiu-lhe criar uma forte relação com os 

seus pares e sentir-se verdadeiramente incluído no 

seio da turma. 

A dedicação desta Professora ficou patente em 

vários momentos do discurso do atleta e distingue-se 

pela persistência que sempre revelou em tentar 

encaminhar João para a prática de uma modalidade 

desportiva específica para o seu tipo de deficiência. 

Foi neste sentido que a Professora de João organizou 

uma demonstração de Boccia, momento em que 

trouxe à escola um treinador e alguns atletas que, na 

época, já detinham alguma experiência na 

modalidade. 

 

Entretanto, no 6º ano avisaram-me que teríamos uma 

visita do desporto adaptado na escola. E eu pensei: 

“Desporto adaptado?” Confesso que não conhecia. 

Mas por coincidência eu tinha aulas naquele horário e 

era uma aula fundamental de revisões. A Professora 

de Educação Física ainda insistiu comigo e disse que 

falava com a outra Professora para me dispensar da 

aula, mas eu disse que não. Era aula de revisão para 

o teste e eu sempre fui um miúdo que me dedicava ao 

máximo e até tinha boas notas. (…) Na altura foram lá 

à escola o meu atual treinador e mais dois atletas, o 

Armando e mais outro atleta que agora não me 

lembro… e foram fazer uma demonstração. (…) Eles 

chegaram atrasados e eu fui para a minha aula de 

revisão. Mas a Professora nunca desistiu… Comecei 

a aula e dali a 5 minutos bate ela à porta a dizer: “Já 

chegaram!” E eu respondi: “Agora não que eu estou 

aqui em revisões. Eu não vou faltar por causa de um 

desporto que nem sequer conheço. Portanto, nem me 

interessa”. (…) Depois a Professora de português que 

estava a fazer revisões lá insistiu muito, disse que me 

compensava e eu lá fui. Eu não tinha grandes dúvidas, 

mas tinha responsabilidade e também… às vezes sou 

muito teimoso [risos]. Cheguei lá e estive sempre a 

refilar [risos]. Depois lá me pediram para colocar o 

capacete, a calha e fiz uma ou duas atividades e fui 

para a aula de português. Eu confesso que fui 

mauzinho! [risos] (…) Mas entretanto, na conversa, o 

Professor Luís falou com a minha Professora de 

Educação Física e disse que eu tinha muitas 

capacidades. Então o Professor Luís deixou lá ficar 

um jogo de bolas à minha Professora. (…) E, para ser 

sincero, até gostei [sorriso]. 

 

Neste excerto, João reforça a pertinência do 

desenvolvimento deste tipo de atividade para a 

captação de novos atletas. Tendo em linha de conta 

que a escolaridade obrigatória se estende hoje até ao 

12º ano, o desporto escolar e o contexto da aula de 

Educação Física anunciam-se como espaços 

privilegiados à captação de atletas para o desporto 

paralímpico.  

No caso deste atleta, o desconhecimento e 

teimosia de João foram vencidos pela perseverança 

e vontade da sua Professora que o levou a 

experimentar o Boccia, modalidade em que, anos 

mais tarde, João ascende à condição de herói 

paralímpico.  

O reconhecimento de capacidades no atleta 

conduziu o Professor Luís Ferreira a disponibilizar um 

Set de bolas de Boccia para que a Professora 

pudesse treinar com João durante as aulas. Este 

gesto foi muito importante a nível motivacional e 

exterioriza-se na melhoria de competências do atleta, 

uma vez que este se manteve a treinar na escola até 

ao 12º ano. 

 

Entretanto a Professora Clotilde [Professora de 

Educação Física] começou-me a dizer: “Agora vais 

jogar!” Até achei interessante e tudo! Comecei a 

melhorar e a Professora estava sempre a insistir para 

eu ir a um Campeonato… isto com 13 ou 14 anos. (…) 

Mas eu estava habituado a um ciclo de vida que era 

escola-fisioterapia-casa, escola-fisioterapia-casa e 

saídas apenas com a mãe. E eu disse sempre: “Eu 

não vou! Eu não quero sair, não me apetece, eu não 

gosto”. (…) Mas ela nunca parou de insistir. Depois 

deixou de ser minha Professora só para ser também 

minha treinadora e jogava muitas horas na escola 

comigo. 

 

Pese embora todo o esforço e empenho da sua, 

então, treinadora, João mostrava-se inflexível 

relativamente à sua decisão de não participar em 

provas da modalidade. O atleta sempre viveu num 

círculo muito restrito. Fora do contexto escolar, a mãe 
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era a única pessoa com quem passava os seus dias. 

O receio do desconhecido e da transição para 

diferentes rotinas, nomeadamente aquelas de vida 

diária que sempre fora habituado a realizar com a sua 

mãe, levaram-no a protelar a participação numa 

competição de Boccia. Utilizando as suas palavras: 

Não estava habituado a sair com mais ninguém. Esta 

atitude de temor e apreensão manteve-se durante 

algum tempo. Ao mesmo tempo, apesar de gostar do 

Boccia, João constata que naquela idade as suas 

prioridades eram outras.  

 

Eu gostava de jogar, mas se eu estivesse em casa 

estava a ver televisão, a jogar ou a ver os desenhos 

animados. (…) Aquilo foi uma guerra! (…) porque tudo 

o que é novidade para mim… tinha muito receio, e, 

sinceramente, não estava para aí virado. Se calhar 

esse não era bem o termo, mas a realidade é essa. 

(…) Mas com alguma insistência da minha mãe e 

super insistência da minha treinadora… eu lá disse: 

“Vou a Vila Real!”  

  

Finalmente, João aceita participar numa 

competição de Boccia e conta-nos essa experiência: 

 

O primeiro Campeonato foi em Vila Real, nunca mais 

me esquece. Para eu ir primeiro tive de ser 

classificado e a minha treinadora teve que ir comigo e 

não podia sair da minha beira porque estava com 

medo de me deixarem [risos]. Lá fui, saí de casa… 

mas aquilo foi cansativo. Eu acordei eram 3 da manhã 

ou 3h30, o táxi estava às 4h30 à minha espera. (…) 

Chegamos a Vila Real, saímos todos da carrinha e o 

Professor Luís diz assim: “Bem, hoje se correr tudo 

mal já estou satisfeito, já ganhei o dia. (…) Para mim 

o João estar aqui já é uma vitória! Já é ouro!” Naquela 

altura pensei que ele estava a gozar comigo, mas hoje 

percebo porque o disse. (…) Nesse Campeonato fui e 

nem sabia as regras ainda, então em relação a técnica 

e tática eu jogava na escola, mas não conhecia 

nada… já nem sei em que lugar fiquei, mas perdi 

quase tudo. (…) No início tive sempre muita 

dificuldade, ficava muito nervoso quando sabia que 

tinha de ir para fora sem a minha mãe. (…) Entretanto 

o Professor fez um estágio em Lamego. Nunca mais 

me esquece que era de quarta até domingo e custou-

me imenso os primeiros dias. Devia ter 15 ou 16 anos, 

mais ou menos. Eu ligava à minha mãe e pedia para 

ela me ir buscar todos os dias, até acabei por me 

sentir um bocado mal, com tonturas e tudo dos 

nervos. (…) Mas ao final do 3º dia já me ria à vontade. 

Gostei e isso foi passando… 

 

A adolescência e iniciação à fase adulta foram 

complexas para João. O afastamento da sua mãe nas 

competições e estágios era vivido de forma muito 

negativa pelo atleta. João demorou ainda alguns anos 

a ultrapassar completamente o receio de viajar 

apenas com o seu treinador e auxiliares. Ainda hoje 

reconhece a sua enorme gratidão para com a 

Professora Clotilde. O seu esforço e dedicação foram 

basilares na sua iniciação à modalidade e na 

construção da carreira desportiva de que hoje é 

detentor. 

Nesta etapa, João treinava na escola com a sua 

Professora e, mais tarde, treinadora. Aproveitavam as 

horas do Desporto Escolar e as aulas de apoio a 

Educação Física de que o aluno beneficiava para se 

dedicarem ao Boccia. Neste contexto, o atleta foi 

evoluindo e aprendendo a gostar cada vez mais da 

modalidade, nomeadamente, quando se começa a 

sentir competente na execução técnica. 

Em termos de resultados desportivos, este 

período não se revelou substancial para João. Com 

efeito, de acordo com o seu relato: A partir de 2002, aí 

sim, comecei a evoluir realmente! 

 

Em 2001 comecei a ter alguns resultados, mas em 

2002 já fiquei em 4º lugar a nível individual no Mundo. 

(…) Até aí, sempre conciliei a escola e os treinos. 

Aliás, o objetivo principal era a escola. (…) Entretanto, 

em 2003 fui convocado para ir à seleção. Nem me 

passava pela cabeça ser chamado. Fui convocado e, 

sinceramente, essa convocatória aceitei de bom 

grado, mas acho que não dei o valor que deveria. Não 

dei o valor, mas dei o meu melhor! Se calhar é um 

paradoxo, mas é verdade [risos]. (…) Eu sabia que 

tinha possibilidades, mas nunca sonhava ir. Mas eu 

sou uma pessoa que, quando a dificuldade é maior, 

eu tenho mais vontade... dá-me mais pica! (…) Tenho 

mais dificuldade em passar uma barreirinha pequena 

do que um “monstro”. Fui, dei o meu melhor e o 

resultado também foi bom nessa época, foi 4º lugar 

individual e em equipas foi mesmo o 1º lugar. 

Limpámos o 1º lugar em todas as classes. [risos] 
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No trajeto de João, o ano de 2003 associa-se à 

reviravolta no seu pensamento relativamente ao 

Boccia e até mesmo na importância atribuída ao 

desporto. Até essa data, o objetivo primordial era a 

escola. Ir aproveitando as experiências que o 

desporto lhe ia proporcionando era importante, mas 

secundário. 

Quando é chamado à seleção, em 2003, os seus 

resultados desportivos começaram a evoluir e a 

motivação face ao Boccia atinge um patamar 

superior. 

  

Quando comecei a ir à seleção, nessa altura já queria 

mesmo ir às provas, às competições, aos estágios. 

Mas acho que comparado com outros atletas ainda 

não era assim algo indispensável na minha vida. 

 

Neste quadro, o atleta participa na sua primeira 

competição internacional e conquista duas medalhas 

de ouro na prova, uma individual e outra em equipa. 

Esta prova define o início de uma carreira 

internacional de sucesso e revela-se como uma das 

mais marcantes para João. 

 

Depois fui à Taça do Mundo em 2003. Foi em finais 

de Setembro, inícios de Outubro e eu dei-me ao luxo 

de ir de férias, mas deu-me um gosto saber que ia! O 

facto é que eu fui de férias, na minha zona havia e 

ainda continua a haver muito pouca rede móvel e eu 

ainda não tinha telefone fixo… E no primeiro dia de 

férias estamos todos reunidos e a Cristina [auxiliar de 

Boccia] tentou ligar para mim, tentou ligar para a 

minha mãe… e ninguém atendia. Ligou para o taxista 

que me costumava levar e trazer do Porto e que era 

meu vizinho e ele veio tocar à campainha a dizer que 

tinha um recado para me dar e então disse: “A Cristina 

disse que é para ires no dia 1 para tirar as medidas do 

fato de treino e para tirares o passaporte o mais rápido 

possível!” Bem, o taxista disse-me aquilo e eu calei-

me. Eu senti frio, senti calor, a barriga doeu-me, 

comecei a tremer e, de repente, o taxista diz: “João 

estás bem? “E eu disse: “Estou, estou”. Quer dizer, 

senti aquilo tudo para aí em 30 segundos. (…) Aquilo 

foi uma sensação que eu nunca mais vou esquecer. 

Esquisita, totalmente esquisita. (…) Mas depois veio 

o medo de viajar, não queria viajar para outro país… 

tinha medo! (…) Mas lá fui… Nova Zelândia. Ainda por 

cima uma viagem enorme e muito, muito, muito 

cansativa. (…) Quando o avião começou a andar diz 

o Professor: “Eu já ganhei!” Só de voares, já estou 

com uma vitória de avanço! [risos]. Nessa competição 

acho que tinha 19 anos. Era o atleta mais novo e todos 

comentavam... E não tinha pressão porque o meu 

treinador já me tinha dito que o meu adversário era 

imbatível… por isso estava relaxado. (…) Mas foi ouro 

sobre azul. Foi eu conseguir a medalha de ouro nas 

duas provas. (…) O Professor Luís ficou muito 

contente… sentiu que todo o esforço dele foi 

recompensado e também eu próprio senti que valeu a 

pena. De facto, compensou tudo! (…) Esta prova foi 

especial porque foi a minha primeira e eu nem sequer 

estava sintonizado. [risos] (…) Não estava à espera 

de chegar e vencer e por isso foi muito especial. 

 

Para o seu treinador, as vitórias conquistadas por 

João configuram-se como uma recompensa por todo 

o esforço e empenho até então empregue na 

motivação do atleta para a modalidade. Talvez um 

pouco surpreendidos pela excelência dos resultados 

obtidos, João, o seu treinador e a família festejaram 

intensamente estas conquistas. Aqui a mãe do atleta 

ocupa lugar de relevo pelo incondicional apoio que 

sempre lhe prestou.  

 

A minha mãe, por acaso, sempre teve uma atitude 

fantástica! Sempre disse se queres ir vais, eu apoio-

te. Se não queres não vais, eu apoio-te na mesma. 

Todo o meu apoio tu tens. Ela é uma pessoa especial 

e que festejou muito esta vitória comigo. (…) Quando 

eu estava lá ela mostrou-se forte e corajosa... mas 

depois soube que quando desligava o telefone aquilo 

custava-lhe estar longe de mim… 

 

A conquista da primeira medalha de ouro 

internacional valeu-lhe o reconhecimento não apenas 

da família e do treinador, mas também dos seus 

pares. Na escola, a vitória de João foi rapidamente 

difundida por professores e estudantes. Muitos 

acompanharam a sua iniciação tão relutante no 

Boccia e estavam, por isso, expectantes perante a 

sua primeira prova internacional. O regresso de João 

à escola, após a prova, proporcionou-lhe um dos 

melhores episódios da sua vida. 
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Eu tinha amigos da escola que gostavam de mim. A 

escola Ferreira de Castro fez-me uma surpresa… 

fiquei muito feliz nesse dia! (…) Foi o máximo porque 

eles queriam fazer-me uma surpresa, mas não 

queriam que eu notasse. E a Professora do Ensino 

Especial deu-me aula extra de apoio. Eu achei 

estranho, porque eu não tinha teste nem nada, mas 

se tinha de ser… lá fui. Mas quando saio e vejo o 

corredor… os alunos todos dos lados, todos a 

aplaudir… Depois o meu treinador ao fundo com uma 

equipa de reportagem. Aquilo foi algo que me tocou 

mesmo muito. O reconhecimento, o valor. (…) Apesar 

de eu ter de ter orgulho em mim mesmo e não ser 

apenas o que os outros pensam que conta, é sempre 

confortável sentir o reconhecimento dos outros. Eu ali 

tinha tantos alunos… alguns que nem conhecia a 

chamarem-me campeão… foi ótimo! [sorriso; 

emocionado] 

  

Um ano mais tarde, João ascende ao palco 

paralímpico em Atenas e repete a proeza de 

conquistar duas medalhas de ouro. Relativamente às 

experiências vividas nos Jogos Paralímpicos, 

enaltece o ambiente e a envolvência da competição, 

bem como o reconhecimento alcançado após a 

vitória, como aspetos simbólicos. 

 

Ir a uns Jogos é completamente diferente… Eu nunca 

tinha visto amputados, ou melhor, tinha visto um ou 

dois na rua, de passagem… mas não tinha visto 

nunca tantas deficiências e foi uma coisa 

impressionante. E a grandeza, o entrar no estádio, o 

haver tantas pessoas à volta! Eu senti-me metade de 

um risquinho do chão. Sei lá! É tão difícil explicar… 

Porque aquilo é em grande. Aquilo é uma coisa 

totalmente em grande. E quando ganhei outra vez a 

medalha, quando os telejornais da SIC e da RTP 

abriram… aquilo foi em grande também! (…) Lembro 

que o meu tio estava a ver um documentário na SIC e 

a abertura do telejornal aparece com: “João Paulo 

Fernandes conquista medalha!” Ele chamou pela 

minha tia e até chorou. E a casa da minha mãe 

encheu. Agora estou a falar, mas ainda fico arrepiado 

de recordar quando eles me contaram estes 

momentos. Estou a arrepiar... [sorriso; emocionado] É 

uma coisa fantástica que se vive poucas vezes na vida 

e que devemos valorizar devidamente. 

 

Com referência à primeira experiência 

paralímpica, João salienta a visibilidade que as 

vitórias nos Jogos Paralímpicos de Atenas lhe 

permitiram obter. Na sua perspetiva, o 

reconhecimento alcançado nesta prova foi colossal e 

manteve-se após o regresso a Portugal. 

 

Quando eu vim de Atenas pensava que ia 

descansar… mas não. Eu fui para o Herman SIC… 

Estava no avião, à vinda para cá, e já me estavam a 

dizer que domingo tinha que ir ao Herman SIC. Dali a 

dois minutos diziam: “Olha, aproveitamos e vamos ter 

que ficar lá que a revista tal quer fazer uma 

reportagem”. Dali a dois minutos liga a selecionadora 

e diz que na terça-feira temos que ir outra vez a Lisboa 

a um programa…. E pronto, aquilo na semana a 

seguir foi um caos... (…) Depois de vir dos Jogos foi 

incrível o reconhecimento que tive, eu e os meus 

colegas que também ganharam medalhas. 

 

Perante as várias experiências paralímpicas, João 

distingue os Jogos de Pequim como uma das 

competições que assumiu um papel significativo no 

trajeto percorrido até à data no Boccia. Com efeito, 

após um ciclo paralímpico menos positivo, a sua 

participação nos Jogos fica marcada pela superação 

de dificuldades. 

 

Foi marcante tudo, começando pela organização. 

Acho que a China está completamente de parabéns. 

Foi algo que eles fizeram… em grande. Uma loucura, 

completamente! Recordo-me do estádio principal, que 

é algo fenomenal. Recordo-me do pavilhão da piscina, 

recordo-me do nosso pavilhão, das filmagens em que 

houve um canal exclusivo para o Boccia. Fantástico! 

(…) 2008 foi marcante porque estava mal. Eu era uma 

das pessoas a quem os treinos corriam mal, mal, 

mal… Só para o final é que me começou a correr mais 

ou menos. Andava muito ansioso e disse: “Oh eu vou 

chegar aos quartos-de-final e vou de velinha”. Mas 

consegui… consegui o ouro. (…) Eu não me sentia 

bem, não me conseguia concentrar e lembro-me de 

ter uma conversa com o Luís Pacheco que me ajudou 

muito e em que ele me ensinou a trabalhar a minha 

parte psicológica e a controlar-me mais. 

 

Se atentarmos na narrativa de João, percebemos 

que muitas das vezes o atleta se refere apenas à 
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obtenção de uma medalha individual, pese embora o 

facto de muitas delas terem sido alcançadas, em 

simultâneo, nas provas individuais e de pares. 

Quando questionado diretamente sobre o assunto, 

respondeu: 

 

Eu sou-lhe sincero, eu gosto mais de jogar em 

individual do que em equipa. Não tenho nada contra a 

equipa, são bons, mas o facto é que em individual eu 

tenho as bolas todas e se eu fizer asneira a culpa é 

minha, se eu fizer bem... o mérito é todo meu. Em 

equipa, se eu fizer asneira e os outros fizerem bem, o 

mérito é da equipa. Para mim, não fico satisfeito 

porque falhei. Agora se eu jogo e não falho uma única 

bola e se os meus parceiros falham as bolas todas… 

caio numa frustração. Quer dizer, eu dou o meu 

melhor e no final não consigo ganhar... custa. Por isso 

prefiro assumir sozinho as coisas. 

 

A elevada perceção de competência que detém, 

conduzem-no à vontade de assumir todas as 

responsabilidades do jogo e de preferir carregar 

sozinho o mérito da vitória ou o (des)mérito da 

derrota, seja ela de que nível for. 

O desporto, apesar de não ser vislumbrado em 

primeiro plano pela atleta, tem desempenhado um 

papel fundamental na sua vida. No que concerne a 

este tema, João louva o reconhecimento e gratidão 

alcançadas perante os “outros”, as aprendizagens 

que a prática desportiva lhe proporcionou e a 

autonomia conquistada, benefícios que se espelham 

não apenas no desporto, mas também nos domínios 

pessoal e social. Na realidade, a nível social o 

desporto foi crucial para João desenvolver uma 

perceção positiva em torno da sua própria deficiência.  

 

O desporto nunca foi o principal. Eu tenho muito a 

agradecer ao desporto. O reconhecimento, o ensino 

da vida, de valores. Eu costumo dizer que o desporto 

deu-me duas outras licenciaturas, mas de âmbito 

pessoal, no crescer e ser outro João Paulo que sou 

hoje. Eu estou aqui hoje e sei que a minha mãe se 

ficar doente ou tiver alguma coisa, eu tenho condições 

para me desenrascar sozinho, por exemplo. O 

desporto deu-me a autonomia… custou muito, mas 

deu e valeu bem a pena! Essa autonomia é muito 

importante para mim. A luta é a da vida e nessa o 

desporto veio sempre por acréscimo. O desporto 

esteve quase sempre em 2º lugar. Para quem tem 12 

medalhas, 7 de ouro… é um bocado esquisito ouvir 

isto! Mas, lá está, os meus objetivos eu acho que 

foram sempre os mesmos. (…) Quando entrei no 

Boccia tive que apanhar o comboio e meti-me na 

linha. Fui obrigado a apanhar o comboio e depois não 

quis sair. Talvez pelas coisas boas que isso me deu, 

pela boa disposição. Também por alguns recursos 

económicos que estar nessa linha me dá… (…) 

Houve alturas em que não estava na escola, nem no 

curso, nem na universidade e em que me dediquei 

mais e em que o desporto obviamente passou a 

primeiro plano. (…) Mas o desporto mudou a minha 

perspetiva de muitas coisas… A nível pessoal, a nível 

sexual… Eu dizia que não me casava. Não sei se me 

vou casar ou não, mas eu como eu andava numa 

cadeira de rodas dizia que era impossível conseguir. 

Hoje já acredito que é possível. Achava que o facto de 

estar numa cadeira de rodas não me dava o direito de 

fazer a mesma coisa que os outros faziam… hoje sei 

que sim e isso devo muito ao que aprendi com o 

desporto.  

 

Face às vivências narradas na alta competição, 

identificamos alguns obstáculos à prática desportiva 

e que impossibilitaram, muitas vezes, o acesso a 

resultados desportivos de ordem superior. Do ponto 

de vista técnico, João reporta a falta de 

conhecimentos e de orientação técnica e tática 

adequadas como fatores que o impediram de atingir 

performances superiores em determinados 

momentos da sua carreira. Do mesmo modo, a 

necessidade de apoio psicológico especializado é 

percebida como fulcral pelo atleta, de tal forma que se 

sentiu impulsionado a procurar esse auxílio a título 

individual.  

 

Faltam apoios técnicos, apoios psicológicos... (…) 

Nós estacionamos, paramos no tempo. E quando os 

dirigentes começaram a ver a realidade já era tarde 

demais. Eu quando comecei a ver o nível da 

competição em Londres, isso provocou-me muita 

ansiedade. Eu próprio não me estava a controlar. (…) 

Eu pensava: “João se tu tens um objetivo que é 

Londres. As coisas estão-te a correr mal, tu sabes isso 

e tens de fazer alguma coisa para recuperar!” E 

pensei: “Tenho que procurar um psicólogo do 
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desporto… um psicólogo especializado.” (…) E eu 

paguei do meu bolso isso. Não foi com o dinheiro da 

bolsa que eu paguei isso. (…) As dificuldades que 

temos tido na equipa, claramente também se devem 

a erros táticos! (…) Diria que, se imagina um baralho, 

eu sou o “ás de copas”… fui durante estes anos. Mas 

de repente aparece outro “ás” que começa a ter mais 

sucesso do que eu e começam todos a concentrar-se 

nele. Mas eu já dei muita coisa ao país… e noto que 

começo a estar sozinho. E isto dói. São estas 

pequenas coisas que custam... Talvez por isso a 

opção pelo regresso aos estudos tenha surgido agora. 

(…) É engraçado que quando comecei o desporto era 

mais alegre… tudo era mais alegre. (…) Não sei se é 

bem esse o termo, mas havia mais amizade e mais 

divertimento... Havia muito convívio e havia muita 

alegria. Não estou a dizer que não haja agora, mas é 

diferente e os interesses são muito maiores, assim 

como as rivalidades e as competitividades. 

 

No último excerto, João mostra-nos um contexto 

desportivo marcado por conflitos de interesses, em 

que as atenções se focam apenas no atleta favorito. 

A atenção é desviada dos restantes, ainda que 

estejamos a referir-nos a um dos atletas portugueses 

mais medalhados em jogos paralímpicos, como é o 

caso de João. 

O atleta refere ainda a perda de valores sentida 

atualmente no desporto paralímpico. Nas suas 

palavras, uma tendência cada vez mais competitiva e 

voltada para o alto rendimento desportivo tem vindo a 

deportar valores mais nobres e que, primitivamente, 

caracterizavam o movimento paralímpico. 

Provavelmente, estes factos concorreram para 

que o atleta direcionasse as suas metas pessoais 

para novos horizontes. Assim sendo, a partir de 2008, 

João começa a ponderar assumir uma nova 

responsabilidade, a de estudante universitário. Tal 

como referido previamente, o atleta concretizou o seu 

percurso escolar de forma regular até ao 12º ano. 

Findo este ciclo, frequentou um curso de 

especialização tecnológica e, por incentivo da família, 

tentou matricular-se no Ensino Superior. Contudo, 

enfrentou graves limitações ao nível das barreiras 

arquitetónicas existentes e que o privaram de 

prosseguir, nessa época, os estudos. Em simultâneo, 

os seus objetivos estavam mais centrados no 

desporto e a sua vontade de encontrar oportunidades 

para prosseguir estudos não se fez notar. Por 

conseguinte, João dedicou-se de forma total à 

carreira desportiva entre 2005 e 2009, ano em que 

decide persistir na tentativa de ingressar na 

Faculdade e nos explica o porquê: 

 

A minha vinda para cá [Universidade de Aveiro] surgiu 

porque eu em 2008 ganhei o segundo título, a nível 

individual, de campeão paralímpico. Nesse ano, com 

os festejos e todo o cansaço acumulado… tive uma 

dor ciática. Tive que ficar quase 5 meses de repouso. 

E nesse tempo a minha cabeça começou a pensar: “O 

desporto não é lugar cativo e um dia vai acabar”. E eu 

também quero fazer outras coisas. Não quero nascer, 

viver e morrer no desporto. (…) Aí passei uma fase 

complicada em que parecia que não sabia se ia 

continuar, se não ia, não sabia o que é que ia fazer. 

Eu andava na psicóloga da APPC e um dia, depois de 

uma conversa que tive com ela, pensei voltar aos 

estudos mais a sério, isto já em 2009. E no dia 

seguinte decidi: “Amanhã tenho que reunir as 

papeladas todas para me candidatar à Faculdade”. 

(…) Comecei a pensar no futuro e na possibilidade de 

encontrar um trabalho que é uma coisa que desejo 

muito. (…) Foi querer ter algo de base para depois 

poder desenvolver alguma coisa… foi esse o meu 

objetivo. 

 

Reconhecendo a curta duração que um percurso 

desportivo na alta competição pode ter e assumindo 

que o desporto nem sempre representou um papel 

capital na sua vida, João afirma a necessidade 

pessoal de preparar-se para que o momento de 

término da sua carreira seja encarado de modo 

positivo. No seu caso decide fazê-lo através da 

melhoria da sua formação e da definição de futuras 

metas pessoais e profissionais. 

Na sua caminhada no desporto de alta 

competição, a família, especialmente a mãe, tem 

desempenhado um papel charneira no apoio ao 

atleta. Com efeito, ao longo da entrevista foi possível 

compreender, através das mais distintas formas, a 

função essencial que a mãe acolhe na vida de João. 
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Outra pessoa que se revelou preponderante foi a 

Professora de Educação Física que acompanhou o 

atleta ao longo do ensino básico e secundário. 

Passando de simples Professora, a treinadora, amiga 

e fã incondicional de João, o seu nome fica gravado 

na história do atleta. Por fim, João releva ainda o seu 

atual treinador pela crença inabalável que sempre 

deteve nas suas capacidades. 

 

A minha família foi fundamental, mas principalmente 

a minha mãe. Todos foram fantásticos e a minha 

família sempre me apoiou muito. (…) A minha mãe é 

um pilar fundamental porque eu sem ela podia fazer 

muitas coisas, mas era totalmente diferente. (…) Uma 

das mais marcantes foi a Professora Clotilde, que foi 

a pessoa que me colocou no desporto. Sem o esforço 

dela nunca estaria aqui agora. Depois, obviamente, 

que foi o meu treinador também porque ele fez-me 

acreditar nas minhas capacidades. Se calhar eu até 

acreditava, mas se não fosse ele, eu não acreditava 

com tanta firmeza como acredito hoje.  

 

Aquando da entrevista, João encontrava-se um 

pouco desanimado face ao rumo tomado pelo Boccia 

português nos últimos anos. Na sua ótica, o Boccia e 

o desporto paralímpico, em geral, atravessam uma 

fase contraproducente. Para esta ser devidamente 

ultrapassada importa modificar as mentalidades de 

governantes e políticos no sentido de se aproximarem 

as condições atribuídas a atletas olímpicos e 

paralímpicos. O relato de João mostra-nos o caminho 

da igualdade e da inclusão como fundamental para 

atingir a excelência desportiva. 

Nesta conjuntura, os objetivos desportivos de 

João são definidos a curto prazo e o desporto é 

perspetivado com incerteza relativamente à sua 

continuidade na alta competição. 

 

O objetivo é ir indo e ir vendo. Não tenho assim 

nenhum objetivo concreto. (…) Se eu vir que as coisas 

se estão a posicionar para um lado bom e que o lema 

é um por todos e todos por um… espetáculo! Eu 

alinho e vou dar o meu melhor… senão saio em breve. 

(…) Neste momento é pensar nas coisas ano a ano… 

(…) E neste momento se não mudarmos de 

estratégias... as coisas vão piorar muito. A nível do 

Boccia, que é a minha modalidade, e a nível do 

desporto adaptado em geral. É óbvio, nós olhamos e 

as medalhas estão a diminuir! Elas vão desaparecer 

no próximo ciclo se calhar... Para já era fundamental 

o governo perceber que nós somos iguais aos outros. 

Porque é que a diferença de uma medalha de ouro 

olímpica para uma medalha de ouro paralímpica é de 

19 mil euros? Uma vez fiz essa pergunta ao 1º 

ministro... e porque é que o valor das bolsas também 

era apenas um terço? Tentei mostrar-lhe que estamos 

perante uma luta tão desigual que era injusto. E a 

resposta do 1º ministro foi que eu tinha muita sorte por 

receber bolsa, porque nos anos anteriores nem 

sequer bolsa havia e por isso eu era um felizardo... 

são as mentalidades que ainda temos. 

 

João encara o futuro com novos projetos em vista, 

nomeadamente, no que respeita à vida pessoal e 

profissional. O sonho de ser jornalista desportivo 

ainda não se apagou e a vontade de viver uma vida 

plena de oportunidades semelhantes às de tantas 

outras pessoas, levam-no a prever um afastamento 

do desporto, quem sabe, em breve. 

 

Projetos para o futuro… Eu gostava de começar a 

desenvolver algumas aplicações informáticas que 

estou a aprender neste curso e que pudessem ajudar 

pessoas como eu. Gostava de seguir, quem sabe, o 

meu sonho do jornalismo. Na minha ideia nunca 

queria abandonar definitivamente o desporto. Por 

exemplo, no ano passado, quando fui às cerimónias 

oficiais… do outro lado estavam os jornalistas e 

olhava para lá e quase de certeza que se me tirassem 

uma foto os olhos deviam brilhar [risos]. Porque era 

isso que eu gostava mesmo de fazer. Obviamente que 

eu tenho consciência que não posso estar a 

acompanhar no terreno as coisas... Mas eu gostava 

de estar na imprensa e arranjar um emprego... (…) 

Queria ter uma vida como uma pessoa “normal”. 

Portanto, passa por esses dois objetivos o futuro. 

Depois o desporto é uma coisa que eu tenho que 

saber se vamos andar todos a remar para o mesmo 

lado ou se uns puxam para trás e outros puxam para 

a frente. Depois de ver isso decido… 

 

João revelou-se muito afável e simpático ao longo 

de toda a entrevista. Desde cedo foi possível 

depreender das suas palavras e histórias um João 

teimoso e obstinado. Porém, o outro lado da sua 



Capítulo III. Narrativas no Desporto Paralímpico 
 

238 

 

personalidade, carinhosa, meiga e cativante esteve 

sempre presente nos seus gestos e palavras. Talvez 

estejamos perante uma espécie de “capa protetora” 

criada por João para se defender dos obstáculos do 

mundo exterior, mas que esconde uma pessoa muito 

humilde e com bom coração. 

Como atleta, distingue-se pela determinação, pela 

dedicação e pelo empenho que sempre dedicou ao 

desporto, mesmo quando este ocupava um espaço 

secundário na sua vida. O seu espírito competitivo foi 

desde sempre a imagem de marca de um verdadeiro 

desportista na luta voraz pela superação no desporto. 

 

Eu apesar de ser assim casmurro; eu deixo-me levar 

é pelo coração. Não sou eu que mando... É aqui, 

debaixo deste símbolo [aponta para símbolo da sua 

camisola junto ao peito]… que há este orgãozinho que 

manda em mim e faço aquilo que tenho vontade. 

[risos] Muitas vezes a minha mãe diz-me: “Tu vais 

pelo caminho mais difícil”. E concordo. Eu escolho o 

caminho mais difícil, mas se calhar daí a minha 

superação, daí a minha luta para chegar aos meus 

objetivos e daí quando os conquisto saber tão bem 

[sorriso]! 
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2.8 A Narrativa de José Carlos Macedo 

 

A entrevista de José foi concretizada no dia 2 de 

Outubro de 2012, no período da tarde, na sala da 

casa onde vive. Durante a sua realização estiveram 

presentes os pais do atleta que me auxiliaram na 

compreensão do seu discurso. Os pais 

acompanharam, desde sempre, a carreira do filho 

com muito orgulho, factos expressos pela forma 

entusiasta como tentavam auxiliar José na narração 

das suas experiências desportivas. Totalmente 

autónomo, José deslocou-se algumas vezes na sua 

cadeira de rodas elétrica até junto da vitrina de troféus 

e medalhas para se recordar de algumas datas e 

competições em que participou. 

José Carlos tem 40 anos, nasceu em São Pedro 

de Merlim, concelho de Braga, onde cresceu, estudou 

e vive ainda hoje com os seus pais. Estudou até ao 

11º ano de escolaridade, mas nunca exerceu uma 

profissão, vivendo exclusivamente para a prática 

desportiva. 

A Paralisia Cerebral que o caracteriza foi 

adquirida durante um traumatismo de infância. As 

suas sequelas colocaram José numa cadeira de 

rodas e provocaram-lhe severas limitações motoras.  

Atleta de Boccia, José compete pela classe 

BC318. Tendo inicialmente integrado o clube da 

Associação Portuguesa de Paralisa Cerebral (APPC) 

do Núcleo Regional de Braga, atualmente representa 

o Sporting Clube de Braga. 

José Carlos, “Macedo” como é conhecido no 

contexto nacional e internacional, tem dedicado os 

últimos 20 anos da sua vida ao treino e à competição. 

Jogador de elevado valor, conquistou 21 medalhas 

internacionais ao longo da sua carreira. Destas 

destacam-se cinco medalhas de ouro, nove de prata 

e três de bronze obtidas em Campeonatos da Europa, 

                                                 
18 Na classe BC3 enquadram-se jogadores com graves 
limitações motoras que afetam as quatro extremidades dos 
membros. Os jogadores desta classe não conseguem 
efetuar uma pega sustentada ou realizar a ação de 
lançamento da bola. Embora possam ter movimento nos 
membros superiores, a sua reduzida amplitude não lhes 
permite impulsionar uma bola de Boccia para o campo de 
jogo. Podem usar um dispositivo auxiliar, como uma calha e 

do Mundo e Taças do Mundo. Em Jogos Paralímpicos 

acrescem ainda as três medalhas de ouro 

conquistadas, duas de prata e uma de bronze. O 

atleta já foi o número um do ranking internacional na 

época desportiva de 95/96 e atualmente é o número 

quatro do mundo. Foi ainda várias vezes 

homenageado e distinguido por entidades públicas, 

comunicação social e autarquia de Braga.   

José era uma criança muito ativa, adorava jogar 

Futebol com os amigos e foi aos 7 anos, num dia de 

brincadeira habitual, que bateu com a cabeça e fez 

um traumatismo que lhe provocou uma encefalite e, 

consequentemente, Paralisia Cerebral. Depois deste 

dia, José confessa que a sua vida nunca mais foi a 

mesma e que os cinco anos que passou em 

recuperação foram a fase mais difícil da sua vida. 

 

A minha Paralisia Cerebral surgiu de uma encefalite… 

Aos sete anos bati com a cabeça e tive uma 

encefalite… estive em estado grave internado algum 

tempo no hospital. (…) Até esse dia eu era um miúdo 

“normal”, tive uma infância perfeitamente normal tal 

como o meu irmão gémeo. Eu jogava à bola, andava 

na escola, na catequese, nos escuteiros. Nessa altura 

era lobito e adorava ir acampar… era muito bom. 

Tenho saudades dessa altura, mas o tempo passa e 

vamo-nos habituando. Adorava jogar à bola, sempre 

adorei… gostava de ter sido jogador de futebol [risos]. 

Só queria “a bola” e todos os meus amigos me 

queriam na equipa deles porque eu era muito bom 

guarda-redes, não deixava passar nada [risos]. (…) 

Quando tive a encefalite estive quase cinco anos em 

recuperação em hospitais, centros, consultas… deixei 

de ir à escola. Voltei à escola em 1984 para a segunda 

classe, mas nessa altura já tinha 12 anos. Depois 

estudei até ao 11ºano, mas foi difícil, faltei muito à 

escola porque estava dependente dos meus pais para 

me levarem e às vezes faltava vários dias seguidos. 

Mas lá consegui ir passando. Neste período de cinco 

anos de recuperação perdi quase todos os meus 

um ponteiro para jogar a bola e competem com um auxiliar. 
O auxiliar deve manter-se de costas para o campo, não 
podendo ter contacto visual com o mesmo no decorrer do 
jogo. Esta observação aplica-se a todos os atletas 
entrevistados que se enquadram nesta classe. 
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amigos, aqueles com quem brincava e com quem 

jogava à bola. (…) Depois ganhei novos amigos, na 

primária, no ciclo, no liceu… Ainda hoje tenho amigos 

que sempre estiveram comigo, tenho um que desde a 

segunda classe nunca mais me largou… mas essa 

confesso que foi uma fase difícil. (…) Nunca deixei 

que a minha deficiência me parasse ou me impedisse 

de fazer o que os outros miúdos faziam. Sempre tive 

os meus irmãos e andava sempre com eles a brincar 

e com os outros miúdos. Não jogava à bola como 

antes, mas era eu que dava as táticas, era eu o 

treinador [risos]. Isso é algo que tenho pena de não 

ter podido fazer… acho que tinha capacidade para ter 

sido um belo jogador de Futebol se isto não me 

tivesse acontecido… Mas pronto, hoje sou campeão 

de Boccia! Talvez no Futebol nunca tivesse ganho 

tudo o que ganhei no Boccia [risos]. 

 

Apesar de todas as adversidades e do longo 

período de recuperação que enfrentou, José 

conseguiu regressar à escola e às brincadeiras com 

os amigos. O atleta sente que nesse período perdeu 

alguns anos da sua vida e com eles também as 

amizades que tinha antes de ter sofrido a queda. 

Contudo, a vontade de voltar a fazer as coisas que 

gostava levou-o a adaptar-se à situação, a adotar 

novos papéis e o surgimento do desporto para 

pessoas com deficiência parece ter sido crucial nesta 

mudança de atitude face à deficiência. 

O gosto pelo desporto sempre fez parte de si e 

José recorda-se disso desde a infância. Nessas 

lembranças, a imagem que fica é a de um menino 

irrequieto, que passava a vida a correr e que sempre 

que podia levava a sua bola debaixo do braço para 

todo o lado. Por este motivo, o regresso ao desporto 

foi vivido com entusiasmo, ainda mais porque o 

desconhecimento da existência de desporto para 

pessoas com Paralisia Cerebral era geral na época. 

  

Desde pequeno que ia ver o Sporting de Braga jogar 

e um dia vinha de ver o Futebol com o meu pai e um 

senhor que não conhecíamos dirigiu-se a nós… O 

meu pai vinha a empurrar a cadeira de rodas e esse 

senhor veio falar connosco a perguntar qual era a 

minha deficiência, como tinha acontecido e em que 

associação eu era acompanhado. (…) Quando 

encontramos esse senhor eu tinha 19 ou 20 anos e 

ele sugeriu-me ir à Associação Portuguesa de 

Paralisia Cerebral… à APPC de Braga pois lá tinham 

várias atividades que eu poderia frequentar e também 

tinham desporto, o Boccia. Esse senhor era o 

Presidente da APPC, Dias Pereira que já faleceu. (…) 

Nessa altura, em Dezembro de 1991, veio uma carta 

da APPC para eu ir lá a uma consulta e aí 

perguntaram-me se eu gostava de praticar desporto. 

Eu disse que gostava muito de desporto e que queria 

experimentar. E pronto, comecei logo a praticar 

Boccia duas semanas depois. 

 

  Hoje em dia sente-se grato ao Presidente da 

APPC de Braga por se ter cruzado com ele na rua e 

o ter convidado a ir para a instituição. O Boccia 

permitiu-lhe voltar a fazer aquilo que mais lhe dava 

prazer, o desporto. Após experimentar a modalidade, 

rapidamente começou a competir a nível nacional e 

internacional, obtendo desde cedo resultados de 

excelência.  

Quando iniciou a sua caminhada no Boccia, José 

desconhecia o jogo e o elevado nível de competição 

já existente na época. Mesmo assim, estreou-se com 

uma vitória na competição nacional. 

 

Rapidamente a APPC de Braga inscreveu-me nas 

competições e em 92 comecei a participar nas 

primeiras a nível nacional. E lá fui eu, apenas com 2 

meses de treino, competir no primeiro Campeonato na 

APPC do Porto em que ganhei ao Armando [risos]. Na 

altura ele já era um grande jogador e um grande 

jogador internacional e eu não era nada ainda 

[sorrisos]. (…) Eu vi no Boccia a oportunidade que 

gostava de ter tido no desporto, era a única hipótese 

que eu tinha de fazer algo de que sempre gostei 

muito… jogar. (…) Depois em 93 fui chamado à 

seleção nacional e a partir daí foi sempre a somar 

[risos]. A partir dessa data nunca mais deixei a 

seleção e tenho participado sempre nas provas 

nacionais, internacionais e Jogos Paralímpicos, sendo 

que apenas falhei os de Pequim em 2008. (…) No 

início pareceu muito simples jogar e ganhar, mas não 

é. É necessário ter uma boa capacidade mental para 

ler bem o jogo, para criar uma estratégia de jogo e 

depois a capacidade física para colocarmos a bola 

onde queremos. É preciso saber atacar e defender no 

momento certo e ter vontade de ganhar, só assim se 

consegue chegar ao alto nível. 
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Perante um percurso desportivo repleto de 

sucesso, de vitórias e de experiências marcantes, 

poderá parecer difícil distinguir quais as competições 

mais importantes para um atleta. Todavia, para José 

não existem dúvidas do elevado significado que 

adquiriu para si a conquista das primeiras medalhas 

internacionais. 

  

Já fui a muitas competições, mas talvez uma das mais 

importantes tenha sido a da Bélgica, o meu primeiro 

Europeu e a minha primeira competição 

internacional… Aí ganhei duas medalhas de prata, 

uma em individuais e uma em pares com o Armando. 

Essa foi a minha primeira competição internacional, 

em Outubro de 1993. (…) Quando ganhei essa minha 

primeira medalha senti-me muito feliz, mas encaro 

sempre as medalhas de forma muito natural, como 

algo normal. Ganhar uma medalha é um objetivo que 

quero sempre muito atingir quando vou jogar… É 

sempre isso que levo em mente para as competições. 

É o chegar ao pódio que me motiva… É sempre esse 

o meu objetivo, por isso chego a pensar que é normal. 

Mas claro que de todas as medalhas que já ganhei, a 

primeira é sempre especial porque foi o concretizar do 

meu objetivo e foi quando realmente mostrei que 

tenho capacidades e que sou bom naquilo que faço. 

Essas medalhas eu nunca tirarei da memória porque 

deram certezas às pessoas de que teriam um atleta 

em quem poderiam apostar para o futuro. (…) Claro 

que só depois de ganhar as primeiras medalhas é que 

comecei a ter consciência que isto de jogar Boccia e 

de praticar desporto começava a ser mesmo a sério. 

Só depois disso é que tive consciência de que 

comecei a ganhar inimigos “no bom sentido” [risos]. 

Não inimigos de verdade, mas adversários que me 

queriam vencer.  

 

A respeito das experiências mais marcantes para 

José, salientam-se também as vivências que os 

Jogos Paralímpicos lhe proporcionaram. De todas as 

competições em que participou, os Jogos 

representam o ponto mais alto da sua carreira 

desportiva e simbolizam a participação na maior 

competição desportiva para pessoas com deficiência 

à escala mundial. Neste contexto, enaltece os Jogos 

de Atlanta 1996 e Sidney 2000 como mais 

significativos, os primeiros pelo significado da 

primeira medalha e os segundos pelo ambiente vivido 

na competição. 

 

Em Atlanta e em Sidney foi onde ganhei as principais 

medalhas e as mais importantes para mim. No fundo 

foram essas as mais marcantes. Em Atlanta recordo-

me que fui ao controlo antidoping. Os meus primeiros 

Jogos e fui logo ao controlo… [risos]. Estivemos lá 

muitas horas à espera para nos fazerem os testes e 

depois quando viemos embora apanhámos uma 

chuvada tremenda, sem dúvida que esse episódio me 

ficou na memória [risos]. Mas nessa competição 

também recordo as vitórias. Foram as minhas 

primeiras vitórias em Jogos Paralímpicos e eu estava 

muito confiante, sabia que ia ganhar. Contudo, Atlanta 

foram também os Jogos mais difíceis que tive, porque 

foi a primeira vez que estive fora e sem os meus pais 

durante tanto tempo. (…) Mas depois começou a 

competição, as coisas começaram a correr-me bem e 

então quando ganhei a minha primeira medalha em 

pares acho que aí passou tudo. Nesse dia lembro-me 

de ligar aos meus pais a contar e a dizer que ia ganhar 

a medalha individual a seguir [risos]. Sentia-me 

mesmo muito confiante nesses Jogos. Essas 

medalhas de Atlanta recordo com muito entusiasmo. 

Foram os meus primeiros Jogos Paralímpicos e, ao 

mesmo tempo, foram os primeiros Jogos em que 

houve competições da classe BC3 e eu ganhei logo 

duas medalhas de ouro nesses Jogos. (…) Mas de 

todos os Jogos Paralímpicos a que fui, os que mais 

gostei, foram os de Sidney. Para mim, Sidney foram 

os melhores. Adorei Sidney porque é do outro lado do 

mundo e porque o país é fantástico… foi espetacular. 

É um país mais rico, os pavilhões desportivos eram 

grandiosos… Lembro-me de nas competições os 

pavilhões estarem completamente cheios, de haver 

muito público a aplaudir… Até as medalhas eram 

diferentes, eram mesmo de ouro. 

 

Quando se fala em medalhas propriamente ditas, 

há uma medalha que adquire um significado especial 

para o atleta, não apenas pelas suas características, 

mas também pela vitória num jogo que foi muito difícil 

e que José venceu na última bola ao seu colega e rival 

português, Armando Costa. Tal como narra: essa 

soube mesmo a ouro. 
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Ao nível das medalhas que ganhei, a de que mais 

gosto é a medalha de Sidney, principalmente a 

medalha de ouro. Porque é muito bonita, ganhei-a do 

outro lado do mundo, ganhei-a a um português 

[Armando Costa]. E também porque ouvi o hino 

nacional nuns Jogos Paralímpicos… e é o sentimento 

de dever cumprido e de um orgulho enorme 

[emociona-se]. Também gosto muito das medalhas de 

Atlanta 1996… mas esta teve um gosto muito 

especial. As melhores vitórias são as mais sofridas, 

mas também as mais merecidas. 

 

José distingue-se por ser um atleta com um 

percurso desportivo consistente e regular, tendo 

apenas ficado afastado das competições 

internacionais na época desportiva de 2007/2008. 

Nessa época, José falhou os objetivos definidos pela 

selecionadora nacional e viveu um dos períodos mais 

difíceis do seu percurso.  

 

Quando a selecionadora me disse que eu não ia a 

Pequim chorei muito… No momento até não chorei, 

mas depois quando vi o meu auxiliar a chorar quando 

soube… aí não aguentei e chorei… [emociona-se]. 

Nós tínhamos trabalhado e tínhamos despendido 

muitas horas de treino para ir aos paralímpicos em 

Pequim e saber que não ia foi muito difícil… Tinha-me 

esforçado muito nesse ano e já estávamos a treinar 

diariamente quando soubemos que não íamos… Foi 

duro e confesso que depois de saber isso desanimei 

e passei uma fase descendente em relação ao 

Boccia. 

 

A mudança de auxiliar viria a revelar-se 

determinante no afastamento do atleta da competição 

internacional nesta etapa. No entanto, esta foi para si 

uma tomada de decisão consciente e refletida: 

  

Eu em 2007 mudei de auxiliar e algumas pessoas não 

gostaram muito que o tivesse feito. Mas durante estes 

últimos 4 anos provei que tinha razão em mudar e que 

estava certo em querer mudar. Eu treinava com um 

auxiliar e jogava com outro auxiliar, opção que não 

deu bom resultado. Eu não gostava de estar assim e 

então em Outubro de 2007 decidi mudar. Para o bem 

ou para o mal, assumi que queria mudar de auxiliar 

para poder treinar e competir sempre com o mesmo 

acompanhante. E a prova de que eu fiz bem em 

mudar está aqui… durante estes 4 anos ganhei 

muitas medalhas, Campeonatos de Portugal, fases 

finais, tudo… Ganhei 5 medalhas nestes 4 anos, o que 

é muito bom! E ainda ganhei estas duas medalhas 

paralímpicas em Londres que também tiveram um 

significado especial para mim por isso. 

 

Pelo exposto no último excerto, o facto de José ter 

decidido mudar de auxiliar, mesmo contra a opinião 

dos técnicos, parece ter logrado os seus frutos. 

Quatro anos depois de ter falhado a participação nos 

Jogos Paralímpicos de Pequim 2008, o atleta 

conseguiu regressar às vitórias com o seu novo 

auxiliar e mostrou-se ao mais alto nível desportivo. 

Na sua história, José vai fazendo várias vezes 

referência à importância que o reconhecimento 

atingido através do Boccia assume na sua vida e até 

mesmo na sua forma de ser. Esta gratidão surge 

através de distintos agentes, como por exemplo, 

família, amigos, adversários, governo português, 

entidades públicas e comunicação social. 

 

Em família e com os amigos fazemos sempre muitas 

festas depois das grandes competições a que vou e 

depois de vir dos Jogos. É sempre uma grande 

alegria. Tivemos uma festa na minha avó quando 

regressei de Londres com a família, mas também com 

alguns amigos e isso é muito bom. Fico muito feliz 

nesses momentos em que todos me felicitam e em 

que sei que consigo encher o coração de todos com 

as minhas vitórias [sorriso]. (…) Hoje reconheço que 

começo a ser conhecido internacionalmente pelos 

meus resultados desportivos. Sinto que todos os 

atletas me conhecem e me querem ganhar. Até os 

Coreanos agora têm como objetivo “derrotar o José 

Macedo” [risos]. Sou um alvo a abater e isso até me 

dá um certo gozo para ganhar. Depois também tenho 

muitos amigos no Boccia, o desporto também me deu 

isso… tenho amigos de todo o lado do Mundo. Tenho 

muitos fãs também… Há um inglês que diz que eu sou 

o ídolo dele [risos]. E é bom saber que tenho esses 

amigos e que muitos atletas, treinadores e 

selecionadores me elogiam e elogiam o meu jogo e os 

meus resultados. Os próprios canadianos e coreanos 

que são os melhores atletas do mundo admiram-me e 

eu sei disso. Sei que quando sabem que vão jogar 

comigo ficam com medo e isso dá-me ainda mais 

gozo para os jogos e para a competição. (…) Na 

Câmara de Braga, no Sporting Clube de Braga e aqui 
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em Merlim de São Pedro, onde vivo, já me fizeram 

várias homenagens. Tenho um pavilhão com o meu 

nome aqui na freguesia e em 1995 recebi a medalha 

de prata da cidade... Quando vou ao centro de Braga 

as pessoas reconhecem-me e querem todas tirar 

fotografias comigo… é sempre muito bom sentir que 

as pessoas gostam de mim e que reconhecem o meu 

valor, o meu sucesso e o meu esforço, porque não é 

fácil praticar Boccia ao mais alto nível. (…) Em 2006 

também recebi um troféu de que gostei muito. Foi uma 

honra receber o troféu de melhor jogador no 

Campeonato do Mundo do Rio de Janeiro. (…) Este 

ano, por exemplo, o Secretário de Estado do Desporto 

esteve em Londres e viu-me a jogar para o 3º lugar e 

a ganhar uma medalha, isso também me encheu de 

orgulho. Fiquei muito feliz por subir ao pódio duas 

vezes nestes Jogos e ainda mais por ter sido o único 

atleta português, dos olímpicos e paralímpicos, que 

ganhou duas medalhas. Isso é muito bom e dá-me 

força para continuar a treinar e para continuar a 

ganhar. 

 

O reconhecimento social que José alcançou na 

sua carreira como jogador de Boccia parece 

representar uma das suas maiores conquistas. Os 

excertos anteriores sustentam esta premissa e 

associam-se à responsabilidade social que tem 

sentido e que tem vindo a aumentar face ao sucesso 

desportivo que atingiu ao longo dos anos. Tais factos 

influenciam o modo como José define os seus 

objetivos para o treino e para a competição e o modo 

como encara os resultados obtidos. Como refere: 

 

Eu antes de qualquer competição penso sempre em 

ganhar e no que vem depois da vitória… Penso no 

que vai sair nos jornais, no que vão falar na televisão, 

nas medalhas que vou ganhar, nos amigos e na 

família que fica tão feliz. Penso no nível da bolsa que 

também sobe de acordo com a classificação obtida e 

até mesmo nos prémios associados às medalhas que 

ganho. (…) Quando volto para junto da família, depois 

das competições, sinto um alívio enorme, sinto que já 

passou e que conquistei o que lhes tinha prometido 

antes de ir para a competição. Gosto que os meus 

amigos, a minha família e as pessoas de quem gosto 

fiquem contentes e enquanto lhes conseguir dar isso 

com as minhas vitórias vou sempre sentir-me feliz e 

realizado. Eu gosto de ganhar não apenas por mim, 

mas por todos aqueles que acreditam em mim. (…) 

Porque eu sei e sinto que as pessoas me reconhecem 

na rua e que reconhecem o meu valor. Às vezes estou 

no café e passam de carro pessoas que me conhecem 

e que dizem “olha o campeão” e isso claro que me 

deixa orgulhoso.  

 

Neste excerto percebe-se que o reconhecimento 

surge como uma recompensa pelos resultados 

desportivos, à imagem do valor monetário auferido 

através da bolsa paralímpica que recebe e das 

medalhas conquistadas. Tal como outros 

entrevistados, José está dedicado exclusivamente à 

prática desportiva. Nesta medida, o Boccia parece 

adquirir para ele um significado associado ao 

emprego – à sua profissão.  

 

No fundo o Boccia é a minha profissão e o meu 

trabalho diário. Foi o Boccia que me tornou 

independente do ponto de vista financeiro. E depois o 

treino faz parte dos meus dias, o Boccia é o meu 

ganha-pão e, apesar de não ser muito, tenho de 

treinar e esforçar-me para o manter. Penso que o 

facto de poder trabalhar naquilo que gosto já é algo 

de que devo ficar orgulhoso. Acho que devo 

aproveitar se posso fazer o que gosto e ainda ganhar 

algum dinheiro, reconhecimento e medalhas com 

isso. Se não fosse o Boccia eu não tinha certas coisas 

que tenho. Foi o Boccia que me permitiu comprar um 

carro adaptado, a minha cadeira elétrica e uma 

cadeira adaptada para subir as escadas. É através do 

que recebo que compro bom material de Boccia, entre 

outras coisas. (…) O desporto, no fundo, é a minha 

vida, foi o que eu escolhi, o que me apareceu… 

 

Partindo da última frase deste excerto é possível 

perceber que o desporto tem um significado 

fundamental para José. Porém, nem sempre foi o 

desporto para pessoas com deficiência que ocupou 

esse papel. Este apenas foi preenchido pelo Boccia 

devido à encefalite que teve e que o impossibilitou de 

seguir o seu sonho de ser jogador de Futebol. Apesar 

desta constatação, foi no Boccia que conquistou o 

reconhecimento e que vivenciou as experiências mais 

relevantes da sua vida, tal como relata. 

 

O facto de eu ser atleta de alta competição no Boccia 

abriu-me muitas portas que nunca teria tido acesso 



Capítulo III. Narrativas no Desporto Paralímpico 
 

244 

 

sem o desporto. Hoje em dia claro que reconheço e 

sei que se não fosse o Boccia eu não tinha nada; eu 

nunca teria conhecido os países que conheci; as 

pessoas e as culturas todas que já conheci… (…) No 

desporto quero mostrar que tenho valor e que não é 

por estar numa cadeira de rodas que sou menos do 

que ninguém. Gosto de mostrar a toda a gente que 

sou tanto ou mais do que eles… e é no Boccia que o 

consigo fazer.  

 

Nesta perspetiva, o desporto também tem sido 

crucial para José ultrapassar os obstáculos e as 

dificuldades que sente diariamente e que se associam 

à sua deficiência. Correndo o risco de poder exagerar 

na ousadia de tal expressão, o Boccia permitiu-lhe 

chegar à categoria de “herói paralímpico” relevando 

para segundo plano qualquer condição física ou 

motora que o caracterize. 

Nas vivências narradas, José coloca ainda em 

evidência o papel desempenhado por algumas 

pessoas referentes na sua carreira, nomeadamente, 

a família, amigos, auxiliar, treinador e ele próprio. 

 

No meu percurso desportivo os meus pais, a família e 

alguns amigos também têm sido muito importantes. 

Nas competições a nível nacional e nas internacionais 

realizadas em Portugal, eles vão sempre assistir para 

me apoiar. Mas eu sei que eles mesmo não estando 

lá comigo estão a apoiar-me. Se não fossem os meus 

pais a ajudar-me, se não fosse o meu pai a levar-me 

aos treinos todos os dias e a trazer-me eu não tinha 

como treinar tanto e como me dedicar ao Boccia 

diariamente. Depois o apoio deles nas competições 

também é importante, principalmente porque sei que 

eles acreditam em mim, acreditam que eu vou ganhar 

e isso é uma grande força para mim. 

     (…) 

Eu dou-me muito bem com este auxiliar [Roberto] que 

tenho agora porque ele é como eu, somos parecidos 

ao nível da personalidade. Ele gosta de ganhar, ele 

quer sempre o melhor resultado possível e trabalha 

muito comigo nesse sentido… É ele que me 

aperfeiçoa as bolas, que arranja as calhas, que as faz 

de forma adaptada ao meu tipo de jogo. Ele gosta 

tanto do que faz que se empenha muito em construir-

me material adaptado. Ele é muito dedicado e está 

sempre a pensar em formas de me ajudar a melhorar 

o meu jogo. (…) Em 2008 quando ele começou a 

trabalhar comigo eu estava a cair, estava a entrar 

numa fase decrescente da minha carreira e foi ele que 

me levantou e que me ajudou a voltar às vitórias. 

Depois ele também sempre acreditou muito em mim e 

nas minhas capacidades. Ele sempre acreditou que 

eu era capaz e isso foi fundamental. 

      (…) 

Por outro lado, também o Luís Marta foi das pessoas 

mais importantes na minha carreira desportiva… É o 

meu treinador, é amigo, conhece-me muito bem e 

tem-me acompanhado sempre. E porque esteve 

comigo nos meus melhores momentos e nas fases 

mais importantes da minha carreira.  

      (…) 

Mas se tivesse de destacar apenas uma pessoa como 

fundamental neste meu percurso, essa pessoa seria 

eu [risos]. Porque se não fosse a minha vontade, o 

meu espírito e a minha força, não teria conseguido 

ganhar tudo o que ganhei. Sempre acreditei muito nas 

minhas capacidades e desde o primeiro dia em que 

fui à seleção senti que tinha capacidade para estar lá 

e para chegar mais longe... 

 

Para José, estas pessoas revelam-se mais 

significativas pela forma como este partilha os seus 

resultados desportivos com eles. Sentir que os mais 

significativos acreditam em si e nas suas capacidades 

foi imprescindível para que tenha conseguido atingir 

a excelência desportiva. Deste modo, o que motiva o 

atleta a treinar e a manter-se comprometido com a 

prática desportiva são não apenas as suas conquistas 

pessoais, mas também os sucessos que tem vindo a 

partilhar com aqueles que o acompanham. 

 

Eu gosto de treinar, gosto de competir, de ganhar, 

gosto de mostrar que sou bom naquilo que faço e 

gosto muito de dar alegrias a quem aposta em mim… 

são esses fatores que me motivam a treinar 

diariamente.  

 

Nas palavras enunciadas por José ao longo da 

entrevista foi possível identificar algumas das 

particularidades que o constituem e que refletem uma 

identidade construída ao longo dos anos e em que o 

desporto teve, claramente, um papel basilar. Um 

aspeto recorrente na narrativa é a elevada autoestima 

e autoconfiança que detém, bem como o alto nível de 
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competência percebida. Perante esta perceção, José 

revela ser um atleta com grande capacidade de 

concentração naqueles que são os seus objetivos a 

curto e longo prazo, trabalhando sempre arduamente 

para os conseguir atingir. É um atleta muito 

competitivo, determinado, lutador, mas também bem-

disposto. Acredita nas suas capacidades e persegue 

diariamente a superação, em treinos e competições.  

 

Nos Jogos Paralímpicos, ganhar uma medalha de 

ouro é atingir o topo para qualquer atleta e eu já o 

consegui mais do que uma vez, por isso acho que me 

devo sentir feliz e orgulhoso daquilo que faço. É isso 

que me dá a confiança e a motivação necessárias 

para vencer os jogos seguintes. (…) Eu não vou para 

os Jogos para passear, eu vou apenas focado na 

competição e focado em ganhar todas as 

competições. Depois claro que no desporto há 

sempre a parte mais social claro, também gosto de 

conversar com os outros atletas, gosto de fazer 

amigos… mas eu vou para competir e é sempre isso 

que levo em mente. A parte social gosto dela, mas 

mais quando as provas terminam e já consegui atingir 

o meu objetivo que era ganhar. (…) Apesar de gostar 

de viajar, quando vou às competições, ainda na 

viagem de ida, já estou a pensar no regresso... [risos]. 

Já estou a pensar em regressar com as medalhas. 

(…) Eu gosto de jogar. Gosto de competir. Gosto de 

ganhar. Gosto de mostrar o meu valor, tenho espírito 

de campeão! [risos] (…) Eu como atleta sou muito 

teimoso, mas é porque sei que sou bom, sei o meu 

valor, sou muito forte mentalmente. Sou muito 

confiante. Às vezes chego ao campo, olho para o meu 

adversário e penso: “Já ganhei!” [risos] Eu sei que sou 

vaidoso, mas não tenho vergonha de o dizer, acho 

que no desporto isso só me empurra para a vitória. 

(…) Mas é engraçado que apesar de eu ser, de certo 

modo, temível, muitas pessoas dizem que eu “fui feito 

a rir” pois, mesmo quando perco, sorrio. Quem anda 

comigo nunca fica triste [risos]. 

 

Relativamente ao contexto atual do desporto para 

pessoas com deficiência em Portugal, José reporta-

se à falta de apoios sentida pelas organizações 

desportivas, nomeadamente pelas bolsas 

paralímpicas que, regra geral, chegam atrasadas, 

bem como pelo seu reduzido valor. No entanto, para 

si, os apoios que existem devem ser aproveitados e 

constituir-se como um incentivo para continuar a 

treinar, a competir e a manter-se entre os melhores 

atletas internacionais. Do mesmo modo, José 

evidencia a importância que os meios de 

comunicação social deveriam assumir na divulgação 

dos resultados obtidos pelos atletas paralímpicos 

portugueses, conferindo-lhes visibilidade. Neste 

contexto, o atleta reconhece a necessidade de se 

trabalhar no sentido da aproximação de condições 

entre atletas olímpicos e paralímpicos em Portugal. 

 

Acho injusto que aos atletas olímpicos seja dada 

muito mais importância ao nível dos meios de 

comunicação social e que, apesar de não ganharem 

tantas medalhas como eu, apareçam mais vezes nos 

noticiários, nos jornais e nas revistas. Se formos a ver, 

a nível nacional eu fui o melhor atleta português este 

ano, mas as pessoas não me dão o mesmo valor... Os 

próprios apoios também deveriam ser dados em 

função disso, de acordo com a forma como 

representamos a nossa nação, mas os valores 

ganhos por atletas olímpicos e paralímpicos são muito 

diferentes.  

 

Na sua opinião, é visível uma clara aposta 

internacional no desporto paralímpico, investimento 

que Portugal não tem sido capaz de acompanhar. 

José antevê um futuro difícil para o Boccia português 

que acredita irá decrescer em termos de prestações 

internacionais.  

 

Quando vamos às grandes competições, nos 

Europeus, Mundiais ou Jogos Paralímpicos, vemos 

que as outras nações têm materiais muito mais 

evoluídos do que nós e que alguns atletas são mesmo 

profissionais. Alguns atletas fazem treinos bi-diários e 

recebem apenas por treinar e competir, são 

autênticos profissionais. Para além disso, em Portugal 

noto que os meus colegas e adversários estão a 

decair muito em termos de resultados e também não 

vemos atletas novos a aparecer no Boccia. A nível 

internacional há um investimento muito grande e o 

nível competitivo vai ficar cada vez mais elevado. 

 

Tendo em linha de conta o panorama 

internacional descrito, José perspetiva o futuro com 

alguma cautela, mas sempre com o desejo de 
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continuar a vencer para poder participar nos Jogos 

Paralímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Neste 

tempo, define algumas metas a alcançar: 

 

Para o futuro desejo continuar a trabalhar, a ganhar e 

a mostrar o meu valor. Enquanto conseguir ser 

campeão, quero sê-lo o máximo de vezes possíveis. 

Gostava de ser Campeão Europeu, do Mundo e 

gostava de ganhar a Taça do Mundo em individuais 

porque são competições em que nunca ganhei o 1º 

lugar. Por isso é que neste momento os meus 

objetivos são mais ao nível das competições 

individuais. Claro que quero continuar a ganhar todas 

as competições, mas os individuais são a minha 

prioridade pelo facto de serem títulos que ainda não 

tenho no meu currículo desportivo. (…) Daqui a 4 

anos, depois dos próximos Jogos Paralímpicos não 

sei… quem sabe. Dependendo do meu percurso até 

lá, poderei decidir se continuo a jogar ou se deixo de 

competir. Porque há um limite para tudo na vida. Eu 

não posso ser atleta de alta competição toda a vida, 

tenho de reconhecer isso e aceitar. Mas eu adoro 

competir, o Boccia é a minha vida e não me vejo 

noutra condição que não seja a jogar Boccia. Não me 

consigo ver como treinador ou a ficar ligado ao Boccia 

ou ao desporto de outra forma. Eu gosto é de jogar e 

de ganhar. 
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3 Narrativas no Ciclismo 

 

3.1 A Narrativa de Augusto Pereira 

 

Augusto foi entrevistado no dia 14 de Janeiro de 

2013, durante a manhã, numa sala do Centro de Ação 

Social do Concelho de Ílhavo (CASCI), local onde 

trabalha. O espaço onde conversamos era tranquilo e 

acolhedor. 

Tem 41 anos, nasceu e vive em Ílhavo com a sua 

mãe e irmã. Estudou até ao 4º ano de escolaridade e 

trabalha como Carpinteiro no CASCI. Aos 3 meses 

teve um súbito problema de saúde e entrou em 

convulsões que o deixaram com sequelas de 

Paralisia Cerebral. As suas principais limitações 

situam-se ao nível dos membros inferiores, 

acrescendo ainda algumas dificuldades de audição.  

Iniciou-se no desporto para pessoas com 

deficiência aos 23 anos, através do CASCI, instituição 

onde realizou a sua formação profissional. Competiu 

na modalidade de Ciclismo para Paralisia Cerebral – 

Divisão 319, em representação do CASCI. 

Tendo participado nos Jogos Paralímpicos de 

Sidney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008, o melhor 

resultado obtido foi um 5º lugar na Austrália e um 4º 

lugar na China. Na sua carreira conquistou ainda uma 

medalha de ouro em Campeonatos da Europa e do 

Mundo; quatro de prata e duas de bronze. A nível 

nacional participou em várias provas de Ciclismo 

adaptado e em provas integradas. Em 2010 

abandonou a alta competição, mas continua a pedalar 

como amador. 

No decorrer da entrevista, o atleta manifestou 

algumas dificuldades de expressão e compreensão 

das questões colocadas, nomeadamente as de 

ordem mais profunda. Perante esta conjuntura, os 

excertos que compõem a sua narrativa são breves e 

nem sempre tão descritivos como gostaríamos. 

                                                 
19 No Ciclismo para atletas com Paralisia Cerebral, a 
competição é organizada em 4 classes distintas. As classes 
são designadas por divisões. Na divisão 3 competem atletas 

Todavia, não quisemos deixar de partilhar a sua 

história singular. 

Em 1994, Augusto iniciou-se no Ciclismo. No 

centro chegou a experimentar diferentes modalidades 

desportivas, como o Futebol, o Atletismo e alguns 

desportos radicais, mas foi quando se sentou na 

bicicleta para realizar uma prova pelo CASCI que 

descobriu o seu verdadeiro talento. 

Inicialmente andava de bicicleta na estrada com 

os amigos, mas sem grande regularidade. Desde 

sempre sentiu que o Ciclismo era a única modalidade 

em que as limitações impostas pela sua deficiência 

não se constituíam como obstáculo à prática. Neste 

sentido, o Ciclismo surgiu como uma modalidade pela 

qual nutria um enorme prazer, mas também como a 

única em que se sentia, efetivamente, competente. 

Nesta modalidade, Henrique Santos foi seu 

treinador. Era professor do Centro onde Augusto 

trabalha e revelou-se determinante na iniciação da 

carreira desportiva de Augusto ao inscrevê-lo nas 

primeiras provas adaptadas.  

 

O Henrique Santos era o meu treinador e dava lá 

aulas [no CASCI]. Foi ele que me começou a inscrever 

nas provas e depois fui ao Campeonato do Mundo a 

primeira vez. (…) Mas primeiro comecei em Portugal. 

O primeiro Campeonato de Portugal a que fui foi em 

Ílhavo e fiquei em primeiro. (…) Depois aí 

inscreveram-me para ir ao Campeonato do Mundo 

(…) em 98, no Colorado. Lá fiquei em segundo. 

 

Neste excerto é possível perceber que Augusto 

conquistou rapidamente um lugar nos pódios 

internacionais. Para o atleta, alcançar uma medalha 

de prata logo na primeira participação em provas 

internacionais, revelou-se surpreendente. 

Relativamente ao que sentiu quando conquistou esta 

medalha internacional respondeu unicamente: “Há 

dias de sorte!” [sorriso]. 

Nesta fase inicial, apesar do total 

desconhecimento manifestado pela família de 

Augusto quanto a esta vertente desportiva, o seu 

com Paralisia Cerebral com pouca afetação dos membros e 
que são capazes de realizar a prova numa bicicleta normal 
de competição. 
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apoio sempre se manifestou incondicional. A família 

partilhou com o atleta as suas vitórias e o seu sucesso 

na competição. Utilizando as palavras de Augusto:  

 

Eles ficavam sempre muito contentes quando eu 

levava uma medalha para casa. (…) Na primeira vez 

que ganhei uma medalha mostrei à minha família toda 

e ficaram todos muito contentes quando lhes disse 

que era do Campeonato do Mundo. (…) Eles deram 

os parabéns, não esperavam logo na primeira vez que 

fosse eu a ganhar! [sorriso] 

 

A primeira experiência paralímpica de Augusto foi 

vivida em Sidney, em 2000. A competição ficou 

gravada na memória do atleta por uma queda 

ocorrida durante a prova e que inviabilizou a 

conquista de um resultado superior. O atleta contou-

nos este episódio: 

 

Em Sidney empurraram-me. Estava a tentar passar 

para a frente, empurraram-me e caí. Mas ninguém viu. 

(…) Caí, mas peguei na bicicleta e fui outra vez. E 

ainda me magoei um bocado… Mas depois já não 

consegui recuperar. Acho que fiquei em 11º [prova de 

estrada, no contrarrelógio o atleta ficou em 5º lugar]. 

(…) Fiquei a chorar. Acabei a prova e fartei-me de 

chorar… (…) Eu estava bem preparado, sabe? 

Depois caí. (…) Mas foi muito bom, fiquei com uma 

imagem de outros países porque falava com atletas 

de outros países. (…) Gostei muito de tudo. (…) 

Quando entrei no estádio cheio de gente a bater 

palmas e assim… senti o coração a bater depressa. 

 

Relativamente à sua experiência nestes Jogos, o 

atleta releva a emoção sentida perante toda a 

envolvência da competição e distingue o convívio 

entre atletas como marcante.  

No seu relato é ainda possível identificar a tristeza 

e a desilusão que sentiu por ter sofrido uma queda 

durante a competição e que inviabilizou a conquista 

de mais um triunfo. No seu entender, as capacidades 

que detinha na época e o treino que havia realizado 

na preparação para a competição garantiam-lhe 

condições para um bom resultado. Porém, a 

capacidade de superação ficou bem patente nas suas 

palavras: Sempre que ia para a prova pensava em ganhar, 

sempre ganhar! 

Seguiram-se os Jogos Paralímpicos de Atenas e, 

mais uma vez, Augusto cai durante a prova. Nessa 

altura o atleta ultrapassava um dos momentos mais 

difíceis do seu trajeto no Ciclismo. A escassez de 

apoios sentida a nível financeiro e de material foram 

por demais evidentes nesta etapa. 

 

Nos Jogos na Grécia fiquei mal, muito mal. (…) Fiquei 

muito triste porque nunca mais me arranjavam a 

bicicleta e isso custou muito. A prova também correu 

mal. Estava a fugir sozinho, mas depois na última 

volta caí (…) caí outra vez! Ainda fui 11º, mas soube 

a pouco… 

 

Nos dois anos que se seguiram, Augusto esteve 

afastado das competições e apenas regressou em 

2007 para participar no Campeonato do Mundo. Esta 

competição permitiu-lhe retornar à alta competição e 

garantir um lugar na missão paralímpica portuguesa 

para Pequim, em 2008. Estes Jogos anunciaram a 

última experiência paralímpica da carreira do atleta. 

Em Pequim alcançou o melhor lugar de sempre 

nesta competição, um 4º lugar, ficando bem próximo 

da conquista de uma medalha paralímpica. Tal feito 

foi percebido como significativo pelo atleta que 

enalteceu estes Jogos como os mais marcantes do 

seu percurso. Não obstante, no ciclo paralímpico que 

antecedeu Pequim, o cansaço sentido e a perceção 

de que as suas capacidades estavam já em fase 

decrescente, anunciavam para breve o afastamento 

da alta competição. Com o decorrer do tempo este 

sentimento exacerbou-se e levou o atleta a 

abandonar a competição em 2010. 

  

A idade já não era a mesma, sentia-me cansado e já 

não tinha a mesma força. Os treinos eram muito 

cansativos e treinava sempre sozinho. Só descansava 

um dia por semana e fazia 50km por dia. Em 9 meses 

fazia quase 8 mil km e sentia que já não era a mesma 

coisa. (…) Já não tinha aquela capacidade, não dava 

para correr mais sabe? (…) Mas custou muito! (…) 

Custa muito porque o treino aliviava o stress do dia de 

trabalho… Agora sinto muitas saudades disso, sinto 

muitas saudades do treino. 
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A fase de pós-abandono da prática desportiva foi 

assumida pelo atleta através de um corte radical com 

a modalidade. Três anos passados, já começou a 

pedalar ao domingo com os amigos, mas admite que 

se não fosse pelos seus incentivos constantes, a 

vontade de voltar a sentar-se na bicicleta sozinho era 

diminuta. 

Nesta etapa, o afastamento da competição é 

sentido por Augusto como perda de parte de si 

próprio, algo que ficou para trás, mas que deixou 

muitas saudades. Os momentos a sós consigo 

mesmo são hoje recuperados pelo atleta nas 

caminhadas que realiza ao final do dia.  

 

Ao fim-de-semana vou com os meus amigos andar 

um bocado [de bicicleta]. Alta competição não. Isso 

nunca mais! Porque eu sozinho já não ia agora. Não 

tenho vontade. (…) Mas sinto falta do treino. Muita 

falta do treino. E agora ando a pé, ando muito a pé 

para arrefecer a cabeça e relaxar um pouco.   

 

No que às medalhas obtidas diz respeito, Augusto 

distingue a relevância da primeira medalha 

internacional e explicou-nos porquê: 

 

A que gosto mais é a primeira, aquela do Campeonato 

do Mundo nos Estados Unidos. Porque deu muito 

prazer à minha família. Foi bom para eles ficarem 

contentes. (…) E fui ao pódio e fiquei muito contente. 

Sentia o coração a bater pum, pum, pum. Essa foi a 

mais especial. 

 

Na perspetiva do atleta, o reconhecimento sentido 

pela família e a satisfação que este era capaz de 

proporcionar-lhes com as suas vitórias, revelou-se 

como uma das melhores recompensas por todo o seu 

empenho e dedicação. 

As dificuldades ao nível da capacidade de 

expressão dificultaram a transmissão dos 

sentimentos e emoções vividas no desporto. Sempre 

muito breve nas palavras, o relato das suas 

experiências revelou-se pouco detalhado. 

O trilho percorrido pelo atleta no desporto 

paralímpico português nem sempre foi fácil. A falta de 

apoio e de orientação técnica, associada à falta de 

apoios materiais e financeiros por parte das 

organizações, marcaram de um modo negativo a sua 

vivência no Ciclismo. Neste âmbito, confessa que se 

os apoios tivessem sido diferentes talvez não tivesse 

desistido tão cedo. 

Esta situação conduziu o atleta a um elevado 

investimento pessoal na sua carreira e que ainda hoje 

espera reaver. Sendo membro de uma família de 

estrato socioeconómico baixo, investiu o pouco que ia 

colhendo do trabalho para melhorar a sua bicicleta, 

meio essencial à obtenção de um desempenho de 

excelência na modalidade. Este conjunto de fatores 

criaram em si uma revolta e uma mágoa que aquando 

da entrevista foi possível vislumbrar no seu olhar e 

perceber nas suas palavras. 

 

Fui sempre um atleta muito sozinho. Eu treinava 

sozinho. Ele [o treinador] dizia assim: “Segunda-feira 

vais fazer isto…, terça-feira vais fazer isto…, quarta-

feira é dia do descanso e por aí fora.” Ele só treinava 

comigo perto das provas. (…) E o mais difícil era 

treinar sozinho. É um desporto muito solitário. (…) Eu 

ganhava a bolsa mínima de 160 euros por mês e isso 

não é nada. (…) A bicicleta fui eu que a paguei e eu 

gastava muito dinheiro com a bicicleta mas nunca me 

ajudaram. Senão como é que podia correr com os 

outros atletas? Nem valia a pena ir sem uma bicicleta 

boa.  

 

A escassez de orientação técnica adequada e 

contínua fizeram com que Augusto se fosse 

desmotivando relativamente ao processo de treino, e 

toda a conjuntura descrita acelerou o término da sua 

carreira. 

Refletindo sobre as experiências no Ciclismo, o 

atleta atribui-lhes um valor indiscutivelmente 

significativo. Foi através da prática desportiva que 

teve oportunidade de viajar, de conhecer outros 

países, de conquistar medalhas, mas também de 

obter alguns prémios monetários que lhe permitiram 

ajudar a sua família. Nesta medida, o Ciclismo parece 

ser também compreendido como marcante pela ajuda 

financeira que prestou na vida dos seus parentes 

mais próximos, no seu caso, seus mais significativos. 

Em simultâneo, o reconhecimento que a prática 

de uma modalidade paralímpica lhe permitiu atingir no 
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seio da localidade onde vive, bem como diante dos 

seus amigos, colegas do centro (CASCI) e da família, 

surgiu como o melhor troféu conquistado em todo o 

seu percurso. 

 

Tenho muitas medalhas e taças, qualquer dia vendo 

[risos]. Estou a brincar… Porque significam muito para 

mim! (…) Quando vinha dos Jogos ou assim, aqui no 

Centro faziam uma festa para me receber. (…) Até me 

deram uma volta de ouro com o nome do centro. (…) 

Aqui em Ílhavo as pessoas conhecem-me, muita 

gente me conhece. Muitas diziam: “Olha o campeão!” 

e eu gostava. 

 

Aquando da entrevista, Augusto ocupava o tempo 

livre para se dedicar à concretização de alguns 

projetos pessoais de carpintaria, uma das atividades 

que mais lhe dá prazer.   

No decorrer da nossa conversa foi possível 

conhecer um atleta que se distingue pela humildade, 

pela sinceridade e pela simplicidade. Não se revê na 

expressão de “campeão”, mas admite que o desporto 

o fez acreditar nas suas capacidades e atingir níveis 

de desempenho muito para além daqueles que 

imaginava serem os seus próprios limites. 
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4 Narrativas na Equitação 

 

4.1 A Narrativa de Sara Duarte 

 

A atleta foi entrevistada no dia 17 de Outubro de 

2012, durante a manhã, na casa onde vive. Na sala, 

um espaço acolhedor onde Sara passa grande parte 

do seu tempo quando está em casa, fomos 

conversando abertamente ao longo de toda a manhã.  

Sara tem 28 anos, é solteira, nasceu em Lisboa e 

vive em Alvalade com a sua mãe e a avó. Estudou até 

ao 12º ano no ensino regular e concluiu o Mestrado 

integrado em Ciências Farmacêuticas. No momento 

em que foi entrevistada encontrava-se 

desempregada, mas sabemos que atualmente já se 

encontra a trabalhar numa Farmácia da zona de 

Lisboa. 

Durante o parto de Sara, um nó no cordão 

umbilical desencadeou um período de carência na 

oxigenação cerebral e deu origem à Paralisia 

Cerebral. No seu caso, esta complicação provocou 

limitações, essencialmente ao nível dos membros e 

da linguagem. Apesar disso, Sara consegue deslocar-

se de forma autónoma e é capaz de se fazer entender 

através de uma linguagem mais pausada.  

Iniciou-se na prática desportiva através da 

Natação, passou pelo Aikido, mas foi na Equitação 

que se tornou reconhecida pelos feitos conquistados. 

Nesta última modalidade competiu em representação 

da Academia Equestre João Cardiga. Do trajeto na 

Equitação destacam-se os resultados obtidos a nível 

internacional e paralímpico. A atleta esteve presente 

nos Jogos Paralímpicos de Pequim 2008 e Londres 

2012, competições onde conquistou um 5º e um 7º 

lugar, respetivamente. Em Campeonatos da Europa e 

do Mundo realça-se a obtenção de três medalhas de 

ouro e três de bronze. Em Portugal foi ainda Campeã 

Nacional de Equitação adaptada em 2002 e de 2006 

até 2012; e vencedora da Taça de Portugal de 

Equitação adaptada em 2005, 2007 e 2008. 

Sara iniciou-se na prática desportiva com apenas 

2 anos de idade, por aconselhamento médico. 

Começou por praticar Natação até aos 12 anos, 

modalidade onde chegou a participar em algumas 

competições nacionais. Aprendeu a nadar na Piscina 

Municipal do Areeiro, mas foi nas Piscinas do INATEL 

que aprendeu as principais técnicas de nado; clube 

que ainda representou em algumas provas de 

Natação adaptada.  

Aos 10 anos passou pela experiência do Aikido 

onde se manteve durante cerca de 1 ano e meio. 

Sara manifestou um elevado gosto pelo desporto 

desde criança. Os seus pais sempre a apoiaram e 

incentivaram para a prática desportiva, revelando 

uma elevada preocupação com a sua estimulação 

durante a infância e adolescência. A respeito da 

experiência vivida nestas duas modalidades, Sara 

contou-nos: 

 

Fiz Natação dos 2 anos e meio aos 12. Ainda fiz umas 

competições a nível nacional. Nadava sempre costas 

por causa da respiração. Era onde eu era melhor. A 

minha mãe pôs-me logo na Natação porque achou 

que era uma boa ideia e o médico também 

aconselhou. Depois a minha irmã também estava lá e 

então íamos as duas. (…) Adorava a Natação, mas 

chegou àquela fase da vida e do crescimento das 

meninas em que havia dias que não ia porque não 

tinha paciência, era chato… e foi um dos fatores que 

me fez desistir. (…) Depois eu sempre tive o cabelo 

muito comprido e para pôr a touca tinha de estar 

sempre a pedir ajuda a alguém. O meu professor 

ainda perguntou se eu não queria ir para a competição 

e eu ainda fiquei a pensar: “Era giro ir a provas e 

assim”. Mas acabei por desistir e fui apenas a 

algumas provas adaptadas quando tinha para aí 

10/11 anos. Desisti muito no início, por isso não podia 

haver assim muito bons resultados. Mas era giro, eu 

lembro-me de gostar. (…) Depois ainda fiz Aikido. (…) 

É um método de defesa pessoal com movimentos 

iguais aos do Judo. O irmão da minha madrasta é 

professor e o meu pai perguntou se eu não queria 

experimentar. Estive lá um ano, um ano e meio. 

Depois chateei-me, eles mudavam de cinto e eu não 

mudava, estava sempre no mesmo cinto e eu 

desmotivei e vim-me embora. (…) Devia ter uns 10 

anos nessa altura, mas andava na mesma na 

Natação. 
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Aos 7 anos, Sara experimenta também a 

Equitação, mas rapidamente desiste pela dificuldade 

sentida pela sua mãe em conciliar o trabalho e os 

horários das diversas atividades em que a filha estava 

envolvida. Na realidade, sempre foi uma criança 

muito ativa. Como ela própria refere com um sorriso 

no rosto: Pelo meio de tudo isto ainda estudei piano 

[risos]. Todavia, o seu gosto pela modalidade revelou-

se mais forte e aos 11 anos a atleta regressa à 

Equitação, na vertente terapêutica e recreativa.  

Ao longo de todas estas vivências, o prazer pela 

modalidade e o gosto pelos cavalos foi-se edificando. 

O treino começou a tornar-se cada vez mais sério e 

vocacionado para a competição, vertente desportiva 

onde Sara se estreia aos 15 anos. Com referência a 

esta etapa da sua vida, atentemos nas palavras da 

atleta: 

 

A Equitação foi aos 7 anos. (…) A minha mãe disse 

que viu num telejornal uma reportagem a falar sobre 

Equitação e que parecia que dava resultado para o 

meu problema. Então a minha mãe perguntou aos 

médicos o que é que eles achavam e eles 

incentivaram a experimentar. (…) No início ninguém 

tinha ideia do que era a Equitação. Até os monitores 

andavam ali um bocadinho perdidos, até tinham medo 

de mexer na menina [risos]. Eles ainda não tinham 

muita noção da Equitação terapêutica. Então comecei 

no volteio. (…) Aquilo é manter um movimento com o 

nosso corpo, sentes mais os movimentos, o passo, o 

trote e tens de controlar o corpo. E isso ajuda muito o 

nosso desenvolvimento. Então os monitores tinham 

medo e eu não evoluía. E queriam que eu fosse 

sempre durante a semana que era quando não havia 

tanta gente e podiam estar mais tempo comigo. Mas 

a minha mãe trabalhava, tinha de pedir para sair mais 

cedo e tive de desistir porque já era mau sair nos dias 

dos tratamentos, nos dias da fisioterapia, da terapia 

ocupacional… atividades que eu fazia na APC 

(Associação de Paralisia Cerebral) do Lumiar. (…) 

Eram muitas coisas e o que valeu foi a ajuda dos 

meus avós. A minha mãe levava-me ou então eu ia 

com os meus avós. Os pais da minha mãe sempre 

passaram muito tempo connosco, quase viviam cá 

[risos]. A minha mãe ficou sozinha quando eu tinha 3 

anos e nessa parte os meus avós ajudaram muito. (…) 

Nessa primeira fase estive um aninho na Equitação, 

mas achei imensa piada. Havia um monitor que 

gostava muito de mim e andava comigo ao colo a ver 

os cavalos todos e dava-me maçãs para eu dar aos 

cavalos [risos]. Achava giro e gostava, mas foi pouco 

tempo e eu era pequenina e o cavalo um bicho 

enorme mesmo [risos]. Mas fiquei logo fascinada… 

[risos] Quando tive de desistir fiquei triste, mas tive de 

aceitar. (…) Voltei à Equitação aos 11 anos porque os 

meus avós viviam no Cacém e lá existia um picadeiro 

pertinho deles. E a minha mãe dizia: “Vamos ver. Se 

gostares ficas e assim vamos durante o fim de 

semana e aproveitas e vais ver os avós”. E assim 

voltei para lá. Estive nesse centro dois anos. Era o 

Centro Hípico de Vale d´Ouressa. Só ia ao fim de 

semana. Era muito lúdico, não era assim nada de 

especial (…) Depois as pessoas adoravam-me, havia 

muito convívio apesar de ser tudo mais velho do que 

eu. (…) Até que um dos monitores que eu gostava 

muito saiu e foi para outro sítio. Eu como gostava 

muito dele, passado uns meses, fui ver onde é que ele 

estava. E agora estou lá. Foi aí que fui para a 

Academia João Cardiga. (…) Fui em 98, tinha 14 

anos. 

 

No excerto anterior considera-se pertinente 

destacar o papel fundamental que os meios de 

comunicação social tiveram na iniciação da atleta na 

Equitação. Neste contexto desportivo, o 

desconhecimento constitui-se muitas vezes como um 

dos maiores adversários à captação de novos atletas 

e é evidente nas idades avançadas com que alguns 

atletas com deficiência se iniciam na prática 

desportiva.  

Adicionalmente, a falta de conhecimentos e de 

formação especializada dos técnicos nesta área ficou 

patente neste testemunho e representa um obstáculo 

à prática pois, muitas vezes, os atletas não são 

acompanhados de forma adequada e específica face 

às suas necessidades. 

No período da infância, a mãe da atleta e os seus 

avós maternos são exaltados pelo apoio incondicional 

que sempre lhe prestaram. No seu caso, a retaguarda 

familiar foi fulcral no processo de desenvolvimento e 

envolvimento na prática desportiva. 

Aquando da transição para a Academia Equestre 

João Cardiga, Sara inicia aquela que se viria a 
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anunciar como uma carreira de sucesso na 

Equitação. Após um dos seus primeiros treinos na 

academia, recebe um convite para ingressar na 

competição e, rapidamente se inicia num processo de 

treino sério e comprometido, tal como relata: 

 

Nesta academia era muito diferente porque tinha 

muito mais gente e havia muitos miúdos da minha 

idade, eu sentia-me mais no meu ambiente. Lembro-

me que o João Cardiga viu-me e não me conhecia de 

lado nenhum… Lá tem um bar que dá para o 

picadeiro que é fechado. Hoje em dia já é um 

picadeiro antigo, já é muito pequenino, mas na altura 

era o único que era fechado e onde eu podia montar. 

E então o João viu-me a andar e achou interessante. 

Eu já andava sozinha, não tinha medo nenhum. 

Achou piada e então o Alves, que era o professor que 

já vinha comigo do outro Centro Hípico, veio dizer-me 

que o dono do Centro queria falar comigo. Ele 

explicou-me que havia desporto para pessoas com 

problemas e achava que eu estava bem e que podia 

ser giro. Então perguntou se eu não queria 

experimentar. E eu disse que sim. Passado um ano, 

em 99, fizemos uma experiência. Foi quando eu fiz a 

primeira prova. (…) Foi na Moita, tinha 15 anos. (…) 

Na altura lembro-me que havia um homem de 30 anos 

com Paralisia Cerebral lá no picadeiro e então fomos 

os dois fazer a prova. (…) Eu sempre fiz tudo, sempre 

fui uma miúda que adorava experimentar e ir sempre 

mais longe. (…) Nessa altura eu não tinha sido 

avaliada por um fisioterapeuta especializado na área. 

Nós temos de ser classificados e depois temos de ser 

encaixados no grau onde esse perfil está inserido. (…) 

Hoje em dia a minha classe é 1B. Ou seja, passo e 

um bocadinho de trote. Inicialmente estava no grau 2, 

mas depois no Campeonato do Mundo uma juíza 

disse que isso não me beneficiava e então desceram-

me para 1B, para mim é melhor. Em Pequim ainda 

competi no grau 2 e consegui até melhor do que este 

ano, mas o nível de competição está cada vez maior. 

(…) Mas isto para dizer que quando o João começou 

comigo nem ele sabia muito bem como é que as 

coisas funcionavam. Mas na primeira prova a que fui 

adorei e disse: “Sim, quero continuar!” [risos]. Quando 

cheguei ao centro tinha lá um grupo de amigos que 

me apoiou imenso e fez uma festa. Quando cheguei 

tinha lá um papel a dar-me os parabéns, foi giro... 

Fiquei em terceiro, mas também só eramos quatro 

[risos].  

 

Numa fase inicial, a Equitação adaptada em 

Portugal era ainda muito vocacionada para a área 

terapêutica e recreativa. Sem grandes objetivos 

competitivos, Sara era das poucas atletas que 

participava em competições da modalidade e o 

amadorismo era a nota dominante quando se estreou 

na competição.  

Do ponto de vista pessoal sempre se assumiu 

como uma jovem ousada e aventureira, para quem a 

superação se vislumbra como uma verdadeira 

filosofia de vida. Nesta perspetiva, a participação na 

primeira competição internacional da modalidade 

representou um marco significativo na carreira da 

atleta. Foi através das vivências adquiridas nesta 

prova que compreendeu que os seus limites se 

estendem muito além do que poderia imaginar. 

 

Nós fizemos o primeiro Campeonato da Europa na 

Anadia e (…) ver as pessoas com dificuldades 

diferentes, umas sem pernas, outras sem braços… é 

uma coisa estimulante. Pões-te a pensar: “Bem, nós 

temos tudo e não conseguimos chegar tão alto como 

eles chegam porquê?” Eles montam muito bem… por 

isso eu posso fazer ainda melhor! (…) Dessa vez 

fiquei em 11º lugar (…) fiquei um bocado em baixo. 

Não tinha hipótese. (…) Mas marcou-me mesmo 

assim… nunca mais esqueço essa experiência. 

 

A fim de se estrear em Campeonatos do Mundo, 

seguiu-se a primeira viagem de Sara ao estrangeiro. 

Nestas jornadas internacionais, a sua mãe assumiu 

desde logo o papel de acompanhante, um apoio que 

foi crucial no decorrer de todo o seu trajeto no 

desporto para pessoas com deficiência.   

No excerto subsequente é possível perceber que 

a mãe de Sara deu também muito apoio financeiro à 

atleta. Destaca-se o investimento que foi necessário 

fazer para a obtenção de resultados de excelência, no 

caso da sua filha, como nos relatou: 

 

Depois fui a um Campeonato do Mundo na Bélgica em 

que não tinha cavalo. (…) É muito caro e eu não 

conseguia comprar. Então fui na mesma, mas aluguei 

o cavalo lá, ou seja, fui para a prova sem conhecer o 
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cavalo. (…) Nesse Campeonato do Mundo éramos 

dos poucos países que tínhamos uma equipa como 

deve ser: quatro elementos, uma chefe de equipa e 

um treinador. Faltava era apoios e patrocínios. 

Cheguei lá e tinha uma égua à minha espera. Quando 

a fui montar pela primeira vez viu-se que estava coxa 

e que eu não podia entrar na prova com ela. (…) 

Depois uma senhora Belga de lá viu-me chateada, 

porque quer dizer, tinha passado o mês a treinar para 

ir e depois não ia fazer nada... Estava muito triste... 

Ela viu-me e disse: “Eu conheço uma pessoa que tem 

um cavalo de saltos, mas é muito mansinho. Tem é 

de pagar o seguro” que eram 200 e tal euros. E quem 

pagou foi a minha mãe. Ela viu-me assim e disse: “Vá, 

vamos lá, eu pago”. Só treinei uma vez antes da 

prova, foi inédito [risos]. No primeiro dia fiquei em 21º 

ou em 24º, éramos para aí uns 29 no mesmo grau. 

Depois subi para 20º ou lá o que foi e no último dia, 

com música, fiquei em 11º. Foi muito bom, uma boa 

recordação.  

 

A Equitação é um desporto que implica um 

investimento muito elevado naquilo que se poderia, 

noutra modalidade, designar de “material” desportivo. 

Nesta modalidade, o cavalo é um elemento 

preponderante na performance do atleta e basilar 

para a prática. Desta feita, para a obtenção de 

resultados de excelência é essencial que a atleta 

possa treinar e competir sempre com o mesmo 

cavalo, motivo pelo qual a compra de um exemplar se 

assumiu como impreterível a partir desta data. 

 

Este desporto depende muito da qualidade do 

cavalo… se ele tem uns bons movimentos ou não. E 

sem dúvida que até 2003 não tive os melhores 

cavalos para competição a alto nível. Acho mesmo 

que isso me prejudicou um bocadinho. (…) Ou porque 

não estava habituada ao cavalo ou porque não era o 

melhor para a minha performance. (…) Nesta 

competição é complicado porque não depende só de 

nós, depende também do cavalo. Ele também tem 

dias maus como nós. E estou sempre dependente 

dele. Nem sempre ele faz aquilo que eu quero que ele 

faça [risos]... por mais que treine com ele isso. 

 

No ano de 2003, Sara viveu um dos melhores 

episódios da sua carreira. Após várias tentativas, a 

participação num programa de televisão possibilitou-

lhe a aquisição de um cavalo, sem qualquer tipo de 

custo. Segue-se um período de 2 anos em que Sara 

e o treinador se vão dedicar a treinar o cavalo para 

que este possa participar nas provas. 

 

Em 2003 já tinha o meu cavalo. Isto surgiu de um 

programa de televisão da Sic Mulher a que eu fui. Fui 

eu e mais uma rapariga que na altura fazia lá [na 

mesma academia] provas de Equitação portuguesa… 

é outra área desportiva. (…) Essa rapariga não tem 

deficiência e aqui o objetivo foi também ver a 

diferença. A rapariga tinha três cavalos e eu não tinha 

nenhum. E nós fazíamos as duas competições. Nós 

fomos lá falar um bocadinho de cada uma, dar o 

exemplo e explicar o que é na televisão. (…) No final 

do programa a apresentadora virou-se para o público 

e disse: “Então há tantos criadores em Portugal e não 

há um que dê um cavalo à Sara?”. A minha mãe 

deitou as mãos à cabeça [risos]… Ela já estava a 

pensar no que viria a seguir. Porque depois tinha de 

ser ela a pagar para manter o cavalo. (…) Então 

passados oito dias ligaram para a academia a dizer 

que me iam arranjar um cavalo. O senhor era 

Professor de Genética na Faculdade dos Açores. 

Como estudava a genética nos cavalos tinha muitos 

em casa para fazer investigação. Ele disse que tinha 

três potros à minha disposição. Então o meu 

Professor, o João, e o filho foram lá aos Açores um 

fim de semana. Eu fiquei cá, mas fiquei um bocado 

triste por não ir e ansiosa [sorriso]. Então eles 

escolheram um potrozito que ainda nem sequer tinha 

sido montado. Não tinha sido trabalhado nem nada, o 

trabalho todo foi para nós, para o meu professor e 

para mim. (…) Eu agradeci muito a esse Professor. 

Agradeci muito… não há palavras para agradecer 

[sorriso emocionado]. Quando pensamos em comprar 

um cavalo, pensamos nas características que 

gostaríamos que tivesse para ser favorável à 

competição, mas quando é dado não podemos estar 

à espera que seja como nós queremos. Mesmo assim 

adorei o cavalo. Mas demorou dois anos a ficar apto 

para entrar em prova. 

 

Nesta fase, a obtenção de um cavalo que seria 

apenas montado pela atleta e treinado para o tipo de 

competição em causa começou a alimentar, cada vez 

mais, o sonho da alta competição. Todavia, este seu 

intento fracassou aquando da primeira tentativa de 
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participação nos Jogos Paralímpicos de Atenas, em 

2004. Apesar deste percalço, a firmeza do seu 

desígnio manteve-se inabalável e Sara não parou de 

treinar e de se empenhar enquanto não alcançou esta 

meta, o que sucedeu em 2008. 

 

Eu queria muito ir a Atenas, mas não fui e fiquei um 

bocado chateada porque realmente não tinha 

entendido como é que tinha sido feita a seleção dos 

atletas para ir. Eu perguntava ao meu treinador, mas 

ele próprio não sabia como é que tinha sido feito, não 

foi muito claro para ninguém. Mas foi depois de não ir 

aos Jogos, nesse ano, que comecei a pensar que: “Se 

eu não vou a estes… em 2008 tenho de ir!” [risos] e 

comecei a empenhar-me cada vez mais. (…) A partir 

daí o meu objetivo passou a ser fazer todas as provas 

do ciclo e fazer também muitas provas nacionais. 

Porque nós temos de ter mínimos para ir ao 

Campeonato do Mundo e para ir ao Campeonato da 

Europa… havia sempre mínimos a cumprir. O que 

mais queria era: “Se não fui a Atenas quero estar em 

Pequim, dê por onde der”! 

 

Quatro anos depois, Sara conquista o seu sonho 

e vive a primeira experiência paralímpica. A este nível 

relata aquilo que se revelou para si mais simbólico na 

competição. 

 

Os Jogos de Pequim foram brutais! Em termos de 

organização, fenomenal. Os chineses geralmente são 

de uma disciplina espetacular. Nós dávamos um 

passo e tínhamos um chinês a perguntar se 

precisávamos de alguma coisa. Todos muito 

simpáticos: “Olá”, “Bom-dia”, “Boa-noite”. Em Hong 

Kong, como estávamos só com os atletas da 

Equitação, ficamos todos muito unidos (…) 

convivemos muito mais uns com os outros. 

Estávamos todos na mesma modalidade, longe da 

aldeia, mas convivemos muito. (…) Depois ficamos 

num hotel muito bem instalados, 5 estrelas, tudo bom, 

a comida era maravilhosa. (…) Eu na prova individual 

fiquei em 14º, acima de metade da tabela. Esse grupo 

era dividido ao meio para ir à prova da música. Então 

eu fiz essa prova de manhã e depois ficava a 

classificação dos que já fizeram no placard. E eu fiquei 

em segundo desse primeiro grupo. Acho que eram 

sete ou oito, já não me lembro. (…) Depois fomos 

almoçar… que grande festa fazíamos! Nós eramos 

uma equipa pequenina, era eu, a minha mãe, o João 

Pedro que é o filho do João Cardiga que foi quem 

passou a ser meu treinador desde 2006 e o Professor 

que na altura trabalhava na Federação Equestre, 

éramos quatro. Então fomos todos almoçar fora e 

festejamos, tinha sido uma boa prova. Depois à noite, 

quando fomos ver o resto da prova (…) nós sabíamos 

que nos três primeiros era um bocado impossível, 

mas nos primeiros dez já era bom e acabei por ficar 

em 5º lugar… foi uma festa. Foi muito bom. (…) Senti 

uma alegria enorme e ainda por cima estava com 

todas as pessoas que tinham sido importantes para 

mim lá! Ainda lá foi ter depois o Professor que me deu 

o cavalo e fiquei mesmo muito contente! 

 

A especificidade intrínseca à Equitação fez com 

que o picadeiro utilizado nos Jogos Paralímpicos de 

Pequim estivesse situado a vários quilómetros de 

distância da aldeia paralímpica e dos espaços 

desportivos destinados às restantes modalidades. 

Neste sentido, as vivências narradas por Sara foram 

distintas dos restantes entrevistados e enaltecem o 

convívio e interação que se estabeleceu entre os 

atletas dos vários países participantes. Do mesmo 

modo, a oportunidade que teve de partilhar as suas 

conquistas com pessoas referentes no seu percurso 

parece ter sido, para si, marcante. 

Concomitantemente, a grandiosidade e 

envolvência deste tipo de competição é exaltada 

como um dos aspetos mais relevantes da 

participação nuns Jogos Paralímpicos. No entender 

da atleta, tudo parece ser pensado e organizado ao 

pormenor para que os Jogos se constituam como 

lugar idílico de transcendência da natureza humana. 

Este facto torna as experiências vividas neste 

contexto significantes para qualquer atleta. 

Finalmente, Pequim releva-se como a prova mais 

marcante em que participou. Os bons resultados 

alcançados permitiram-lhe conquistar a confiança 

daqueles que ainda duvidavam das suas 

competências e foi crucial para elevar a sua 

autoestima e autoconfiança; foi expressão de 

capacitação da atleta perante si própria e perante os 

“outros”.  

 

Pequim foi a competição que me marcou mais porque 

foi aquela em que eu não ia com tanta ambição e foi 
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aquela que eu consegui ir mais longe do que pensei. 

E acho que foi por aí que me marcou mais. (…) 

Também porque foi a marca que me deu mais 

visibilidade no desporto… Aí mostrei que conseguia ir 

longe. Eu acho que até aí pouca gente acreditava que 

eu conseguia. E acho que foi o mostrar que tinha 

capacidade que mais me deixou satisfeita em Pequim. 

 

Após uma das melhores etapas da sua carreira, 

confronta-se com a fase mais difícil na alta 

competição. Impedida de participar no Campeonato 

do Mundo de 2010, por falta de apoio financeiro, Sara 

é afastada do Projeto Paralímpico português para 

Londres 2012. Em acréscimo aos custos associados 

à viagem da atleta e respetiva equipa técnica, soma-

se o elevado valor que é necessário despender para 

o transporte dos cavalos. Com efeito, toda a logística 

associada à Equitação implica um elevado 

investimento financeiro do atleta, possível de suportar 

apenas com a ajuda de patrocínios.  

 

Depois dos Jogos tivemos logo o Campeonato da 

Europa em 2009 e numa das provas fiquei em 

terceiro… Foi mais uma vitória. Foi a minha primeira 

medalha a nível europeu! (...) E depois ao 

Campeonato do Mundo em 2010 não fui. Não fui 

porque era na América e não houve dinheiro para ir. 

Então como eu não fui saí do projeto de Londres. (…) 

Era preciso 30 mil euros e nós não tínhamos nem 

metade desse valor para ir. É um bocado injusto, nós 

nesse ano tínhamos trabalhado tanto e no fundo falhei 

aquele que era um dos meus objetivos que era ir ao 

Campeonato do Mundo. E depois tirarem assim o 

apoio foi injusto, muito injusto! Depois nunca mais 

entrei para o projeto (…) nem eu percebi porquê. Só 

entrei para o projeto em julho [de 2012], 

supostamente, quando disseram que eu podia ir aos 

Jogos de Londres. (…) Até lá estive sempre fora do 

projeto e sem apoios. Mas a nível de ranking, como 

fui sempre fazer provas internacionais, mantive-me lá. 

Mas foi tudo às nossas custas, sem apoio nenhum… 

 

O regresso ao Projeto Paralímpico sucedeu 

apenas dois meses antes da competição. Nesse 

momento, já as suas esperanças haviam 

desvanecido e a notícia do apuramento para os Jogos 

de Londres 2012 foi vivida com muita emoção pela 

atleta e pelos seus mais significativos.  

 

Em Junho, início de Julho, soube que ia aos Jogos. Já 

não tinha esperanças de ir, mas fui chamada. (…) Fica 

sempre assim uma esperançazinha (…) mas eu sabia 

que era muito difícil. Já tinha mesmo pensado: “Já não 

vou!”. Mas depois disseram: “A Sara está em terceiro 

lugar para entrar a nível do ranking individual, ou seja, 

se três pessoas desistirem a Sara entra 

automaticamente” e foi isso que se passou. (…) Foi a 

mulher do João que me ligou. Ela quis ser ela a dar-

me a notícia. Passado uns minutos liga-me o João e 

eu: “João, já sei que vou!” [risos]. Quando desliguei o 

telefone só pensei: “Eu não acredito, a sério? É 

verdade mesmo?” No momento eu estava a trabalhar 

na farmácia e liguei logo para a minha mãe: “Oh mãe 

eu vou a Londres” e ela começou logo a saltar, foi uma 

grande festa. Foi muito bom. Depois, a partir daí foi 

um mês intensivo de treino. Treinava todos os dias 

para recuperar o que poderia já ter dedicado a esta 

participação nos Jogos, mas como não sabia não fiz… 

devia ter feito. Mas com esta falta de apoios que 

temos qualquer um desanima. (…) Eu fiz várias vezes 

ginásio às minhas custas, tinha aulas de PT [personal 

trainer] e fui eu que sempre paguei as aulas porque 

sabia que isso me ajudaria a melhorar e que nunca 

iria ter apoio para isso. Mas depois de sair do projeto 

tive de deixar porque não tinha possibilidades… 

 

Pese embora o facto de ter recebido a notícia da 

sua ida a Londres quando a maior parte dos atletas já 

se encontravam num processo de elevado 

comprometimento com o treino, a total dedicação 

antes da partida para os Jogos foi recompensada com 

a obtenção de uma das melhores prestações do seu 

cavalo. Por este motivo, a alegria vivida na 

competição foi manifesta nas palavras e expressões 

com que Sara descreveu a sua passagem pela última 

edição dos Jogos Paralímpicos. 

  

Londres eu gostei muito, sem dúvida, gostei de estar 

com a equipa toda. Gostei de estar na aldeia que em 

Pequim não tinha estado. Por isso gostei de estar com 

a missão toda. Nesse aspeto gostei mais do que 

Pequim. (…) Aí só tinha visto a aldeia de passagem. 

Em Londres poder estar na aldeia paralímpica foi 

muito bom. É mesmo uma cidade em ponto pequeno 



Capítulo III. Narrativas no Desporto Paralímpico 
 

257 

 

e tens tudo lá dentro. E é toda a gente simpática… Há 

muita amizade, muito companheirismo entre as 

pessoas. E há compreensão… Por exemplo, na rua 

toda a gente olha assim um bocadinho de lado e 

pensa: “Oh coitadinho”. Ali não! Ali estás à vontade, 

ninguém te goza, estás no teu meio. É bom, é muito 

bom (…) As provas também me correram bem e na 

primeira fiquei muito contente porque os próprios 

juízes disseram que foi a melhor prova que viram do 

cavalo a nível internacional, até hoje. Porque eles já 

conhecem o meu cavalo e sabem que ele é meio 

maluco. É o meu Neapolitano Morella. Tem dois 

nomes, que é o nome do pai e o nome da mãe [risos]. 

Para mim ele é o Nino [sorriso]. A interação com o 

cavalo é uma coisa muito boa. É o antes de montar, é 

o limpar, o tratar dele, escová-lo. Gosto muito desse 

processo todo. (…) Adorei a prova, foi um espetáculo. 

A primeira prova foi brutal, fiquei em sétimo. Mas o 

nível de competição estava muito elevado, cada vez 

mais.  

 

Face ao exposto é possível compreender que a 

experiência vivida em Londres foi simbólica para a 

atleta, nomeadamente, pela possibilidade de 

permanecer na aldeia paralímpica com os restantes 

atletas da missão portuguesa. Desta vivência, Sara 

enaltece o convívio entre atletas e a sensação de 

viver durante um mês numa grande “família” que 

partilha experiências não apenas desportivas, mas 

também experiências de vida e de superação.  

 No final do seu discurso coloca ainda em linha de 

discussão a temática da evolução no desporto 

paralímpico. Tem sido nota dominante no discurso de 

todos os atletas a referência a um nível competitivo 

cada vez mais elevado nos Jogos Paralímpicos e em 

que o investimento de outros países nesta vertente 

desportiva se evidencia nos resultados alcançados 

pelos seus atletas. Opostamente, Sara testemunhou 

o desinvestimento ocorrido em Portugal no desporto 

de elite para pessoas com deficiência. 

 

Eles lá fora trabalham o ano inteiro para aquilo. Muitos 

deles nem trabalham, apenas treinam e são 

profissionais. E os países apoiam-nos em tudo. Têm 

um ordenado normal. Nós aqui não dá para fazer isso. 

Mesmo com bolsa, elas são tão pequenas que é 

impossível viver disso. (…) Em Portugal eu diria que 

tem de se gostar muito, porque a Equitação é um 

desporto muito caro e sem os apoios necessários não 

temos como nos manter. Graças a Deus consegui, 

passado um ano de ter o cavalo, um patrocínio para 

mim e que paga o ano inteiro do cavalo mais as 

deslocações e a inscrição na prova internacional dele. 

Mas já tive mais patrocínios... (…) Consegui-os 

porque andei a bater porta a porta e a pedir… senão 

não tinha. E acho que esse esforço não tem de ser 

dos atletas! Deviam ser as organizações a fazer isso! 

Só para manter o cavalo são 200 euros por mês. Isso 

é a base, porque depois há o veterinário, a ferração e 

mais umas despesas. (…) Hoje em dia não tenho 

gastos, mas também não ganho nada. Até ao dia em 

que deixarem o meu patrocínio e aí nem imagino 

como será. Se calhar são eles que me fazem ainda 

manter aqui, sem o patrocínio já teria tido de desistir 

porque não tinha como suportar esses gastos todos. 

(…) Obstáculos… eu acho que realmente é não ter 

apoio e nós não conseguirmos participar em tantas 

provas como deveríamos para ter os melhores 

resultados. Eu podia estar melhor a nível de ranking 

se tivesse mais participações, mas não estou. (…) 

Nós sentimos que não somos apoiados. É triste dizer 

isto porque nós vamos lá fora para, de certa maneira, 

representar o país. Mas que país? Um país que não 

quer saber de nós, que não apoia? Custa! Nós vamos 

por amor à bandeira, mas quer dizer, para quê? (…) 

Nós falamos com grandes nomes do desporto como 

Naíde Gomes, Nelson Évora e esses têm apoios e 

não são assim baixos. Têm um ordenado da bolsa de 

mil e tal euros e conseguem dedicar-se só ao 

desporto. Não é um ordenado brutal, mas dá para 

viver. Nós não temos.  

 

Refletindo acerca do desporto paralímpico em 

território nacional, Sara realça a importância das 

entidades organizativas trabalharem em prol dos 

interesses e necessidades dos atletas, procurando 

patrocínios e apoios capazes de responder às 

adversidades que vão sendo sentidas na prática 

desportiva diária. Para tal, é basilar que dirigentes 

desportivos se desloquem ao terreno, que participem 

do processo de treino e de preparação dos atletas. É 

fundamental caminhar no sentido da 

profissionalização do desporto paralímpico nacional, 
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à semelhança daquilo que já sucede com os atletas 

olímpicos.  

A falta de apoios anuncia-se como impeditivo à 

obtenção de prestações de excelência dos atletas. 

Perante a investida internacional nesta vertente 

desportiva, as adversidades sentidas pelos nossos 

atletas poderão conduzir muitos deles à 

desmotivação e ao consequente abandono. 

No caso de Sara, o trabalho que realizou a título 

individual, junto de possíveis patrocinadores, tem-se 

revelado fulcral na sua manutenção no desporto. Sem 

este apoio, a desistência seria iminente.  

Os obstáculos que foram sendo referenciados 

pela atleta são de natureza diversa e embora muitos 

deles se constituam como verdadeiras muralhas a 

ultrapassar para a manutenção da sua carreira, 

quando em representação do seu país, outros valores 

parecem sobrepor-se a estas dificuldades. Como 

exemplo deste facto, Sara enaltece a honra sentida 

por ser a única representante portuguesa da 

modalidade a nível paralímpico, mas assume que isso 

também lhe trás uma responsabilidade acrescida.  

 

Quando represento Portugal o que sinto é orgulho. É 

um orgulho porque nós temos possibilidade de 

mostrar o melhor que o país tem e nem toda a gente 

tem essa oportunidade. Apesar de tudo, é um 

orgulho… (…) mas sei que tenho muita 

responsabilidade porque até agora tenho sido a única 

a representar o país na Equitação. Eu faço sempre o 

melhor e o meu pensamento é: “Tenho de me divertir, 

mas tenho de sentir que dei o meu melhor”. Nós não 

podemos transmitir muito nervosismo para o cavalo 

senão ele sente e fica muito irrequieto. Então tenho 

de ir descontraída para tudo correr bem. Mas 

confesso que essa responsabilidade que sinto, em 

grandes provas, nem sempre é fácil de gerir. 

 

O desporto parece alcançar um relevante papel na 

vida de Sara, com repercussões sociais evidentes. A 

atleta atribui à prática desportiva uma função basilar 

na aceitação da sua deficiência, na melhoria da 

autoestima e coloca ainda em evidência os benefícios 

de ordem físico-motora que foram fulcrais para a 

conquista da independência.  

 

O desporto tem sido fundamental, principalmente no 

meu desenvolvimento. Eu melhorei muito a nível de 

socialização com as outras pessoas. Fiquei muito 

mais extrovertida. Eu vou para qualquer lado com 

qualquer pessoa e continuo a ser envergonhada. (…) 

Não consigo ter uma conversa com pessoas que 

desconheço porque não sei qual vai ser a reação 

deles à minha voz, não sei se me vão compreender... 

Podem não me perceber ou ficarem embraçados 

como às vezes acontece. Mas o desporto ajudou a eu 

perder um bocadinho a vergonha de ser como sou. Já 

não tenho vergonha, já não me importo. Se as 

pessoas lidam bem com isso, ótimo, se não lidam 

bem, paciência. (…) A nível físico e da comunicação 

também me ajudou. Toda a gente diz que eu ando 

melhor e que a minha fala está melhor também. 

 

No trilho percorrido, não foi apenas o desporto que 

desempenhou um papel charneira na vida de Sara. 

Algumas pessoas foram essenciais na perseguição 

dos seus sonhos e na conquista das suas vitórias. 

Nesta conformidade, a atleta realça a sua mãe, o 

treinador e a equipa técnica que a acompanha 

enquanto agentes fundamentais no seu percurso e 

explica-nos porquê. 

A mãe porque: 

 

Principalmente a minha mãe porque está sempre ao 

meu lado, porque me apoia e mesmo quando eu 

penso em desistir ela diz: “Insiste totó, continua a 

tentar”! E está sempre lá para me apoiar e muitas 

vezes para me empurrar para a frente. (…) A minha 

mãe vai sempre comigo para todo o lado o que é bom. 

Ajuda-me para me pentear, apanhar o cabelo… 

coisas que sozinha não consigo. Também para ser 

mais rápido para eu me vestir e assim. E no apoio nas 

provas é essencial claro, saber que ela está lá dá-me 

muita confiança. 

 

O treinador [refere-se a João Cardiga “pai”, seu 

primeiro treinador na Academia]: 

 

O meu treinador sempre acreditou em mim. Mesmo 

no início, ele sempre acreditou em mim quando pouca 

gente acreditava. Eu ainda hoje costumo dizer que ele 

acredita mais em mim do que eu em mim própria 

[risos]. (…) Foi ele que me iniciou, foi ele que também 

me deu as bases, foi ele que me ensinou tudo 

praticamente. O filho está só a orientar-me desde 
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2006 e a tentar melhorar certos pontos, mas de resto 

foi tudo feito pelo pai. Até hoje em dia ainda é o pai 

que está sempre lá e para mim será sempre ele! Ele 

vai aos meus treinos e está sempre a apoiar, sempre 

ajudar. Tem outra maneira de falar comigo e damo-

nos melhor os dois. E depois porque com o João “pai” 

passo mais tempo com ele do que com o meu próprio 

pai e ele é especial para mim.  

 

A equipa técnica porque: 

 

Tenho uma boa equipa por trás de mim que se eu 

falho num ponto eles vão lá e podem ajudar. Se eu 

fico doente e, por exemplo, não posso ir treinar, sei 

que eles tratam do meu cavalo e o treinam. Eles são 

fundamentais e sem eles não estava onde estou, sem 

dúvida que não, são essenciais. 

 

Doravante, Sara irá continuar a empenhar-se e a 

trabalhar no sentido de atingir mais uma meta 

paralímpica. O seu maior desígnio é participar nos 

próximos Jogos Paralímpicos, no Rio de Janeiro, em 

2016.  Não obstante, a vontade de assumir novos 

papéis e o reconhecimento de que as suas 

capacidades irão decrescer nos próximos anos levam 

a atleta a aceitar um possível abandono desportivo 

depois desta participação paralímpica.  

 

Acho que também chega a um ponto em que a 

competição já cansa e nós temos outros objetivos na 

vida também. (…) No dia em que eu vir que estou a 

descer quer dizer que está na altura de parar. Nós 

devemos sair sempre em grande e não em baixo. 

Para já quero fazer o ciclo e ir ao Rio [próximos Jogos 

Paralímpicos no Rio de Janeiro, em 2016]. (…) A nível 

pessoal, sem dúvida que o meu objetivo é ter um bebé 

[risos]. É um dos principais pontos que me fazem 

pensar que eu se calhar um dia tenho de parar. Ir ao 

Rio de Janeiro está certo, depois é que é incerto. É 

um futuro incerto, não sei o que é que vem daí. Mas 

podem esperar o melhor de mim, claro. Ser aplicada, 

continuar a lutar pelos objetivos que é sempre mais 

alto e sempre mais longe.  

 

Ao longo de toda a narrativa foi possível perceber 

que Sara se caracteriza por uma forte identidade. 

Como ela própria refere, é muito teimosa, 

determinada, mas também destemida. Lança-se à 

aventura sem receios e procura o que dela puder 

retirar de melhor. A transcendência é uma busca 

incessante, que se aplica à prática desportiva e se 

estende nos vários domínios em que atua no palco 

social. 

A sua personalidade extremamente comunicativa 

e divertida foi notória durante toda a entrevista. 

Definiria a atleta como uma pessoa adorável, 

simpática e meiga, alguém que não conhecia mas 

com quem rapidamente criei uma forte ligação. O 

modo descontraído como me abriu a porta de sua 

casa e me contou a sua história, marcaram-me e 

ainda hoje trocamos correspondência. A atleta vai-me 

contando como estão a correr as provas e também o 

seu novo desafio profissional. 

Em simultâneo, Sara valoriza sobremaneira o 

convívio e a partilha de experiências entre os atletas 

e amigos. Neste aspeto, é muito sociável e 

comunicativa. 

 

Gosto do convívio com as pessoas. (…) Sou um 

bocadinho indisciplinada, não tenho uma disciplina 

rigorosa. Se me dão os horários rigorosos é para 

esquecer. Eu posso ir montar todos os dias mas 

deixem-me fazer os meus horários porque senão não 

corre bem e vejo aquilo como uma obrigação. Eu 

gosto de ver como uma coisa que gosto de fazer e 

faço por prazer e não por obrigação. Sou muito 

teimosa! [risos]. Sou persistente, quero ir sempre mais 

além. Teimosa, lutadora e muito preguiçosa é como é 

a Sara [risos]. Sou bem-disposta, brincalhona, adoro 

estar com os amigos, sair, jantares fora, ter uma boa 

conversa. (…) Acho que tudo aquilo que eu passei e 

que fiz me ajudou a chegar onde estou e foi 

importante porque foi-me construindo pouco a pouco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III. Narrativas no Desporto Paralímpico 
 

260 

 

5 Narrativas na Natação 

 

5.1 A Narrativa de David Grachat 

 

O atleta foi entrevistado no dia 16 de Outubro, 

durante a tarde, na casa onde vive com os seus pais. 

Ao longo de algumas horas foi possível manter uma 

fluída conversa com o atleta, onde este contou a sua 

história. Importa destacar que David já me conhecia 

previamente e que, por esse motivo, a relação de 

proximidade estabelecida entre entrevistador e 

entrevistado foi notória ao longo de toda a entrevista. 

David tem 25 anos e é o mais jovem atleta 

português que entrevistámos. É solteiro, nasceu em 

Lisboa e vive em Santa Iria da Azoia. Estuda no 1º 

ano da Licenciatura em Ciências do Desporto e é 

nadador desde os 11 anos de idade. Nasceu com 

uma malformação congénita do antebraço e mão 

esquerda e compete pela classe S920 na Natação.  

Ao longo da sua carreira esteve presente em duas 

edições dos Jogos Paralímpicos - Pequim 2008 e 

Londres 2012 - onde alcançou duas vezes o 6º lugar. 

David já conquistou duas medalhas de ouro em 

Campeonatos da Europa, duas de prata e três de 

bronze. Em Campeonatos do Mundo tem estado 

presente em várias finais onde as suas marcas se 

situam muito próximas do pódio. 

David manifestou, desde muito cedo, o prazer 

pela prática desportiva. Iniciou a Natação aos 2 anos 

por vontade dos pais e por aconselhamento médico, 

mas sempre revelou gosto por outras modalidades. 

Praticou Futebol até aos 13/14 anos em clubes da 

zona onde vivia e participou ainda em várias provas 

de Orientação até aos 15 anos. Na Natação adaptada 

iniciou-se no Sporting Clube de Portugal, clube que 

representou até 1992, sempre incluído nas turmas 

                                                 
20 Na Natação os atletas competem em 14 classes distintas. 
No que se refere à deficiência motora, caso que se aplica a 
todos os atletas entrevistados, a classes vão desde a S1 à 
S10. Na classe S9 enquadram-se atletas com paraplegia 
capazes de andar e com limitação mínima nos membros; 
atletas com poliomielite com um membro inferior não 
funcional; atletas com pequenas limitações funcionais e de 
coordenação; atletas com restrição conjunta e parcial dos 
membros inferiores, estando um lado mais afetado. Incluem-

regulares. Nesse mesmo ano passou a ter aulas na 

Gesloures, mas apenas aos 10 anos integrou o grupo 

da Natação adaptada onde ainda hoje se mantém. 

Numa fase inicial, os treinos de Natação não 

foram muito do seu agrado, David achava-os muito 

intensivos e, nas suas palavras: não gostava de sofrer 

[sorriso]. Por este motivo, refere que nos primeiros 

anos não se empenhava muito nos treinos, tal como 

os seus pais e o treinador gostariam. 

 

Eu pratico Natação desde os 2 anos e ao longo da 

minha vida tenho vindo sempre a melhorar a minha 

capacidade de treino, mas eu não gosto muito de 

treinar... [risos] Os treinadores dizem que eu sou dos 

melhores atletas para se treinar, porque dentro do 

treino eu faço tudo para cumprir. Só que eu não gosto, 

eu não gosto, não gosto de sofrer [risos]. (…) Eu não 

treinava muito nos primeiros anos... tanto que andava 

no Futebol e na Orientação na escola também. (…) 

Quando tinha 10,11,12 anos… eu já ganhava 

medalhas de 3º lugar a bruços pois quase ninguém 

nadava bruços e lá ia eu ganhar uma medalhinha 

[sorriso]. Só que depois com 15 anos, quando eu 

ganhei a um amigo meu da Madeira que era da minha 

classe, aí comecei a empenhar-me um pouco mais na 

Natação. (…) Foi quando começou a Natação mais a 

sério. Até aí andava na brincadeira... andava a dizer 

adeus à minha mãe enquanto nadava nas provas... 

basicamente ia para me divertir! [risos] 

 

A etapa inicial na Natação foi vivida de um modo 

descomprometido e sem grandes objetivos. Apesar 

de aos 11 anos ter participado na primeira competição 

internacional, isso não foi marcante para o atleta e, na 

época, foi sentido com naturalidade. 

Porém, aos 15 anos a sua perspetiva sobre a 

Natação modificou-se e o facto de ter conseguido 

melhorar as suas marcas e superar-se fez com que 

David adquirisse o prazer e o gosto que até então 

nunca tinha manifestado em relação à modalidade. 

se ainda atletas com diferentes tipos de amputação: 
amputação acima do joelho num único membro; dupla 
amputação abaixo do joelho com cotos superiores a 1/3; 
amputação abaixo do cotovelo num único membro. Esta 
observação aplica-se a todos os atletas entrevistados que 
se enquadram nesta classe. 

 



Capítulo III. Narrativas no Desporto Paralímpico 
 

261 

 

 

Depois também apanhei uma grande desilusão de 

não ter ido aos Jogos em Atenas 2004 e aí é que eu 

me empenhei ainda mais… Foi em 2004, tinha 16 

anos, aí é que eu me comecei a dedicar a sério à 

Natação. (…) Eu estava muito perto de ir e fiz os 

tempos. Fiz na Póvoa do Varzim, 2 semanas depois 

de fecharem a inscrição. Por segundos, consegui o 

mínimo que tanto queria! Perdi os óculos a meio 

dessa prova, mas nunca desisti e consegui. Aí quando 

soube que já não ia a tempo… aí chorei muito… (…) 

Depois disso só pensei que não queria viver aquele 

momento outra vez e que para o próximo ano haviam 

os outros de ficar todos cá e eu é que ia… nem queria 

saber… Eu tinha que ser o melhor de Portugal para ir 

além dos outros… Queria ser o primeiro a ser 

selecionado… e assim foi! 

 

O facto de não ter estado presente nos Jogos 

Paralímpicos de Atenas 2004, apesar de ter os 

tempos mínimos, fez com que David sentisse que 

tinha capacidade para estar presente na maior 

competição de desporto para pessoas com 

deficiência do mundo. Este momento foi marcante e 

representou, sem dúvida, o começo da carreira de 

David na alta competição. A partir deste dia, David 

definiu novos objetivos, os quais foram cruciais para 

a sua evolução e empenho no treino e nas 

competições subsequentes.  

 

A seguir a 2004 fomos em 2005 a uma Taça da 

Europa e ganhei uma medalha de ouro nos 400m e 

uma medalha de bronze nos 100m. A partir daí foi 

sempre a subir… Essas foram as minhas primeiras 

medalhas a nível internacional. Depois em 2006 

participei no Campeonato do Mundo de Durban e bati 

2 recordes europeus, nos 50 e nos 100m livres… 

Fiquei em 4º lugar nos 50m e em 5º lugar nos 100m 

livres e foi… espetacular [sorriso]. No ano a seguir bati 

o recorde nacional aqui em casa no Campeonato 

integrado e bati o recorde Europeu dos 50 e dos 25 

metros… Isso tudo dava-me cada vez mais motivação 

para continuar. (…) E então comecei a treinar forte e 

feio, como se diz, para estar em 2008 nos Jogos. 

 

Participar nos Jogos Paralímpicos de Pequim, em 

2008, passou a ser a grande meta de David. Até lá o 

atleta foi melhorando as suas marcas e conquistando 

várias medalhas, o que expressa o manifesto 

empenho e dedicação empregue na prática 

desportiva desde então.  

Neste trajeto, David considera que o facto de ter 

integrado o grupo da Natação adaptada o privou de 

alcançar melhores performances. Para si, os métodos 

de treino que lhe foram aplicados nem sempre foram 

os mais adequados, especialmente quando era ainda 

muito jovem. 

 

Eu juntei-me muito cedo ao grupo da Natação 

adaptada e acho que esse foi um dos grandes erros 

que, na altura, os meus pais cometeram… Eu tinha 10 

anos quando me juntei e ainda estava na fase de 

aprender a nadar… Tanto que eu tenho algumas 

deficiências técnicas que vê-se mesmo que foram 

descuradas em tenra idade… E isso foi um grande 

erro, porque o treinador não fez o melhor trabalho 

nessa fase… Aliás, culpo-o por aquilo que eu podia 

hoje ser… Se calhar podia estar aqui a falar contigo 

como sendo um campeão paralímpico... e não sou, 

estou em sexto lugar! (…) Eu se treinasse juntamente 

com pessoas “normais” seria melhor nadador do que 

sou… porque é desmotivante andar sozinho… Bem 

treinado, eu acredito mesmo que hoje eu era um 

campeão paralímpico… Não posso adivinhar o futuro, 

mas com a minha estrutura física e bem trabalhado eu 

tinha chegado lá… acredito que sim… 

 

É com tristeza que recorda os seus primeiros anos 

no grupo de Natação adaptada. Se pudesse voltar 

atrás e ser ele a tomar as suas próprias decisões, 

certamente ter-se-ia mantido no grupo de Natação 

regular. Nesta medida, a mudança de treinador, em 

2000, parece ter marcado um ponto de viragem na 

carreira de David. O seu atual treinador conseguiu 

voltar a motivá-lo para o treino e para a competição, 

ajudou-o a melhorar a sua técnica e a atingir melhores 

resultados. Para David, este ano marca a sua real 

iniciação no desporto de elite. 

Ao longo da entrevista, David foi fazendo 

referência a algumas das competições que foram 

para si mais marcantes, cada uma delas, por distintos 

motivos. Os episódios que recorda referem-se a 

competições, provas, à conquistas de medalhas ou 

até mesmo a experiências singulares que viveu. 
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Lembro-me muito bem da minha primeira prova a 

nível internacional… Foi na República Checa. E é 

claro que me marcou, porque quando se ganha uma 

medalha logo na primeira grande prova internacional 

é um espetáculo. Senti-me o melhor do Mundo! [risos] 

E depois há outros que marcam sempre… como o 

primeiro mundial em Durban, no outro lado do 

Mundo… Foi tudo uma novidade para mim e aí é que 

eu comecei a ver os atletas que existiam… e depois 

os Jogos. Os Jogos são sempre marcantes! É viver e 

aproveitar sempre ao máximo aquele momento! Por 

mais anos que vamos, é sempre diferente e especial 

ir a uns Jogos! (…) Em termos de provas, a prova que 

me marcou mais foi a de 400m em Londres… Porque 

senti-me satisfeito comigo próprio. Consegui tirar 3 

segundos ao meu melhor tempo e nadei num palco 

onde estavam 17.500 pessoas a assistir… e isso… 

não há dinheiro que pague a emoção de viver esse 

momento… (…) Acho que não há maior prazer do que 

nadar perante tanta gente… é brutal! Parece que 

tremia… a água estremecia só com as pessoas a 

gritar… espetacular mesmo! [sorriso] (…) Em Londres 

entrei na prova e pensei: “Vamos brincar um 

bocadinho, vou dar espetáculo, vou-me divertir, vou 

viver o momento…” E acho que é assim que todos nós 

temos que pensar…. Nós já treinamos muito, 

sabemos do que somos capazes e nesses momentos 

resta-nos divertir… resta-nos ser felizes… e foi o que 

fiz! [sorriso]. 

 

A competição nos Jogos Paralímpicos de Londres 

assumiu um significado elevado para o atleta, 

fundamentalmente, pelo sentimento de superação 

vivenciado. Quando um atleta supera uma marca, 

esse feito parece proporcionar-lhe uma visão heroica 

sobre a sua conquista. Aumenta a competência 

percebida do atleta, mas também o sentido de 

responsabilidade que terá de assumir nas 

competições futuras.  

O dia em que ganhou a primeira medalha 

internacional foi, sem dúvida, um dos dias mais felizes 

da sua carreira. Mas David também recorda outras 

medalhas que conquistou, muitas vezes sem ter 

esperança de o conseguir, mas que foram também 

importantes no seu percurso. 

 

Quando ganhei a minha primeira medalha lá fora 

senti-me o rei, senti-me o melhor do Mundo… sem 

dúvida… é um espetáculo! Sentimos que ninguém 

nos pode vencer… que somos os melhores e isso dá 

mais alento e dá mais motivação para as próximas 

provas. (…) Mas a medalha mais especial foi a do 

Europeu de 2009, dos 400m em que fiquei em 2º lugar 

mas fiz uma prova muito boa… e … não estava nada 

à espera… Nessa prova eu não era, nem por 

sombras, favorito a ganhar medalha, mas nadei muito 

bem… correu muito bem mesmo e ganhei! [sorriso]. 

 

As medalhas associam-se a um momento mágico 

em que David se sente recompensado por todo o 

esforço empregue, muitas das vezes, numa batalha 

travada contra si próprio e em que coloca à prova os 

seus limites. 

Após 4 anos de treino intensivo e de muito 

trabalho para conseguir o apuramento para os Jogos 

Paralímpicos de Pequim, David alcança, finalmente, 

o seu objetivo. Tal como refere: O ponto alto foi, sem 

dúvida, os Jogos… a presença nos Jogos… Isso é o ponto 

mais alto da carreira de um atleta. Não há mais do que isso! 

Neste contexto, receber a confirmação de que os 

mínimos feitos lhe permitiam o acesso aos Jogos foi 

um momento de enorme alegria e satisfação pessoal 

para o atleta. Melhores momentos seriam vividos ao 

longo da participação nos Jogos Paralímpicos, uma 

experiência que David descreve como inesquecível: 

 

Eu era novo, não sabia o que ia viver… mas foi único! 

O que eu me lembro como mais marcante foi mesmo 

a cerimónia de abertura e o acender da chama… Acho 

que isso é aquele momento em que todos os atletas 

vivem para isso. Para quem treina ao mais alto nível, 

é um momento especial poder assistir ao acender da 

chama… Eu lembro-me de ter os olhos em lágrimas 

de tão emocionado que estava por ver o fogo… 

Aquele fogo simbolizava 4 anos de trabalho, 4 anos 

de entrega, simbolizava… uma vida… [emociona-se]. 

Por isso é que também quando ela se apagou foi uma 

tristeza imensa... É que mal acabas os Jogos sentes 

saudade, sentes vontade de regressar… e esperas 

que voltem rapidamente os próximos… [sorriso]. (…) 

Em termos de experiência, Pequim foi mais marcante, 

mas este ano em Londres as provas correram-me 

melhor… também a experiência já era maior.  
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David relata a experiência paralímpica com muita 

emoção e chega mesmo a comover-se quando 

descreve alguns dos momentos que mais o 

marcaram. Para o atleta, a “chama paralímpica” 

assume um significado especial. David associa este 

elemento à vitória e à conquista, mas também à luta 

e à determinação necessárias para alcançar um lugar 

no mais desejado palco desportivo. Correndo o risco 

de poder estar a exagerar, essa chama parece 

representar para David o concretizar de um sonho. Do 

mesmo modo, o seu apagar representa o necessário 

momento de reflexão para definir a próxima meta a 

atingir, consequentemente, o próximo sonho a 

concretizar. 

  

Eu quando cheguei à aldeia paralímpica parecia um 

doidinho a ver tudo e mais alguma coisa… Aquilo era 

uma coisa enorme… uns jardins lindíssimos, era tudo 

muito bonito! Tinha um restaurante… um refeitório 

que era do tamanho de um pavilhão enorme… (…) 

Era um Mundo dentro de outro Mundo, entendes? (…) 

Na China tudo era enorme. Lembro-me de vir passear 

cá fora e havia aquelas avenidas em que nós 

andávamos, andávamos, andávamos e nunca mais 

chegávamos. [risos] 

 

A experiência de participar nos Jogos 

Paralímpicos foi muito valorizada por David, não 

apenas pela dimensão competitiva, mas, 

especialmente, pelo ambiente e envolvência que a 

caracterizam. 

 

Nos Jogos tu vives juntamente com os outros 

desportos todos e isso é engraçado porque tens o 

convívio e ficas feliz quando um colega teu português 

ganha uma medalha no Boccia ou no Atletismo. Fazes 

sempre uma grande festa! Depois, só de veres ali 

aquele carinho das pessoas com que tu te dás bem, 

mas que são também os teus adversários… mas são 

amigos e é giro ver que não existem rivalidades fora 

da piscina. Não há rivalidades nenhumas até chegar 

ao momento da prova. Aí somos uns contra os outros 

e eu vou querer ganhar como qualquer outro atleta… 

e eles vão querer ganhar-me a mim. Mas depois 

acaba a prova e já está tudo outra vez na festa e na 

brincadeira, é mesmo assim… (…) Da experiência 

que tenho e daquilo que fui ouvindo falar, acho que 

nos Jogos Paralímpicos se vive mais o momento… 

Nós todos somos amigos, nós todos temos uma 

história… uma história de vida e que muitas vezes não 

é fácil… que não foi uma história fácil… Nos Jogos 

Olímpicos isso não acontece. Nos Olímpicos tu tens 

ali os melhores do Mundo que não falam com os mais 

“rasquinhas” estás a perceber? Ali [nos Jogos 

Paralímpicos] não, os melhores do Mundo convivem 

contigo…. Neste caso tens o Óscar Pistorius ali 

contigo, ao teu lado… tens o Daniel Dias da Natação 

que ganhou 6 medalhas de ouro e está ali ao teu lado, 

fala contigo, brinca contigo… estão todos ali e são 

todos tratados como igual e isso acho que é 

importante.  

 

Sobre o ambiente vivido nos Jogos Paralímpicos, 

David salienta o espírito de igualdade, de partilha e 

de humanidade presentes na competição. Na sua 

ótica, contrariamente aos Jogos Olímpicos, nesta 

competição impera a inclusão, a equidade e a 

excelência desportiva - valores patentes no seu 

discurso. 

A atmosfera vivida nos Jogos, bem como o 

momento marcante do “acender da chama” são 

elementos capitais para que, ainda hoje, David se 

mantenha motivado e empenhado no treino e na 

competição.  

 

O que me motiva a treinar é o acender da chama… 

Isso é o meu grande motivo… Se não houvesse esse 

acontecimento, hoje eu não estava aqui ou já estava 

aqui como ex-atleta… (…) Depois é superar-me a mim 

próprio… Se eu fosse um atleta de pódios, se eu em 

Mundiais e Europeus ganhasse muitas medalhas… aí 

talvez eu pensasse que o meu objetivo é ganhar aos 

outros, mas como não sou… então penso em dar o 

meu melhor e bater o meu recorde…é isso que me 

leva para o treino. (…) Depois também acho que todos 

os atletas sonham… Antes de entrar para a piscina é 

claro que nós sonhamos sempre com uma medalha… 

Às vezes eu imaginava ganhar uma medalha… e 

depois a festa que ia ser… No momento é isso que se 

passa na cabeça, é viveres o momento, sentires 

mesmo a adrenalina no corpo e… as lágrimas vêm 

aos olhos, o corpo começa a tremer... começa mesmo 

a pedir por aquilo… quer mesmo viver aquele 

momento…  
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Na perspetiva de David, cada prova tem uma 

história que é vivida intensamente. O sonho do atleta 

é sempre vencer e obter o reconhecimento que daí 

advém. 

A este respeito, David refere-se às várias 

iniciativas e homenagens que a Junta de Freguesia 

onde vive lhe tem feito. Para o atleta este apoio tem 

sido fundamental para o sucesso e é extremamente 

recompensador pelo facto ter tornado públicos os 

seus resultados desportivos. 

 

Aqui a minha Junta de Freguesia dá-me muito apoio… 

Não me dão nada monetariamente, mas colocam 

cartazes meus por todo o lado e dão-me a força 

mental de que necessito. Sei que estão todos comigo 

e é isso que interessa… As pessoas conhecem-me na 

rua e falam comigo. Dão-me os parabéns e isso é 

muito gratificante. 

 

Neste ponto, também a família e os amigos têm 

sido fulcrais no apoio e reconhecimento prestado ao 

atleta. Para David, o facto de estes viverem e 

acompanharem de perto a sua carreira desportiva é 

recompensador e deixa o atleta muito feliz. Muitas 

vezes, refere: São também estes momentos que 

conduzem à vitória. 

 

Quando fui a Durban estavam às cinco da manhã no 

aeroporto para me receber, e isso é espetacular… 

Eles vivem tanto isto como eu! (…) Quando foi em 

Pequim… também tinha lá a minha família inteira… 

Veio quase um autocarro de Viana do Alentejo que é 

a terra da minha mãe, para cá, para me receberem… 

Estava lá a minha família toda e eu não imaginava. 

(…) E este ano em Londres sei que houve pessoas 

aqui que viram as provas em direto pelo computador 

e eu lembro-me de ver comentários de pessoas que 

faziam o relato da prova no “Facebook” enquanto eu 

nadava… [risos]. Fiquei muito admirado! 

  

David admite que a Natação mudou a sua vida e 

que os momentos mais relevantes foram vividos no 

desporto. Foi neste âmbito que se tornou 

(re)conhecido pelos seus feitos e que alcançou 

visibilidade. A experiência desportiva transformou-o 

não apenas como atleta, mas também como pessoa. 

 

A Natação tem sido fundamental. Como eu costumo 

dizer, deu-me tudo na vida… Deu-me viagens… de 

certeza absoluta que não teria conhecido a China, não 

teria conhecido África, não teria conhecido o Brasil… 

Fiz amigos novos, conheci várias culturas… e ganhei 

experiência de vida, muita experiência de vida. Fez-

me tornar mais adulto e mais maduro.  

 

Neste caminho, não foi apenas o desporto que 

desempenhou um papel charneira na vida de David, 

também algumas das pessoas que o acompanharam 

foram essenciais para que fosse capaz de atingir os 

seus desígnios. Com referência a este aspeto, realça 

os pais e alguns dos seus amigos e colegas de treino 

com quem partilhou os seus méritos. 

 

Os meus pais sempre me deram apoio e levavam a 

Natação mais a sério do que eu… Obrigavam-me a ir 

e eles sempre quiseram que a Natação fosse 

importante. Eles sempre me deram o apoio, sempre 

acordaram cedo para me levar ao treino, quase 

faltavam ao trabalho para me ir buscar à piscina, 

sempre me apoiaram… (…) Tenho muito a agradecer 

a eles, se não fossem eles eu não estava aqui hoje... 

Sem dúvida os meus pais foram os mais marcantes, 

porque sem eles, nada disto teria acontecido… Se 

não fossem eles, certamente não teria visto a chama 

a acender e tenho muito que lhes agradecer por isto. 

(…) Depois também fui fazendo amigos que para mim 

são como irmãos… e isso acho que foram as coisas 

melhores que eu tive ao longo da minha vida. É o caso 

do Emanuel, da Simone e da Leila... Eles foram das 

pessoas mais importantes e que me fazem estar aqui, 

que me fazem ainda lutar por isto. São pessoas que 

marcam e são eles que me motivam… (…) O Emanuel 

por dois Jogos consecutivos que fica à beira de ir, mas 

acaba por não ir… e ver a força dele, a vontade de 

treinar para tentar mais 4 anos… é inspirador! Eu 

sinto-me inspirado por ele… É uma pessoa em que eu 

me revejo. (…) A Simone porque ela é a nossa 

mascote pequenina… E depois pelos momentos tão 

divertidos que já passámos juntos. (…) A Leila porque 

tem a deficiência mais parecida com a minha e 

sempre foi um exemplo a seguir… Tirou o curso e é 

médica… e conseguiu tirar o curso ao mesmo tempo 

que treinava… isso é admirável para mim. 

 

As amizades, o apoio dos pais, as medalhas, as 

provas, as experiências marcantes e o 
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reconhecimento, simbolizam o que de melhor David 

colheu no seu trajeto desportivo. No entanto, nem 

tudo foram bons momentos e a falta de apoios sentida 

no âmbito do desporto paralímpico português assume 

um cariz negativo na sua narrativa. 

 

Quando eu comecei a tornar-me, entre aspas, 

“semiprofissional” e a receber para nadar… aí as 

coisas começaram a ser diferentes. Inicialmente, isso 

até foi um incentivo. Mas depois quando começas a 

receber e vês que os ordenados estão vários meses 

atrasados… isso deixa-te um pouco em baixo... Acho 

que isso foi uma grande dificuldade. A Natação é um 

desporto dispendioso. Só um fato daqueles 

pequeninos que nós temos custa 250€… A minha 

bolsa são 322€ e se eu comprar um fato desses, uma 

touca e uns óculos, fico sem nada… Então e a 

despesa que tenho em deslocar-me para o treino, às 

vezes duas vezes por dia… Essa é uma guerra que 

nós temos vindo a travar com as organizações e que 

desmotiva. 

 

Esta falta de apoios levou David a realizar um 

grande investimento pessoal na carreira, nos 

primeiros anos, suportado inteiramente pelos seus 

pais. Neste sentido, o atleta destaca a relevância que 

o patrocínio conseguido a título individual teve no seu 

percurso. David foi pioneiro ao obter um dos primeiros 

patrocínios individuais, em Portugal, para atletas 

paralímpicos.  

 

Foi através da Rosa Mota… Ela conhece o meu 

treinador e disse-lhe que queria alguém para uma 

empresa patrocinar. Queria que fosse uma pessoa de 

trabalho e que fosse uma pessoa que desse total 

confiança de que ia a uns Jogos… Eles apostaram em 

mim… (…) Mas antes eu já andei a bater à porta 

muitas vezes e sempre sem resposta… 

 

Para David, as organizações portuguesas 

responsáveis pela organização e divulgação do 

desporto para pessoas com deficiência nem sempre 

têm sabido desempenhar o seu papel do melhor 

moro. No seu discurso refere que Portugal não tem 

sido capaz de acompanhar a evolução que se tem 

vindo a observar noutros países, sendo vital trabalhar 

no sentido da captação de atletas e seleção de novos 

talentos, no seu apoio e na mudança de 

mentalidades. 

 

Em Portugal? Evolução zero! Cada vez tem havido 

mais regressão. Evolução, não se nota evolução em 

nada… Se tu fores fazer o histórico ao longo dos anos, 

as medalhas só têm diminuído. Lá fora é demais, os 

apoios são bastantes, o estado apoia o desporto. (…) 

Se os privados e se o estado não ajudar… não 

podemos ter medalhas. O Atletismo não tem pessoas 

novas, não há novos atletas. Temos miúdos que 

podem vir a ser grandes nadadores se tiverem as 

pessoas certas com eles e é preciso apostar no 

desporto adaptado em Portugal. O que eu já disse 

várias vezes à Federação e ao Comité é que eles têm 

que começar a trabalhar na captação de jovens e 

utilizar os atletas experientes para ajudar a fazer o 

trabalho de passagem do testemunho aos mais 

novos. (…) Acho que ainda veem o desporto 

adaptado como reabilitação e isso é muito mau... Se 

nós em 2016 não ganharmos medalhas o choque 

ainda vai ser maior… e o que muda a mentalidade das 

pessoas são as medalhas.  

 

Para um atleta que na sua rotina diária habitual 

treina 6 horas por dia, sentir esta falta de apoio é 

lamentável e não se coaduna com a função que 

desempenha ao representar o país.  

Neste momento, o seu objetivo é continuar a 

treinar e a competir para garantir a presença nos 

próximos Jogos Paralímpicos, no Rio de Janeiro, em 

2016. É aí que deseja terminar a sua carreira. Outros 

projetos já se começam a definir na sua mente e 

apesar de estarem inteiramente relacionados com o 

desporto, implicam o assumir de diferentes papéis e, 

com os quais, David revela começar a sonhar.  

 

Eu agora quero continuar até ao Rio de Janeiro, mas 

a seguir ao Rio quero terminar a minha carreira. Mas 

eu já estou a pensar: “O que é que vou fazer depois?” 

Eu vou sentir a falta da competição, vou sentir a falta 

da festa, vou sentir a falta dos amigos, de tudo… Por 

isso quero estudar e tirar o meu curso para depois ser 

treinador. A experiência já tenho de anos disto, tenho 

o gosto, tenho também uma mentalidade mais à frente 

dos treinadores que há neste momento. Depois eu 

passei por aquilo e sei quais são as dificuldades que 
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um atleta passa; sei o que trás resultados. Vou 

conhecendo vários métodos de treino de cada país e 

isso vai-me dando alguma estaleca para depois eu 

poder ensinar e transmitir conhecimento a quem 

estiver comigo. (…) Gostava de trabalhar também 

com pessoas com deficiência porque acho que não 

me chama a atenção ir a uns Jogos Olímpicos. Para 

mim o importante é mesmo voltar aos Jogos 

Paralímpicos… (…) Eu, na minha mente, já estabeleci 

o que quero fazer. Eu gostava de conseguir acabar a 

licenciatura nestes 3 anos… No último ano de 

licenciatura, já treinar mais um bocadinho para 

preparar o último ano, mas depois no último estar 

focado apenas e só na competição. Depois com a 

licenciatura já posso ir dar aulas aos pequeninos; já 

posso ser treinador. A nível pessoal o meu sonho 

mesmo era poder ir a uns Jogos como treinador… a 

2020 seria bom. [risos] Isso gostava muito mesmo! 

 

David perspetiva o futuro de modo planeado, com 

metas temporais claramente definidas e que o irão 

certamente guiar no seu percurso desportivo nos 

próximos anos.  

No decorrer da sua narrativa foi revelando o gosto 

e o prazer que obtém quando é protagonista nas 

provas e quando tem a possibilidade de mostrar aos 

outros as suas capacidades. No treino, o 

comprometimento é uma característica evidente da 

sua natureza atlética e foi essencial para a conquista 

de um lugar no desporto paralímpico. David salienta-

se pela sua determinação e persistência; David não 

desiste enquanto não alcança os seus propósitos. 

Afável, simpático, comunicativo e sempre disponível 

para ajudar os outros e partilhar a sua experiência, 

contou-nos a sua história com agrado. 

 

Como atleta sou muito bem-mandado, no treino sou 

muito cumpridor. Como pessoa sou muito sociável, 

sou extremamente simpático. Tenho muita raça, muita 

ambição, gosto muito de viver experiências nas 

competições. Sou um animal de palco, de 

espetáculo… gosto disso! [risos] (…) Eu sempre 

gostei de conviver, ser sociável, de estar rodeado de 

muitos amigos, de muitas pessoas… Eu gosto de 

entrar numa piscina e não a ver vazia. Gosto de entrar 

numa piscina e a ver cheia porque dá mais prazer no 

que estamos a fazer. Sou como os atores. Eles 

gostam de estar em frente às pessoas… eu não sou 

de teatro mas consigo pôr-me na pele deles e o prazer 

que sinto em estar a demonstrar às pessoas aquilo 

que eu sou capaz… ouvir aplausos… ver o sorriso das 

pessoas pelo que nós fizemos… adoro esses 

momentos! Por isso é que eu digo que sou um animal 

de palco! [sorriso] 
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5.2 A Narrativa de João Martins 

 

O atleta foi entrevistado no dia 13 de Outubro de 

2012, num sábado de manhã, na casa onde vive com 

a sua mãe. Para além das limitações motoras, João 

revela dificuldades de comunicação e expressão, 

facto pelo qual a construção da sua narrativa se 

revelou uma tarefa complexa. Neste sentido, 

recorremos à ajuda da mãe para compreender o seu 

discurso e auxiliá-lo a contar a sua história. A mãe de 

João revelou-se muito afável, protetora e orgulhosa 

dos feitos desportivos do filho que, pese embora 

todas as limitações, sempre primou pela dedicação 

ao desporto. 

João tem 42 anos, é solteiro, nasceu em Lisboa e 

vive na Amadora. Nasceu com Paralisia Cerebral 

devido a um traumatismo ocorrido durante o parto. 

Aos 3 anos começou a ser acompanhado no Centro 

de Reabilitação para a Paralisia Cerebral -Calouste 

de Gulbenkian, onde concluiu o 1º Ciclo do Ensino 

Básico e frequentou diversas atividades até aos 16 

anos. Desde então frequenta as Atividades 

Ocupacionais do Centro Nuno Belmar da Costa, em 

Oeiras, clube que sempre representou. 

Aos 19 anos, João iniciou-se na Natação como 

forma de terapia e um ano mais tarde começa a 

participar em algumas provas nacionais e de 

demonstração da modalidade. Na competição 

nacional, são poucos ou inexistentes os adversários 

na sua classe desportiva, a classe S121. Os que 

existem revelam um baixo nível competitivo devido às 

severas e variadas limitações que condicionam e 

comprometem quase toda a funcionalidade corporal 

destes nadadores, incluindo João. Nesta medida, o 

atleta tem sido campeão nacional desta classe 

praticamente desde o início dos anos 90 até 2012, 

data em que optou por terminar a sua carreira 

desportiva. 

No contexto internacional, João participou em três 

edições dos Jogos Paralímpicos, Atenas 2004, 

                                                 
21 Na classe S1 enquadram-se atletas com tetraplegia ou 
poliomielite comparável a uma lesão completa abaixo de C5; 
tetraplegia muito grave, com fraco controlo da cabeça e do 

Pequim 2008 e Londres 2012, onde conquistou três 

medalhas de bronze. Em Campeonatos da Europa e 

do Mundo são várias as medalhas alcançadas pelo 

atleta, nomeadamente, três de ouro, oito de prata e 

onze de bronze. Sobressaem ainda os recordes 

Europeus e Mundiais batidos pelo atleta, bem como 

as inúmeras homenagens e distinções recebidas no 

decorrer do seu trajeto. 

A respeito da iniciação no desporto, João contou-

nos como tudo começou: 

 

Eu comecei a praticar Natação quando tinha 19 anos. 

Comecei por ir para a Natação como forma de terapia, 

mas no primeiro dia em que fui disse logo que queria 

aprender a nadar. Depois comecei a ver que 

conseguia aprender e que conseguia melhorar e a ter 

vontade de aprender cada vez mais. Na altura 

comecei na Natação com o Professor Rui Oliveira, foi 

a primeira pessoa que me levou à piscina. Nessa fase 

inicial o Professor Rui Oliveira esteve comigo, mas ele 

trabalhava mais ao nível terapêutico. Só quando o 

Professor Rui saiu é que eu comecei a trabalhar com 

o Professor Pitta [atual treinador] e comecei a ir a 

algumas competições a nível nacional. Na altura não 

havia muitas competições…  

 

João é o atleta português de Natação adaptada 

mais velho que entrevistamos. Na época em que 

iniciou, a Natação era abordada numa perspetiva 

terapêutica e de reabilitação. As competições 

existentes em contexto nacional eram escassas, 

ainda mais quando nos reportamos a atletas com um 

grau de comprometimento motor tão severo como o 

seu. Por este facto, apenas se estreou na competição 

anos mais tarde. 

 

Apenas aos 21 anos comecei a ir a Campeonatos a 

nível nacional, mas quase sem adversários e sem 

grande competição. A nível nacional, na maior parte 

das vezes, eu era o único atleta na minha classe ou 

no máximo tinha um ou dois adversários.  

 

tronco e movimentos muito limitados de todos os membros 
na propulsão; entre outras tipologias com o mesmo grau de 
limitação.  
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A sua estreia em competições internacionais 

surgiu quando João tinha 25 anos e participou no seu 

primeiro Campeonato Europeu. 

A minha primeira competição internacional foi em 

França, em Perpignam, em 1995. Ir a essa 

competição a nível internacional foi muito bom 

[sorrisos]. Mas no primeiro dia em que fui para a água 

tive muito medo, porque ali a competição era muito 

maior, não tinha nada a ver com aquilo que era a nível 

nacional, nada a ver mesmo…. Mas mesmo assim 

bati o recorde do Mundo e da Europa em costas Foi 

muito bom apesar de ter sentido muito aquela pressão 

toda da competição. Aí senti uma emoção forte, muito 

grande… foi a minha primeira grande medalha 

[sorriso]. Apesar dos resultados e de ter terminado a 

prova em 2º lugar, não me atribuíram medalha porque 

éramos só dois atletas em prova. Nessa prova 

lembro-me do Professor Pitta não ter visto logo o meu 

resultado. Foi um colega dele que olhou para o 

placard eletrónico e viu que eu bati o recorde e disse-

lhe, então ele ficou eufórico! [risos] Foi uma alegria 

muito grande! 

 

Esta primeira experiência revelou-se marcante, 

essencialmente pela dimensão da competição e pelos 

resultados obtidos. Tal como referido anteriormente, 

face à escassez de atletas da sua classe, em território 

nacional, João facilmente conquistava vitórias. Por 

este motivo, quando confrontado com a pressão 

associada a uma competição internacional em que 

nadou contra adversários desconhecidos, João 

revelou-se muito receoso.  

Todavia, foi a partir desta data que a Natação 

passou a ocupar um papel fundamental na sua vida e 

o facto de ter alcançado bons resultados levou-o a 

empenhar-se e a treinar cada vez mais 

afincadamente. 

Neste percurso, no Campeonato da Europa de 

2001, João conquista as suas primeiras medalhas 

internacionais, experiência que o marcou 

indelevelmente. 

 

Na Suécia, em 2001, na altura ganhei duas medalhas 

de bronze e uma de prata. Duas medalhas em 50m 

livres e costas e uma em 100m costas. Quando fui 

para essa prova não estava nada à espera de ganhar 

medalhas e muito menos de ganhar logo as três. 

Lembro-me que o Pitta [treinador], quando eu cheguei 

ao bordo, agarrou-me o braço como faz sempre e 

disse-me: “João tu ganhaste!” [sorriso] E eu fiquei 

muito feliz! Porque durante as provas eu não vejo 

nada pois vou de costas. Eu vou sempre a nadar o 

mais rápido possível e não consigo ter noção dos 

meus adversários. Mas quando ele me disse isso eu 

respondi: “O quê?” e ele voltou a repetir: “Ganhas-te!” 

E parece que eu só aí é que acreditei mesmo que 

tinha ganho e comecei logo a saltar dentro de água. 

Fiquei muito contente! [sorriso] (…) Lembro-me que 

quando cheguei a Portugal vinha com um sorriso de 

orelha a orelha. Nem cabia em mim de felicidade 

[sorriso]. Quando cheguei a casa dessa prova foi uma 

festa muito grande [risos]. Os meus pais e os meus 

amigos já sabiam…. Quando cheguei a minha família 

estava toda muito feliz e muito satisfeita, era uma 

alegria… e isso ainda me deixava mais contente. 

 

Esta competição ficou marcada na memória do 

atleta pela conquista das primeiras medalhas e pelo 

modo como essa notícia foi recebida com entusiasmo 

e euforia pela família e amigos. João narrou esta 

experiência de forma sorridente e muito emocionada, 

ainda mais quando se referiu aos seus mais 

significativos e ao modo como estas medalhas foram 

comemoradas por todos. 

Não obstante, na sua carreira existe uma medalha 

que é, efetivamente, a mais especial de todas - a 

medalha de bronze conquistada nos Jogos 

Paralímpicos de Pequim. Estes Jogos permaneceram 

na sua recordação não apenas pelo resultado obtido, 

mas, fundamentalmente, pelo momento particular da 

vida do atleta em que foram vividos. 

 

De todas as medalhas que ganhei até hoje a mais 

importante para mim foi a de Pequim 2008 em que 

dediquei a medalha ao meu pai que tinha morrido há 

meses atrás. Essa medalha em Pequim foi uma 

medalha que me marcou muito… veio até nos jornais. 

Na altura disse ao Professor Pitta que aquela medalha 

era para dedicar ao meu pai e quando ele apareceu 

na televisão após a prova disse: “A medalha que o 

João ganhou é dedicada, inteiramente, ao seu pai! 

[tristeza e vazio no olhar, emociona-se] Dos Jogos 

Paralímpicos, aqueles onde mais gostei de ir foi a 

Pequim, adorei o ambiente. Tive amigos que foram lá 
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ver-me e ver as minhas provas. Apesar disso, esses 

Jogos coincidiram com a fase mais difícil da minha 

carreira… a morte do meu pai. Foi uma fase muito 

complicada. O meu pai faleceu em Abril e eu, mesmo 

estando como estava, ganhei medalhas. Acho que a 

prova foi o momento para eu colocar cá para fora toda 

a revolta e tristeza que estava cá dentro. A equipa, os 

colegas, o treinador… todos foram sempre fantásticos 

comigo. Eles estavam sempre comigo, comiam perto 

de mim e falavam muito comigo. Se eu chorava eles 

choravam... Temos uma relação muito forte, sempre 

tivemos. Eles tratam-me como “o nosso pai” [risos]. 

Eles deixavam sempre o peso da responsabilidade 

das medalhas para mim que tinha mais limitações 

[risos]. Era uma coisa engraçada, mas foi sempre 

assim… 

 

Pelo exposto, depreende-se que os Jogos 

Paralímpicos de Pequim representaram para o atleta 

um momento simbólico. A este respeito, João destaca 

o ambiente envolvente à competição, a medalha 

conquistada e o apoio incondicional dos colegas da 

Natação que integravam a delegação portuguesa 

nesse ciclo Paralímpico. João constitui-se como uma 

referência e um exemplo para o grupo, especialmente 

para os mais jovens. 

Nesta competição, João contou ainda, 

visivelmente emocionado, a sua experiência na 

subida ao pódio: 

  

Quando vou ao pódio é sempre uma emoção muito 

forte, sinto o meu coração “tum, tum, tum, tum”; é o 

coração a bater tão rápido que não conseguimos 

controlar. Mas aquele pódio em Pequim foi especial… 

apenas tinha na cabeça a imagem do meu pai. Sabia 

que ele estava ali comigo… senti como se fosse um 

momento apenas meu e dele… [muito emocionado]. 

 

Ao longo dos anos o atleta construiu um percurso 

de excelência desportiva em que a conquista de 

medalhas e de recordes se tornou a tónica máxima. 

Entre tantas meritórias conquistas, João enalteceu 

algumas das mais relevantes no seu trajeto: 

 

Acho que quando senti que isto começava a ser mais 

a sério foi na Argentina [2002], no Campeonato do 

Mundo. Nesse Campeonato ganhei três medalhas e 

fui sempre ao pódio em todas as competições que 

participei. Essa competição foi mais difícil… Recordo-

me que estava colado ao atleta que ia à frente, passei-

o duas vezes, estivemos quase sempre taco a taco e 

ele ainda me conseguiu ganhar a medalha de ouro. 

(…) Depois no ano passado, no Campeonato da 

Europa em Berlim [2011] ganhei 4 medalhas. Ganhei 

medalhas em todas as provas que participei e foi das 

melhores competições para mim. Acho que aqui na 

Alemanha é que foi o ponto alto da minha carreira. 

Sentia muito a vontade de competir e estava muito à 

vontade. Parece que estava descontraído e muito 

mais relaxado do que o habitual. Talvez por já ter 

nessa altura decidido que iria terminar a minha 

carreira em Londres [2012]. E ainda por cima foi a 

competição onde fui e onde voltei com mais medalhas 

ao pescoço [risos]. Às vezes há factos curiosos na 

nossa vida. Apesar de ter tido depois uma Taça da 

Europa em Junho de 2012 onde ganhei 5 medalhas, 

acho que em Berlim foi mais marcante pela 

importância da competição.  

 

Atentando nas palavras de João é possível 

constatar a consistência do seu percurso desportivo 

na alta competição. Nos anos que precederam o 

abandono da competição, o atleta conseguiu manter-

se no pódio e alcançar alguns dos melhores 

resultados da sua carreira.  

Ao narrar a sua história, João referiu ter definido, 

antecipadamente, que os Jogos Paralímpicos de 

Londres seriam a sua última competição no desporto 

de elite. Nesta perspetiva, os anos que antecederam 

a competição foram vividos de forma intensa mas, ao 

mesmo tempo, descontraída. Liberto da pressão e da 

responsabilidade associada às provas de alta 

competição em que participava, João tentou 

experienciar e aproveitar ao máximo a sua última 

participação nos Jogos Paralímpicos. Embora 

pretendesse terminar a sua carreira com resultados 

de excelência, estava consciente de que não recaíam 

sobre si as esperanças Lusas. Mesmo assim, João 

queria lutar por uma última e derradeira medalha. 

Infelizmente, esta última meta não foi atingida e, na 

sua perspetiva, injustamente. 

 

Este ano senti-me injustiçado nos Jogos Paralímpicos 

em Londres. Já sabia que era a minha última 
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competição e queria terminar bem a minha carreira. 

Se possível queria terminar com uma medalha… e 

tiraram-me essa oportunidade. O atleta que ganhou a 

prova de 50m costas, claramente não era da minha 

classe. Eu podia ter vindo de lá com uma medalha… 

[atleta ficou em 4º lugar] (…) Sei que houve protestos 

e que os avaliadores gregos e espanhóis foram 

reclamar, mas a organização não aceitou os 

protestos. Mas toda a gente que assiste à prova vê 

que aquele atleta não é daquela classe e que tem 

muito mais capacidade do que os outros atletas. Ele 

bateu o recorde do mundo por quase 15’’, não faz 

sentido, não pode ser. Nenhum atleta da minha classe 

vai nunca conseguir bater aquele recorde. Mas 

pronto, eu sei que fiz um bom tempo, fiquei feliz com 

a minha participação nas provas e com os resultados 

que obtive. Para mim, apesar de eu não ter aquela 

medalha ali na minha vitrina, tal como as outras… ela 

é minha. Fui eu que ganhei a medalha de bronze em 

Londres.   

 

No momento em que foi entrevistado, João estava 

ainda a recuperar da participação nesta última 

competição. Encontrava-se numa fase inicial de 

abandono da alta competição. Todavia, a sua tomada 

de decisão era definitiva e o término da sua carreira 

foi devidamente ponderado, tal como é possível 

observar no seguinte excerto: 

 

Ao nível da alta competição eu terminei a minha 

carreira em Londres. Acho que já chega. Já me sinto 

cansado de tantas viagens e de tanto stress e 

agitação na minha vida. Ser atleta de alta competição 

não é fácil, há sempre aquela pressão como qualquer 

atleta. Foram 17 anos de competições e isso traz-nos 

muitas coisas boas, mas também é duro e cansativo. 

Não sei, acho que chegou a minha hora. Pelo menos 

para já decidi parar… (…) ultimamente já tinha muitas 

dores na coluna e já sentia que não tinha assim 

aquela força, aquela vontade e aquela energia do 

início. Por isso é que quando fui para Londres pensei 

sempre em ganhar a minha última medalha. E talvez 

tenha custado mais pela situação, por ser a última 

oportunidade e porque foi a primeira vez em que não 

fui ao pódio numa competição desde há uns anos para 

cá. Mas o que fica são as coisas boas, as vitorias, as 

medalhas, os amigos… 

 

Nos últimos anos de competição, João foi 

sentindo o decréscimo de capacidades físicas, o 

cansaço associado às viagens, à intensidade dos 

treinos e à pressão a que um atleta de alta 

competição é sujeito durante anos, evidências que o 

conduziram ao abandono da competição. Apesar de 

não ter conseguido terminar o seu percurso como 

desejava, o atleta afirma que as alegrias superam as 

dificuldades vivenciadas.  

Como ponto baixo, João reporta uma fase da sua 

carreira em que a experiência negativa vivida num 

estágio da seleção o afastou da competição por um 

ano e teve repercussões nas suas participações 

futuras. 

 

No meu percurso desportivo houve apenas um 

momento, cerca de um ano, em que falhei algumas 

competições. Fui a um estágio que fomos fazer em 

que o Professor Pitta não foi, mas eu fui na mesma. 

Foi na Póvoa de Varzim. (…) E eu apanhei um susto 

na piscina em que fiquei aflito sem respirar. Nessa 

altura fiquei com um pavor da água enorme... Foi uma 

fase muito difícil de ultrapassar para mim. (…) No ano 

desse estágio não fui a competição nenhuma. Depois 

o Professor Pitta teve um trabalho difícil de me voltar 

a convencer a nadar, mas conseguiu [risos]. (…) 

Aliás, acho que o medo foi sempre o meu maior 

obstáculo e a maior dificuldade que enfrentei no meu 

percurso. Não sei porquê, mas sempre que chegava 

a uma piscina nova sentia um medo terrível que fazia 

com que o meu treinador tivesse de estar ali a treinar 

a parte psicológica para depois eu ir para a piscina e 

me libertar desse medo. Não gostava nada de ir para 

piscinas novas. (…) O Pitta passava a vida a dizer-me 

que é igual! Mas eu sentia sempre aquilo e ficava 

muito nervoso enquanto não entrava na água, fazia 

uma prova e via que tudo correu bem. 

 

Neste excerto, João enfatiza o papel 

desempenhado pelo seu treinador na superação dos 

obstáculos que foi encontrando no seu percurso. Na 

realidade, a referência ao treinador, Professor 

António Pitta, é uma constante nas palavras do atleta. 

Para si, este constitui-se como uma das pessoas mais 

significativas. 
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O Professor Pitta é um grande treinador, é amigo. Ele 

dedicou-se de corpo e alma a mim. Quando eu lhe 

disse que em Londres queria terminar a minha 

carreira ele disse-me: “Se tu queres acabar, eu 

também acabo aqui. E se um dia quiseres voltar eu 

também volto”. O nosso percurso como treinador e 

como atleta foi fabuloso, ele conseguiu fazer de mim 

um campeão. A minha mãe até nos chama a “Dupla 

Maravilha” porque diz que um sem um outro nunca 

resultaria. Aliás, acho que seria mais do que justo que 

ele tivesse ganho uma medalha por cada uma das 

competições que ganhámos e que não tivesse sido 

apenas eu a ganhá-la. A nosso relação é de 

companheiros, de irmãos mesmo. Aliás eu digo 

muitas vezes que o Pitta é o meu irmão mais velho. 

(…) Ele é treinador, é pai, é irmão, é amigo… Ele é 

uma pessoa muito reta, quando tem de ralhar ralha e 

se for preciso é duro comigo [sorrisos]. Apesar de 

sermos muito amigos, quando as coisas não correm 

bem e ele me chama a atenção eu respeito e coloco 

a amizade de parte… [risos]. Ou seja, para além da 

amizade, o respeito que tenho por ele é muito 

grande… O que ele diz é lei, mesmo eu tendo uma 

ideia diferente. (…) Nós os dois temos vivido emoções 

muito grandes juntos, foi sempre ele que me 

acompanhou e no meu caso como sou muito 

dependente de uma segunda pessoa ele para além 

de meu treinador tem sido sempre o meu auxiliar. É 

ele que trata de mim para além de me treinar e isso 

fez com que criássemos uma relação muito forte 

desde o início… [sorrisos]. 

 

Adicionalmente, também os pais, a família mais 

próxima e os amigos do atleta foram mencionados 

como pessoas marcantes. Embora cada um deles 

tenha assumido papéis distintos, a sua influência foi 

preponderante para o atleta permanecer tantos anos 

na alta competição. 

  

Quando comecei lembro-me que os meus pais me 

diziam sempre: “Continua, vai para a frente!” Eles 

sempre me deram muita força. Apesar de haver 

aquele receio de me deixarem ir para fora no início e 

de ficarem preocupados, sempre me deixaram ir para 

o estrangeiro. Sempre me disseram que eu tinha de 

fazer uma vida o mais normal possível e porque não 

ir? Os meus amigos são todos “normais”, sem 

qualquer deficiência ou limitação e olha que tenho 

muitos. Acho que isso devo à educação que os meus 

pais sempre me incutiram. Depois a mãe e o pai são 

tudo, sempre foram a minha força na vida 

[emocionado]. (…) Os meus amigos são incríveis, 

sempre foram, fazem-me tantas surpresas… Tenho 

amigos de infância que sempre me acompanharam e 

que sempre que eu venho de competições 

internacionais e dos Jogos Paralímpicos me fazem 

uma festa muito grande. Nem imaginas o que eles 

fazem quando chego de uma prova e quando ganho 

medalhas… [risos] Eles vão-me buscar ao aeroporto, 

fazem uma grande festa lá, levam cartazes de apoio 

e depois ainda vêm para minha casa festejar até às 

tantas horas da manhã [risos]. Eles escrevem-me 

dedicatórias, oferecem prendas…. Sinto uma alegria 

muito grande nesses momentos. Foi o 

reconhecimento e a amizade deles que também me 

deu, ao longo destes anos, a força que precisei para 

me manter na competição. Este apoio sempre foi 

muito importante, muito…  

  

A este respeito, João releva o papel das “irmãs”. 

Apesar de ser filho único, desde sempre teve quatro 

grandes amigas e companheiras que o 

acompanharem desde a infância. Por isso, João 

refere-se a elas sempre como as minhas “irmãs”: 

 

As minhas irmãs foram essenciais porque a minha 

vida sempre foi vivida a par com a delas, sempre lado 

a lado. Elas andavam na música e eu andava sempre 

com elas para todo o lado. Quando acabavam os 

concertos lá vínhamos nós… Elas colocavam-me o 

boné delas na cabeça e as pastas com as músicas no 

colo e lá vinham a empurrar-me a cadeira. (…) Elas 

dão-me muito apoio, sempre que podem vão ver as 

minhas provas, gritam que se fartam, não param 

[risos]. (…) Durante a minha carreira houve momentos 

em que pensei desistir, em que pensei abandonar a 

Natação, mas depois acabei sempre por continuar 

com o apoio da família, dos amigos e das minhas 

irmãs. Quando vim de Pequim cheguei a pensar 

desistir e falei muitas vezes nisso, mas foram 

principalmente as minhas irmãs que me fizeram 

continuar.  

 

No desporto, o objetivo de João foi sempre a 

vitória, mas acima de tudo a superação e a obtenção 

do sentimento de missão cumprida no final de cada 

prova. Para si, o desporto desempenhou ao longo da 
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vida um papel primordial na conquista de 

funcionalidade e autonomia. João destaca ainda as 

amizades criadas na Natação e as emoções 

experienciadas através das redes sociais veiculadas 

pela prática desportiva. 

 

A Natação trouxe-me muitas coisas boas, sem dúvida, 

eu melhorei muito. Eu sentava-me na cadeira e ficava 

todo torcido… melhorei muito em termos de postura. 

Eu ia na carrinha com o cinto amarrado e ia sempre 

todo torto, não conseguia controlar o corpo e a postura 

era péssima. Tanto que o Pitta e outras pessoas que 

me conheceram antes dizem que aquilo que eu sou 

hoje não tem nada a ver com o que era na altura em 

que comecei na Natação. (…) A Natação, sem dúvida 

que ocupou uma parte muito importante da minha vida 

e durante muitos anos. O desporto trouxe-me muita 

felicidade, muitas alegrias, muitas emoções fortes e 

muitos amigos.  

 

Do mesmo modo, o atleta eleva o reconhecimento 

que o desporto lhe permitiu alcançar como fulcral para 

a continuidade na competição. Emergindo através 

das mais diversas formas, o reconhecimento foi 

sempre percebido por João como um incentivo ou até 

mesmo como um “segundo prémio”.  

 

Até hoje já me fizeram muitas homenagens. Não só 

os amigos, mas a Câmara, o centro, a Federação e 

outras entidades. Quando me fazem este tipo de 

homenagem eu fico muito contente. Nunca esperei 

chegar onde cheguei, nunca imaginei ganhar tantas 

medalhas. Hoje fico muito contente quando olho para 

a minha vitrina e a vejo cheia de medalhas. É um 

orgulho sentir que conquistei tanto e que as pessoas 

me conhecem por isso. 

  

Dois meses depois de ter terminado a sua carreira 

em Londres, João ainda não regressou à piscina, mas 

confessa que jamais irá deixar de praticar desporto 

para manter os seus níveis de funcionalidade motora. 

A sua prática será direcionada numa perspetiva 

terapêutica e reabilitativa que, reconhece, certamente 

lhe deixará saudades da competição e também dos 

amigos que fez nesse meio.   

 

De certeza que vou sentir muitas saudades da água, 

já sinto! [risos] Claro que tenho saudades da piscina, 

tenho muitas saudades [sorriso]. Ainda ontem passei 

perto da piscina e o meu coração começou a bater 

forte. Senti que a piscina ainda mexe comigo. Acho 

que vou sempre sentir saudades… Quando as 

saudades apertarem mesmo muito vou telefonar ao 

Pitta para ir nadar um bocadinho, mas competir não 

vou competir mais. Mas também vou sentir muitas 

saudades dos amigos que fiz na Natação. Quando 

lhes disse que ia deixar a Natação eles perguntaram-

me: “Porque é que vais já embora João?” e eu 

respondi: “Porque está na hora de ir embora, já fiz 

muito!” Acho que já ganhei muitas medalhas. Agora 

os mais novos que vierem que sigam o meu caminho 

e que façam o mesmo ou melhor do que eu.  

 

Perspetivando o futuro, João pretende dedicar-se 

a outras atividades de que sempre gostou e para as 

quais o tempo disponível tem sido até então escasso.  

 

Agora vou-me dedicar às coisas que gosto de fazer. 

Adoro escrever poemas e adoro desenhar no 

computador, passo horas a fazer isso. Gosto porque 

como tenho muitas dificuldades em falar e em me 

expressar essa é uma forma de eu mostrar aos outros 

o que penso. É colocar no papel o que me vai no 

pensamento, na alma e muitas vezes no coração. Por 

isso acho que os meus poemas dizem muito daquilo 

que eu sou, daquilo que tem sido a minha vida, 

também as experiências que tenho vivido no 

desporto. (…) Eu adoro estar no computador e nisso 

sou completamente autónomo. Adoro passar tardes 

no computador a desenhar e a escrever poesia. Gosto 

muito de desenhar no computador, gosto de desenhar 

muitas coisas, mas o que prefiro é desenhar carros e 

motas. Aliás, adoro andar de mota. Quando era novo 

tínhamos um vizinho que me levava com 12 ou 13 

anos a andar de mota com ele. Ele colocava-me no 

meio das pernas dele e agarrava-me para eu não cair 

e eu adorava andar de mota… sentia uma liberdade 

incrível [sorriso]. Depois cresci e nunca mais consegui 

fazer isso… 

Quando conheci o João tive oportunidade de ver 

os seus desenhos e ler alguns dos seus poemas. É 

inacreditável a forma como é capaz de desenhar com 

pormenor apesar das grandes limitações no controlo 

motor e a profundidade dos textos que escreve.  

João revelou-se uma pessoa muito meiga, 

simpática e afável. Sempre com um sorriso nos 
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lábios, a sua forte personalidade, o seu perfecionismo 

e a competitividade que o caracterizam destacam-se 

face às severas limitações motoras que detém. 

Enquanto atleta revelou uma forte identidade, 

extremamente empenhado, dedicado e cumpridor, 

sempre foi muito exigente consigo mesmo, na vida e 

no desporto. 
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5.3 A Narrativa de Leila Marques 

 

Leila foi entrevistada no dia 24 de Março de 2012, 

durante a tarde, na casa onde vive em Odivelas. Ao 

longo de algumas horas foi possível manter uma 

fluída conversa com a atleta e ir conhecendo a sua 

história. Importa destacar que Leila já me conhecia 

previamente e que comunicamos com alguma 

regularidade, por este motivo, a proximidade 

estabelecida entre entrevistadora e entrevistada foi 

notória ao longo de toda a entrevista. 

Simultaneamente, esta a atleta é detentora de uma 

elevada capacidade de comunicação e 

argumentação, bem como de um bom nível de 

linguagem o que será visível nos excertos da sua 

história. 

Com 30 anos, Leila é casada, nasceu e vive em 

Odivelas. É Licenciada em Medicina, na 

especialidade de Medicina Geral e Familiar, e está a 

frequentar uma Pós-graduação em Medicina 

Desportiva. Quando entrevistada, encontrava-se a 

exercer a sua atividade na Unidade de Saúde Familiar 

de Loures. Nasceu com uma malformação congénita 

do antebraço e mão direita, correntemente designada 

de amputação. 

Iniciou-se na Natação com apenas 3 anos, mas foi 

aos 11 que se estreou na Natação adaptada e onde 

competiu pela classe S9. Em 2008, após os Jogos 

Paralímpicos de Pequim, Leila abandonou a 

competição e o Clube Gesloures que sempre 

representou. 

Especialista nas provas de bruços, livres e 

mariposa, a atleta esteve presente nos Jogos 

Paralímpicos de Atlanta 1996, Sidney 2000, Atenas 

2004 e Pequim 2008, onde se destaca o 5º lugar 

obtido em 2004. Leila já conquistou duas medalhas 

de ouro, três de prata e cinco de bronze em 

Campeonatos da Europa e do Mundo, tendo ainda 

participado em diversos Meetings nacionais e 

internacionais. Foi várias vezes homenageada e 

distinguida por entidades públicas, comunicação 

social e autarquia onde vive.   

Finda a sua caminhada na alta competição, em 

2009, Leila foi eleita presidente da FPDD, função que 

desempenhou até ao início do mês de Janeiro de 

2012, quando renunciou ao cargo.  

A sua aventura desportiva teve início muito cedo. 

Com apenas 3 anos, Leila já praticava Natação em 

turmas regulares, desta feita, no Sporting Clube de 

Portugal. Na infância praticou ainda Ginástica e 

Karaté, sendo que nesta última modalidade chegou a 

participar em competições a nível nacional. Desde 

sempre se revelou uma criança ativa e a influência 

dos seus pais manifestou-se determinante na cultura 

desportiva que foi adquirindo ao longo da vida. 

 

Comecei a praticar desporto aos 3 anos, como quase 

toda a gente, por indicação médica. E comecei pela 

Natação porque, segundo a minha mãe, o médico terá 

dito que seria o desporto mais completo e por isso o 

ideal para prevenir eventuais problemas de coluna 

que eu viesse a ter. A partir daí tenho as minhas 

primeiras memórias a partir dos 5/6 anos em que a 

paixão pela água, pela piscina e pelo mar, era sempre 

muita. Lembro-me de gostar sempre imenso de ir para 

as aulinhas de Natação no Campo Grande que foi 

onde eu comecei, no Sporting. Mas lembro-me que 

gostava imenso de brincar na água, de brincar com os 

outros meninos na água e essas são as primeiras e 

as principais recordações que eu tenho do Sporting. 

Em paralelo, no Verão era preciso a minha mãe quase 

me arrastar de dentro de água às oito horas da noite 

para sairmos da praia… porque eu ficava dentro de 

água até me irem buscar. (…) Já mais tarde, lembro-

me que também fui ganhando gosto pelas técnicas, 

lembro-me de gostar imenso de participar naqueles 

“torneiozinhos” que havia, isto já na Gesloures, 

quando abriu a piscina em Loures em 1992 e em que 

mudei para lá. Lembro-me de participar naqueles 

“torneiozinhos” e ficar toda contente por ganhar aos 

meninos que tinham as duas mãos… [risos] e esses 

também foram momentos importantes que me 

marcaram. Mais , lembro-me daquelas esperas 

eternas na paragem de autocarro, com o carapuço e 

o gorro enfiados na cabeça nos meses de Inverno 

para ir para o treino... Custava mas nunca deixava de 

ir. (…) Mas depois havia, em termos familiares, toda 

uma história de prática desportiva muito forte. As 

minhas irmãs [irmãs mais velhas] faziam parte da 
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Ginástica das Estrelas do Bairro Olaio que era aqui 

pertinho, também em Odivelas, onde cheguei a andar. 

E portanto desde cedo eu também gostei de praticar 

desporto. Juntamente com a Natação surgiu o Karaté 

na escola primária que eu frequentava. E a partir 

dessa altura comecei a praticar Karaté juntamente 

com a Natação. E sem dúvida que foi com o apoio dos 

pais e das irmãs que eu continuei sempre a praticar 

desporto. Os meus pais fizeram sempre um grande 

esforço para me levar à piscina e ao Karaté a toda a 

hora.  

 

O ambiente familiar parece ter sido fulcral no 

trajeto percorrido pela atleta. O apoio incondicional 

dos seus pais e das irmãs é várias vezes destacado 

no seu discurso, nomeadamente, pela função 

primordial que desempenharam na sua iniciação à 

prática desportiva e manutenção na alta competição. 

O desporto representou sempre um papel 

essencial para Leila que enaltece o prazer sentido na 

prática desportiva, bem como o gosto pelo treino e 

pela competição, mesmo quando esta assumia ainda 

um carácter recreativo e lúdico. Neste contexto, a 

participação em provas onde com crianças sem 

deficiência assumiu um valor simbólico e que hoje a 

atleta reconhece como relevante numa fase inicial. 

Neste tipo de provas, quando Leila vencia, era 

atribuído um significado transcendente à sua vitória. 

Diante das suas potencialidades, não tardou até 

que fosse convidada a integrar um grupo de Natação 

adaptada. 

 

O momento mais marcante foi realmente quando 

andava integrada nas aulinhas “normais” e me 

convidaram para a Natação adaptada… Foi ali que 

tudo começou! Disseram-me que havia um grupo em 

Loures de desporto adaptado e perguntaram se eu 

não gostaria de ir para lá pois teria eventualmente 

algum jeito para a competição. E depois andei durante 

um ano a protelar essa minha decisão, porque eu 

gostava imenso de brincadeira, gostava de ter os 

meus horários da brincadeira… e eu sabia que caso 

aceitasse o convite, a minha brincadeira ia ter de 

terminar e portanto andei a evitar dar a resposta. 

[risos] Aí os meus pais também não me pressionaram, 

era o que eu quisesse… isso foi mais ou menos aos 

10/11 anos. Até que entretanto o meu treinador na 

época lá me convenceu a experimentar uma das 

aulas lá em Loures e fiquei. 

 

Esta tomada de decisão mudou, radicalmente, 

não apenas o rumo da sua vida, mas também a sua 

relação com o desporto. O lúdico cedeu lugar à 

competição e permitiu-lhe alcançar elevados 

resultados desportivos. A partir deste momento, o 

divertimento associado à Natação foi substituído pelo 

comprometimento com o processo de treino e 

assumiu-se como valor essencial na própria 

construção da identidade da atleta. Nesta etapa, Leila 

não se cansa de reforçar o apoio manifestado por 

todos aqueles que a rodeavam, reconhecendo que 

sem eles não teria sido possível conquistar um lugar 

no desporto de elite e estudar em simultâneo. Com 

efeito, estamos a referir-nos a um percurso notável no 

ensino superior e que exigiu um árduo empenho para 

concluir um curso de Medicina, a par com as 

exigências da alta competição. 

  

Sem dúvida que sem o apoio dos amigos e da família 

seria impossível. Sem o apoio dos colegas do 

secundário que foram impecáveis sempre cedendo as 

matérias quando eu faltava; dos Professores que 

quando eu tinha de adiar testes foram 

compreensíveis; dos pais a levantarem-se 

constantemente de madrugada para me ir levar à 

piscina porque a Natação é muito complicada nesse 

sentido; e se não fossem também as brincadeiras das 

irmãs que me fizeram querer continuar a aguentar os 

treinos, mesmo quando estava cansada… sem todos 

eles teria sido impossível.  

 

Embora se refira a várias pessoas como 

marcantes nesta etapa inicial, Leila eleva o papel 

desempenhado pelas suas irmãs, não só no âmbito 

desportivo, mas também na sua vida pessoal. O 

modo como sempre perceberam de forma positiva a 

deficiência de Leila e lhe incutiram uma filosofia de 

vida otimista, foi deveras relevante no trajeto desta 

desportista. 

 

De todas as pessoas destaco o papel das minhas 

irmãs. As duas praticavam Ginástica. Elas foram 

fundamentais desde sempre. Primeiro foram o fator 
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que fez com que os meus pais não me 

superprotegessem, ou seja, foram elas que quando 

eu ia ter com elas e dizia: “Corta-me o bife ou aperta-

me os atacadores ou ajuda-me nisto ou naquilo”, elas 

diziam: “Ah desenvencilha-te, tens de te safar, resolve 

por ti”. Eram elas que se metiam comigo, que me 

espicaçavam a fazer as coisas. Nisso elas foram 

fundamentais para que não houvesse essa 

superproteção. Elas são as duas mais velhas do que 

eu e com uma grande diferença de idade, são 10 anos 

de diferença para uma irmã e 12 anos de diferença 

para a outra. Aliás, eu costumo dizer que já vim por 

erro e com defeito, porque não fui programada e ainda 

por cima vim com defeito [risos]. E portanto, face à 

diferença de idade elas poderiam ser também muito 

protetoras como os meus pais, mas não, 

desempenharam um papel muito importante nessa 

altura. Por um lado elas incentivavam-me a ser 

autónoma e faziam com que eu tivesse a confiança 

que ia ganhando em mim e o à vontade em lidar com 

a minha imagem corporal, mas depois também era 

engraçado ver as reações delas quando as outras 

pessoas ficavam a olhar para mim. Nessa altura eram 

elas que se zangavam e não eu. (…) É engraçado 

porque elas têm as duas feitios muito diferentes, uma 

porque nunca foi muito de valorizar os meus feitos 

desportivos [a mais nova] e a outra era 

completamente o oposto [a mais velha]. Essa ia 

recortando os jornais e ia gravando as imagens que 

davam. Penso que o que também me fez ter bom 

senso no meu percurso desportivo e na minha vida foi 

mesmo o facto de uma não ligar muito à minha 

carreira, mas incentivar-me e querer que eu 

continuasse a praticar, sem falar, sem gabar, sem 

nada e a outra destacava-se pelo excesso. Penso que 

foi ali o equilíbrio no meio de tudo isto que me ajudou.  

 

Opostamente, os pais de Leila evidenciaram 

alguma relutância inicial na aceitação da sua 

deficiência. Este facto é visível em alguns episódios 

que a atleta recorda dos seus primeiros anos de vida. 

Todavia, esta foi uma fase meramente transitória. 

Reconhecendo na Natação benefícios visíveis, a 

superproteção inicial dos pais foi desvanecendo e 

cedeu espaço ao apoio incondicional. 

 

Os meus pais também sempre me apoiaram, apesar 

de no início ter sido muito complicado para eles 

aceitar a minha deficiência. É engraçado, por 

exemplo, ver as fotografias do meu aniversário com 

um aninho em que normalmente há sempre uma 

grande festa, mas no meu primeiro aniversário só 

aparece mesmo a minha mãe, as minhas irmãs e eu, 

pois o meu pai estava a tirar a fotografia portanto nem 

aparece [risos]. Não havia mais ninguém a 

comemorar o meu primeiro aniversário quando 

habitualmente é sempre uma grande festa. E por isso 

eles levaram algum tempo a adaptar-se à ideia, mas 

depois, a partir do momento em que eu tenho 

memórias, apesar de protetores, nunca foram de 

proibir ou evitar que eu fizesse o que quer que fosse 

com medo que eu me magoasse mais do que 

qualquer outra criança. (…) Mas claramente sempre 

mostraram muito orgulho e muita vontade em me 

ajudar e perceberam também que a Natação era uma 

forma de eu ganhar autoestima para depois, em 

termos escolares e profissionais, eu conseguir fazer o 

que quisesse e isso foi fundamental. Sempre tive 

muito apoio da parte deles. 

 

Leila enaltece ainda o nome de uma atleta que, 

sendo mais velha e experiente, se revelou primordial 

na sua integração na equipa de competição da 

Natação adaptada e que assumiu, durante algum 

tempo, o papel de ídolo. 

 

Nessa fase inicial quem também me marcou foi a 

Susana Barroso porque era na altura a atleta de quem 

toda a gente falava e comentava os excelentes 

resultados desportivos. E ela sempre foi muito 

acessível. Desde início sempre me ajudou a integrar 

na equipa. Por isso, nessa fase inicial em que comecei 

a praticar na Gesloures ela foi fundamental. Isto no 

sentido de realmente me ajudar, de me fazer perceber 

que apesar de todas as dificuldades é possível lá 

chegar. E a Susana tinha mais dificuldades que eu em 

mexer-se fora de água, dentro de água, era muito 

melhor do que eu. [sorriso] Ela tinha resultados de 

excelência! Por isso ela era alguém que eu admirava 

e foi também alguém que, sendo mais velha, me deu 

todo o suporte e apoio, transmitindo-me as 

dificuldades que são vividas no início e que não 

devemos valorizar, pois tudo se consegue. 

 

Com referência a este período inicial, Leila 

contou-nos como correu o seu primeiro treino no 

grupo de Natação adaptada, exaltando este momento 
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como o evento inaugural daquela que se viria a 

revelar uma carreira desportiva plena de sucessos. 

 

Lembro-me perfeitamente de treinar com a Susana 

Barroso nesse dia e com o Bruno Freitas que também 

foi depois comigo a Atlanta, em 96. Quando cheguei 

à piscina em Loures foi-me apresentado o Professor 

com quem iria ficar. Nesse dia ele estava a dar treino 

à Susana e ao Bruno, mas estava também a dar uma 

aula normal de Natação. Eu entrei logo primeiro para 

essa aula e ele disse-me que não era ali que ia ficar, 

mas que era na outra aula. E aí vi o andarilho da 

Susana junto do cais da piscina e a Susana estava 

dentro de água já a nadar. O Bruno também tinha 

acabado de chegar ao cais da piscina e ainda estava 

fora. Acabei por entrar com o Bruno para dentro de 

água ao mesmo tempo. Os receios eram muitos, mas 

a aula correu muito bem. (…) Despois, a partir daí 

comecei a integrar esse grupo e no ano seguinte 

participei pela primeira vez nos Campeonatos 

nacionais. A partir daí nunca mais parei, nunca mais 

olhei para trás. 

 

Neste percurso, as primeiras competições em que 

participou a nível nacional e internacional não foram 

brilhantes no que respeita aos resultados. Talvez por 

isso, Leila não as destaque como relevantes no trilho 

desportivo percorrido. Não obstante, contou-nos o 

que recorda desta fase. 

 

A primeira competição em que participei foi na piscina 

dos Olivais, num Campeonato nacional. Desse 

primeiro momento de competição lembro-me que 

estava muitíssimo nervosa e de resto lembro-me de 

muito pouco. Na altura só fui nadar os 100m bruços e 

vim de lá com a minha medalhita porque não havia 

mais ninguém na minha classe e portanto vim embora 

muito feliz por trazer uma medalha para casa. 

Lembro-me que a minha mãe não ficou a assistir 

porque eu não queria que ela ficasse a assistir, nunca 

quis que eles ficassem… ficava ainda mais nervosa 

[sorriso]. E portanto lembro-me da minha mãe me ir lá 

buscar e ficar super contente quando viu a medalha. 

 

Leila estreou-se em competições internacionais 

quando era ainda muito jovem. Com apenas 14 anos 

viajou para o estrangeiro, pela primeira vez sem os 

seus pais, e competiu ao mais elevado nível. A sua 

inexperiência e juventude não se revelaram 

favoráveis a um desempenho esplendoroso, mas a 

viagem e o convívio com os colegas foram, por si só, 

marcantes. 

 

A primeira grande competição em que participei foi o 

Campeonato da Europa em 1995. Aí tinha 14 anos e 

a minha prova principal eram os 100m bruços, aliás 

eu só tinha mínimo de participação nessa prova. (…) 

Nesse dia lembro-me de estar muito, muito, muito 

nervosa. Em primeiro lugar pela excitação e por estar 

muito contente pela viagem pois foi em França. Nessa 

viagem fomos de autocarro o que custou bastante, 

mas também acabaram por ser muitas horas de 

convívio e de conversa entre todos. Depois, no que 

diz respeito à competição, lembro-me de estar muito 

nervosa; lembro-me que o meu tempo de acesso era 

resvés aos tempos de acesso pedidos e estava tão 

nervosa, tão nervosa, tão nervosa… que fiz 10” a mais 

que o meu melhor tempo, ou seja, supostamente eu 

teria conseguido chegar à final e não cheguei, fiquei 

em 9º lugar. E portanto aí fiquei muito desiludida por 

ter feito mau tempo. 

 

A conquista da primeira medalha internacional 

surgiu 4 anos mais tarde, no Campeonato da Europa, 

em 1999. 

 

A primeira medalha que ganhei foi no Campeonato da 

Europa de 99, nos 100m bruços. Assim a grande 

medalha e principal acho que foi essa. Mas é 

engraçado que aí a sensação foi dúbia porque tinha 

ganho uma medalha de prata, mas estava numa fase 

de transição de treinador e em que já não me sentia 

confortável com o tipo de treino que  fazia e portanto 

ficou sempre a sensação de que poderia ter sido um 

bocadinho melhor, quem sabe não podia ter sido o 

nível acima do pódio... Nessa prova fui medalha de 

prata, mas lembro-me claramente de ter ficado com 

alguma dúvida se não poderia ter sido mais se o apoio 

do ponto de vista técnico, já naquela altura, tivesse 

sido outro. Portanto não foi assim aquela euforia que 

era suposto ter acontecido. Acho que o problema 

também é eu querer sempre muito mais. Acho que 

isso é importante, mas se calhar às vezes em mim 

também é demais.  

 

Contrariamente ao sucedido com a grande 

maioria dos atletas entrevistados, a primeira medalha 
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obtida por Leila não se revelou marcante. A crença de 

que seria capaz de alcançar um lugar superior no 

pódio da competição e a certeza de que tal seria 

possível se os métodos de treino a que vinha a ser 

submetida fossem adequados, conduziram-na a um 

triunfo pouco festejado. 

 A respeito deste tema, a atleta realçou o 

Campeonato do Mundo da África do Sul como 

significante no seu percurso. A obtenção da primeira 

medalha na prova de estafetas marcou a atleta pelo 

elevado nível competitivo da prova, mas também pelo 

trabalho realizado em equipa, experiência singular no 

seu trajeto e que assumiu um valor simbólico. 

 

A que me deu mais gozo, sem dúvida, foi segurar a 

medalha de bronze nos Campeonatos do Mundo na 

África do Sul, em 2006. (…) Aí sim foi uma grande 

euforia e fiquei bastante contente com o resultado 

porque foi uma competição muito disputada. Para 

além disso, pela primeira vez ganhámos uma 

medalha em equipa. Fizemos uma estafeta e 

ganhámos uma medalha em equipa e aí acho que 

ainda foi mais recompensador ter ganho outra 

medalha nessa prova. Por isso acho que a que me 

deu mais gozo e a que gostei mais foi em 2006, em 

que o nível subiu muitíssimo e ter conseguido manter 

a medalha de bronze nos 100m bruços, desde 2002, 

foi muito bom. Aí senti que tinha feito tudo o que podia 

e que tinha sido recompensada pelo meu enorme 

esforço. Aliás, houve ali alturas durante a prova em 

que duvidei que fosse conseguir até porque, face aos 

tempos de partida, achei que seria difícil manter a 

minha marca e por isso essa foi mesmo uma grande 

conquista. 

 

No que se refere às experiências vivenciadas no 

desporto, a atleta evidencia os Jogos Paralímpicos 

em que participou como as competições mais 

marcantes. Leila distingue de forma sinóptica alguns 

dos aspetos mais relevantes de cada uma das 

edições em que esteve presente: 

 

Eu penso que todos os Jogos foram muito marcantes 

por motivos diferentes: Atlanta por ter sido a primeira 

vez que vi acender a chama paralímpica. Pequim pela 

vivência que tive na aldeia com o Carlos Mota, com a 

Joana e com o David, porque foi realmente passar o 

testemunho àqueles dois e saber que ficava 

descansada porque eles iam continuar com o trabalho 

na Gesloures. Depois Sidney lembro-me muito bem… 

o mais marcante foi ver a piscina com milhares de 

pessoas. A piscina esgotada sempre em todas as 

provas, com cerca de 7500 pessoas todos os dias, de 

manhã à noite. Em Sidney lembro-me também da 

apresentação dos 100m bruços em que foi um barulho 

enorme porque tinha uma atleta Australiana a 

competir comigo e foi tão ensurdecedor quando a 

gente saiu em direção aos blocos que foi assim uma 

coisa extraordinária que também me marcou. Sidney 

foi realmente por aí, a piscina cheia e repleta de 

pessoas, pois nunca tive oportunidade de viver outro 

ambiente assim. Atenas marcou-me pelos excelentes 

resultados. Foram os meus melhores Jogos de 

sempre. Tive ótimos resultados, bati 6 recordes 

nacionais, estive em todas as finais e foram as minhas 

melhores posições. Também pela primeira vez tive lá 

a minha família a apoiar-me e a assistir aos Jogos e 

portanto foi marcante por aí. Acho mesmo que os 

momentos mais marcantes foram os Jogos. Se calhar 

em Campeonatos do Mundo ganhei mais medalhas, 

mas essas medalhas não foram tão importantes como 

estas vivências. 

 

De todas estas experiências, Leila elege os Jogos 

Paralímpicos de Atlanta 1996 e de Pequim 2008 

como verdadeiramente especiais no seu percurso. Ao 

aludir à sua primeira e última participação nesta 

competição, a atleta imputa um valor singular a cada 

uma das experiências. Com efeito, como se poderá 

constatar no seguinte excerto da sua história, a 

participação nos primeiros Jogos Paralímpicos 

marcou o início do seu percurso desportivo na alta 

competição. Facilmente se perceberá que, apesar 

das anteriores vivências em competições 

internacionais se assumirem como relevantes, o seu 

significado não foi tão elevado. Por conseguinte, 

quando a atleta viu pela primeira vez “acender a 

chama paralímpica”, esse instante materializou o 

iniciar de uma carreira ao mais elevado nível no 

desporto de elite. 

Opostamente, os Jogos de Pequim, sua última 

participação na competição, marcaram o ponto final 

do seu trajeto no desporto de elite. Aqui, é o “apagar 
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da chama paralímpica” na cerimónia de encerramento 

que parece simbolizar o abandono da competição. 

Em essência, o acender e apagar da chama 

parecem simbolizar o atiçar da vontade de uma Leila, 

ainda muito jovem, para competir ao mais alto nível e 

o apagar da chama o momento da despedida. É como 

se a chama viesse iluminar um novo ciclo que se 

iniciou na sua vida e como se o seu extinguir fechasse 

de forma objetiva este ciclo para que a atleta possa 

dar início a uma nova fase da sua vida. 

   

De todas as competições, acho que as mais 

marcantes foram mesmo os meus primeiros e os 

últimos Jogos. Sem dúvida que é inesquecível a 

primeira cerimónia de abertura no estádio e a primeira 

vez que vemos acender a chama paralímpica. Nesse 

aspeto, Atlanta foi muito marcante até porque era a 

minha primeira viagem intercontinental. Depois eu 

tinha 15 anos e era a mais novinha da equipa. Tudo 

foi muito marcante… Tinha o meu “compincha”, o 

Bruno Freitas, que também tinha começado mais ou 

menos na mesma altura que eu. Nessa altura foi muito 

bom termos conseguido ir os dois ao Jogos pois 

éramos muito amigos. (…) Foi muito marcante pelas 

vivências, mas em termos de competição também. Foi 

a primeira vez em que comecei a ter um bocadinho 

mais de noção sobre onde é que eu estava. Mas 

houve uma evolução muito engraçada de Atlanta para 

Pequim. Eu melhorei muitíssimo os meus tempos, 

melhorei muito aos 100m crol, consegui chegar à final 

dos 100m bruços e acho que foi em 6º lugar que fiquei. 

No entanto, se me perguntarem como é que foi a 

prova eu não me lembro de nada, não me lembro 

sequer de pensar durante a prova. (…) Acho mesmo 

que em Atlanta, na altura o nervosismo era tanto que 

aquilo era atirar para dentro de água e não me 

lembrava de mais nada. Da prova em si não tenho 

memórias. Lembro-me de estar na câmara de 

chamada para os 100m bruços, lembro-me de os 

ouvir a apresentar a prova o que também era assim 

uma emoção enorme ouvirmos o nosso nome a ser 

chamado e depois… a partir daí… não me lembro de 

mais nada. O que me lembro, provavelmente, é do 

que tenho em fotografias e a partir daí se calhar vou 

inventando coisas, porque lembrar exatamente do 

que senti a partir do momento em que subi para o 

bloco não, nem pensar, não me recordo de nada. 

Aquilo ficou tudo bloqueado, aquilo estava tudo 

automatizado e saiu o que tinha de sair, o que tinha 

sido treinado. Mas a partir daí eu lembro-me 

perfeitamente do que pensava durante as provas. (…) 

Em Pequim, por exemplo, já foi completamente 

diferente. Lembro-me perfeitamente de estar durante 

a prova a pensar naquilo que tinha que fazer. (…) 

Depois outro momento muito marcante foi também a 

cerimónia de encerramento em Pequim 2008 porque 

eu já tinha decidido que era a última. Nessa altura 

também estava com outros colegas de equipa, com o 

Carlos Mota meu treinador, com a Joana Calado, com 

o David Grachat e quase que era passar o testemunho 

ao David e à Joana. Isso foi muito marcante. Lembro-

me que na cerimónia de encerramento chorámos e aí 

foi muito marcante. Como atleta tive vários pontos 

altos no meu percurso, foram mesmo muitos. Mas ter 

podido estar em Pequim com a Joana que era 

realmente quase igual a mim [refere-se ao mesmo tipo 

de deficiência] (risos). Para além disso, o facto de 

poder estar em Pequim, quando na altura eu já estava 

casada com o meu treinador, já morávamos juntos, 

tínhamos uma relação… e podermos viver aquele 

momento também em conjunto foi mesmo muito 

importante. (…) Portanto do ponto de vista humano e 

pessoal, Pequim foi muito bom. 

 

Estas duas competições salientam-se pela 

partilha de momentos marcantes com alguns 

daqueles que se manifestaram como referentes no 

percurso da atleta. Seja com os que a acompanharam 

no seu trajeto ou com aqueles que acredita que 

assumirão o papel que até então desempenhou na 

Natação adaptada portuguesa, Leila narra os 

momentos vividos nestes Jogos de modo entusiasta. 

Este sentimento adquire um certo simbolismo para a 

atleta e revela-se essencial para esta ser capaz de 

assumir novos papéis no contexto desportivo. 

A participação nos Jogos de Atlanta decorreu num 

momento em que a atleta se encontrava no auge da 

sua carreira desportiva e fica marcada pelos elevados 

níveis de concentração atingidos em prova. 

Contrariamente, Pequim foi vivido e experienciado ao 

máximo. Cada detalhe é recordado na memória da 

atleta com pormenor, inclusive os momentos da 

competição. Leila planeou antecipadamente o 
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término da sua carreira, por este motivo, nada mais 

lhe restava a não ser usufruir do momento. 

No decorrer da sua carreira desportiva, Leila 

enaltece os momentos de competição relatando-os 

como um processo de “recolhimento” do atleta em si 

mesmo. Naquele momento, apenas a sua prestação 

importa. Tudo o resto se esvai de sentido no seu 

pensamento: 

 

Quando entrava na câmara de chamada era uma 

vontade tremenda de chegar rapidamente ao 

momento de competir para libertar toda aquela 

responsabilidade e ansiedade que ali estava. Era sem 

dúvida ansiedade, já não era nervosismo ou medo 

porque o trabalho já estava feito e portanto quanto a 

isso não havia nada a fazer; era a ansiedade e o tentar 

controlar essa ansiedade para poder colocar em 

prática tudo aquilo que tinha treinado. Eu acho que 

mesmo nos momentos antes da prova, o barulho do 

público, o som, os gritos… isso é tudo bloqueado. 

Antes da prova nós conseguimos bloquear tudo, todos 

os comentários que se ouve, todos os barulhos, todas 

as situações menos boas que possam ter acontecido 

nos momentos antes da prova… tudo é deixado para 

trás. (…) É o sentir, o ouvir muito ao longe apenas (…) 

Tenho a ideia de que era muito ao fundo… como se 

fosse outra realidade paralela. 

 

No rumo percorrido pela atleta, nem sempre os 

dias foram de glória, nem sempre a vitória e a 

superação a fizeram ascender ao pódio. Por vezes, o 

mais difícil é permanecer no alto nível, especialmente 

quando o caminho assume contornos atribulados. 

Leila reporta como aspetos mais negativos do seu 

percurso a falta de apoio técnico adequado numa fase 

inicial e as dificuldades em conciliar a rotina de treino 

e competição com as aulas da Licenciatura de 

Medicina. 

 

A nível pessoal e até mesmo na própria evolução da 

minha carreira desportiva, tenho pena e acho que foi 

um dos poucos fatores negativos que me marcou em 

todo o percurso na Natação. Foi realmente a 

experiência menos positiva que tive aquela que 

passei com o nosso primeiro treinador. (…) No início 

começou muitíssimo bem, mas nós éramos exigentes, 

nós sabíamos que o éramos e a partir de certa altura 

percebemos que seria talvez o treinador que não teria 

competência para nos acompanhar. Em 2000, ainda 

antes dos Jogos Paralímpicos, conversámos com o 

diretor técnico da piscina que nos atribuiu um outro 

Professor, o Carlos Mota, que ficou com a equipa de 

Natação adaptada. (…) Acredito que se calhar a 

minha evolução teria sido muito melhor e 

eventualmente teria tido hipótese de chegar a uma 

medalha nos Jogos se tivesse estado sempre com 

ele. E portanto tenho essa mágoa… (…) Talvez 

conciliar a licenciatura com os treinos diários tenha 

sido uma das minhas maiores dificuldades também, 

porque vivemos num país em que uma pequena 

percentagem da população pratica desporto 

regularmente e portanto não se dá a importância 

devida ao desporto. Ainda se continua a acreditar que 

os atletas de alto rendimento só vivem para o treino e 

para a competição e que não têm mais nenhum 

interesse. Portanto, foi preciso um esforço acrescido 

para corresponder às expectativas dos Professores 

na Faculdade, muito mais do que seria expectável. As 

pessoas esquecem-se que os atletas de alto 

rendimento têm de ser pessoas muito organizadas, 

metódicas, extremamente motivadas e portanto 

esquecem-se que essas características podem ser 

transpostas para a parte curricular. Nesse aspeto, na 

Faculdade, as coisas não foram fáceis e por isso tinha 

de conciliar horários entre a Faculdade e os treinos. O 

que me valeu é que da parte do Clube havia muita 

flexibilidade em termos de horários para treinar.  

 

A rotina diária de uma atleta de Natação adaptada 

é, em tudo, semelhante à de um qualquer atleta que 

compete ao mais elevado nível nesta modalidade. No 

caso de Leila, grande parte do seu dia era dedicado à 

preparação desportiva e, por isso, as dificuldades em 

corresponder ao treino e a um curso extremamente 

exigente na Universidade, dotaram-na de uma 

disciplina invejável como nos narra:  

 

Durante vários anos de competição acordava todos os 

dias e o sol ainda não tinha nascido. O habitual era 

acordar as 5:45, vestir-me rapidamente e fazer a 

higiene pessoal. Tudo em 15 min. O pequeno-almoço 

era pelo caminho; um iogurte líquido e umas bolachas 

de água e sal. Não era pequeno-almoço ideal, mas 

não podia desperdiçar tempo de sono. Começava o 

treino às 6:30 até às 8:30. Era sempre a correr. Tomar 
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banho rapidamente e vestir-me para ir para a 

Faculdade. Nos primeiros anos lembro-me de ir no 

autocarro a essa hora e ver as pessoas muito 

sonolentas e eu só pensava que o meu dia já tinha 

começado há muito tempo… [risos]. Depois era 

Faculdade até meio da tarde, altura em que voltava 

para a piscina e eram mais 2h30 de treino. Voltava 

para casa. Era jantar e pôr alguns trabalhos da 

Faculdade em dia. Dormir para no dia seguinte repetir 

tudo novamente… Quando comecei a trabalhar as 

responsabilidades aumentaram mais e era mais difícil 

conjugar tudo…  ainda passei a correr cada vez mais, 

mas nunca desisti por isso. 

 

Nem sempre foi fácil resistir à rotina, os dias 

intermináveis e as curtas noites de sono exigiram um 

esforço árduo, apenas ao alcance de alguns. Aqui, a 

motivação da atleta para treinar foi fundamental. O 

prazer associado ao processo de treino foi 

conduzindo-a numa luta diária pela superação de 

limites e pela transcendência individual. Neste meio, 

as amizades criadas no desporto foram fortalecidas 

pela partilha destes momentos com os seus mais 

significativos. Mais do que as medalhas - elemento 

físico tangível - sobressaem as fortes redes sociais 

criadas neste meio e que se expandem a outros 

contextos da vida. 

Em simultâneo, a responsabilidade para 

corresponder às suas próprias metas pessoais, às 

expectativas dos seus referentes e às crenças nela 

depositadas por patrocinadores, alimentaram ainda 

mais o gosto nutrido pelo treino. 

 

No início eram as viagens, aliás, até 2000 acho que 

eram mesmo as viagens… Que eu gostava da 

Natação gostava, mas gostava muito de viajar e 

portanto a hipótese que a Natação me dava de viajar 

para além de depois poder, eventualmente, vir a 

ganhar medalhas, era fantástica! (…) Isto 

principalmente de 95 a 98. A partir daí o que me fazia 

levantar super cedo era o gosto pelo treino. (…) Aos 

17/18 anos comecei a perceber que a exigência era 

grande e que se queria continuar a poder fazer parte 

daquele meio, ainda mais eu que era de uma classe 

alta, tinha de trabalhar muito. Sabia que se queria 

voltar aos Jogos Paralímpicos a responsabilidade era 

muitíssima e o treino tinha de ser muito. A partir de 

2000 fui percebendo, cada vez mais, o investimento 

que tinha de ser feito na alimentação, nas horas de 

descanso, no sono, muita coisa para além dos treinos 

e que é essencial. Todos esses fatores me fizeram ir 

percebendo claramente as exigências do treino de 

alto rendimento. Para além disso, depois tive ainda a 

oportunidade de ser patrocinada por um nome de 

peso que era a Visa e portanto aí não era só a minha 

responsabilidade pessoal, mas tinha-me 

comprometido com aquele patrocinador e tinha que 

mostrar resultados. Fui percebendo realmente ao 

longo dos anos que se me tinha entregue à Natação 

tinha mesmo de ser com qualidade e 

responsabilidade. Sempre tive consciência que era 

mesmo a sério. Falando e vendo as coisas agora que 

já passaram 4 anos e mantendo eu a proximidade que 

mantenho de todos os atletas da Natação, de alguns 

do Boccia e do Atletismo, eu acho que o que ficou de 

tudo isto não foram as medalhas, foi mesmo a 

amizade, a parte humana e a partilha de experiências. 

O que me fazia na altura mover era o treinar e se 

calhar isso vai de encontro a isto, o facto de não dar 

tanta importância às medalhas, mas sim ao que foi 

vivido. Porque eu também gostava do processo de 

treinar, gostava da casmurrice de todos os dias ir para 

a piscina e fazer horas e horas, metros e metros e 

treinar sempre tentando atingir aqueles objetivos. 

Obviamente que depois o objetivo final era chegar aos 

eventos e fazer também o melhor possível e ganhar 

medalhas, mas era o gosto pelo processo de treino 

que me movia. Porque era todos os dias ali puxar ao 

limite, era ser exigente comigo mesma e se calhar é 

mesmo isso. Eu fui sempre muito exigente comigo e 

era a exigência de todos os dias querer mais e mais, 

de ultrapassar todos os dias aquele treino e mais 

aquele e mais aquele limite... (…) Era sentir que 

estava ali no limite e que era capaz de continuar. Era 

isso que me fazia levantar todos os dias, era saber 

que resistia mais aquele e mais aquele dia e que isso 

fazia com que na semana seguinte aguentasse muito 

melhor e melhorasse os meus tempos. 

 

Pelo exposto, percebe-se que o desporto assumiu 

um papel, indubitavelmente, essencial para Leila e o 

excerto seguinte é a expressão máxima desta 

afirmação. Fazemos das palavras da atleta as 

nossas:  
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Muitas vezes eu costumo dizer que tive a sorte de ter 

nascido com esta deficiência porque é uma 

deficiência que dá muito poucas limitações e que me 

abriu uma porta para eu ter vivido tudo o que vivi. E 

foi através do desporto que eu aprendi a ser 

organizada, a estruturar os meus objetivos, a querer 

sempre mais, a lutar pelo que queria e, sem dúvida, 

que se eu não tivesse os meus horários tão cheios 

como tinha, se não tivesse de andar sempre a correr, 

ter-me-ia desleixado um bocadinho nos estudos. Eu 

ganhei tanto com o desporto… Ganhei 

conhecimentos, viajei, conheci pessoas que até hoje 

estão do outro lado do mundo. Ganhei os valores do 

desporto que podem ser transpostos para tudo o resto 

e portanto foi mesmo uma sorte eu ter podido fazer 

parte deste mundo [sorriso]. 

 

Considerando as últimas palavras proferidas pela 

atleta, nomeadamente: “(…) foi mesmo uma sorte eu ter 

podido fazer parte deste mundo”, facilmente 

identificamos o sentimento de não pertença a este 

“mundo”, assumindo a expressão “mundo” como o 

contexto desportivo. Com efeito, Leila já abandonou a 

prática desportiva. 

O seu afastamento do palco desportivo foi 

meticulosamente planeado com o seu treinador e a 

definição de uma meta clara e objetiva parece ter sido 

primordial para a tomada de consciencialização da 

atleta face ao abandono desportivo. 

Independentemente do resultado obtido e pese 

embora o seu intento final de terminar a carreira com 

um recorde pessoal, estava decidido que a 

participação nos Jogos Paralímpicos de Pequim seria 

a sua última prova. 

 

Eu acho que o momento em que tomei mesmo a 

decisão de que iria deixar foi em Atenas. Quando 

saímos de Atenas conversei com o Carlos Mota e aí 

decidimos que Pequim seria o último ciclo certamente 

e que não passaria disso. Atenas tinha sido muito 

bom, mas ainda era cedo, ainda queria gozar mais um 

bocadinho a Natação. Mesmo assim sabíamos que 

corríamos o risco de depois em Pequim os resultados 

não serem tão bons, mas conversámos e achamos 

que talvez fosse o último ciclo de Pequim mesmo. 

Depois, antes da partida para Pequim, aí voltamos a 

ter outra conversa séria sobre este assunto, até 

porque na altura os jornalistas já começavam a 

perguntar como é que era e quais eram os objetivos 

de futuro e aí 2/3 meses antes de irmos para Pequim, 

sentamos e decidimos isso. Independentemente do 

que acontecesse lá, seria o final da minha carreira 

como atleta. A coisa até podia ter corrido muito bem e 

ter ganho uma medalha, mas mesmo que isso tivesse 

acontecido era para ficar por aí, estava decidido que 

era Pequim. 

 

O entusiasmo e a alegria, em paralelo com a 

emoção e a nostalgia, invadiram os dias de Leila em 

Pequim, onde a presença do seu pai se revelou 

marcante.     

 

Para Pequim parti já com muita nostalgia. Foi tentar 

sugar todos os momentos ao máximo porque era 

realmente a última vez. Aí foi muito importante para 

mim o meu pai ter ido a Pequim e ter gostado de estar 

em Pequim, ter achado que a aldeia paralímpica era 

extraordinária e dizer: “Isto por muito que tu contasses 

não conseguiríamos perceber, só vendo é que se 

consegue perceber como é”. E portanto aí já fui muito 

nostálgica… Todos os momentos foram vividos com 

muito entusiasmo, com muita alegria e ainda mais por 

o meu pai ter podido lá estar. Na competição era 

mesmo tentar fechar com chave de ouro e o grande 

objetivo era terminar com um recorde pessoal, pois 

nos últimos três anos não tinha conseguido melhorar 

a minha marca. (…) Nesse momento o entusiasmo 

era grande e ao contrário dos outros anos em que era 

querer que chegasse rápido o momento... Em Pequim 

era tentar protelar todos os momentos para não 

acabar rápido [risos]. Nessa prova terminei em 7º 

lugar, mas bati o meu recorde pessoal e portanto 

terminei a minha carreira com o meu melhor tempo de 

sempre aos 100m bruços. Terminei feliz. Nessa prova 

o facto de ter feito a prova com a Joana Calado foi 

também muito importante. Deu-me aquela sensação 

de conforto pois acabo eu, mas isto continua; a equipa 

continua. Eu vou terminar, mas a Natação adaptada 

está bem encaminhada e portanto saio bem. 

 

Após conquistado o objetivo individual, o 

sentimento dominante foi o de missão cumprida. A 

sua marca foi deixada de forma indiscutível na 

Natação adaptada portuguesa. Não obstante, o temor 

do “novo futuro” e o receio de perder a notoriedade 
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que o desporto paralímpico sempre lhe permitiu 

alcançar, levou-a a duvidar da sua decisão. Apesar 

disso, o regresso da última competição é assinalado 

por pensamentos positivos quanto ao futuro, novos 

papéis começam a emergir e a oportunidade de 

realizar projetos antigos, adiados pelo desporto, 

adquire vida na sua mente. 

 

Quando regressei já vinha com todos os outros planos 

a fervilhar na minha cabeça. Vinha a pensar o que é 

que eu ia fazer uma vez que ia ter tanto tempo para 

tantas outras coisas… Portanto já não me custou o 

regresso. Se calhar custou no aeroporto quando 

chegámos e tivemos uma receção calorosa… Aí 

pensei novamente: “É a última vez que eu vivo isto!” 

Aí lembro-me de ter ficado triste e de já ter ido para 

casa com a sensação de que: “Vou perder isto!”, mas 

depois com as férias a coisa passou… 

 

A fase de pós-competição ficou assinalada pelo 

corte radical da atleta face à Natação. Quatro anos 

passados, Leila não voltou a nadar e nos dois 

primeiros anos nem sequer ousava aproximar-se de 

uma competição da modalidade. Apesar de manter as 

amizades criadas no desporto, os momentos de 

confraternização passaram a realizar-se num espaço 

distinto da piscina. Este facto talvez se justifique pela 

sensação de exclusão do grupo narrada. Ao terminar 

a sua carreira, o que a unia aos seus colegas de treino 

deixaram ser os objetivos comuns, ficou a amizade 

partilhada pelas experiências vividas. Por este 

motivo, a piscina como lugar de encontro do grupo é 

substituída por outros espaços. 

O afastamento da competição é vivido pela atleta 

como se houvesse parte de si própria que ficara para 

trás. Tal sentimento não será difícil de compreender 

tendo em linha de conta o significado essencial que o 

desporto sempre assumiu na sua vida. Esta perda de 

identidade parece associar-se também à perda do 

reconhecimento conquistado através do desporto. 

 

Nunca mais voltei a nadar desde Pequim… Foram 

muitos anos de fadiga e a Natação é realmente um 

desporto muito monótono e portanto ainda não tive 

aquela vontade de voltar a nadar. Faço “Cycling” de 

vez em quando e é assim as poucas coisas que eu 

vou fazendo, não tanto com a assiduidade que devia. 

E depois também é engraçado, quanto às 

competições… Nos primeiros dois anos afastei-me 

por completo, não ia a competição nenhuma porque 

me custava imenso. Custava não poder estar lá em 

baixo na piscina com eles. O ter de ficar na bancada 

era terrível… então não ia. A sensação era muito 

estranha porque de um momento para o outro parecia 

que eu não fazia parte daquele grupo, sentia-me 

excluída e portanto deixei de ir, até mesmo de treinar. 

Depois comecei a ir ultimamente e aí sim já me 

começa a dar alguma vontade de eventualmente 

nadar um bocadinho, mas ainda com pouca vontade 

[risos].Mas continuo a saber os resultados todos, 

estou sempre a par e a falar com eles todos… Ou 

seja, continuo a par de tudo o que se passa pois 

também continuo ligada via Medicina Desportiva, 

portanto continuo a fazer parte da família na mesma 

enquanto responsável pelo departamento médico-

desportivo da Gesloures. (…) Nos primeiros dois 

anos, estava muitas vezes com eles, mas sem ser nas 

competições. E acho sinceramente que é muito difícil 

para quem tem 11/12 anos de alto rendimento pensar 

no dia em que vai deixar de competir… É uma grande 

parte da nossa vida que de um momento para o outro 

termina e não é uma altura nada fácil. Quando se 

termina fica sempre aquela dúvida: “Será que era a 

altura ideal?”. Obviamente que agora sei que era a 

altura ideal porque cada vez seria mais difícil 

acompanhar o ritmo competitivo; cada vez estaria 

mais velha e começava a querer fazer outras coisas 

que não seria possível com a Natação.  

 

Leila acredita que a sua decisão foi acertada, o 

facto de perceber a diminuição das suas capacidades 

perante adversárias cada vez mais fortes, associado 

à necessidade de assumir diferentes papéis sociais, 

já não se coadunavam com uma prática desportiva de 

elite. 

Atualmente, a sua rotina diária é distinta. Leila 

continua a manter-se muito ativa e dinâmica no seu 

trabalho e sob o ponto de vista profissional sente-se 

realizada com a função desempenhada onde sempre 

ambicionou. A nível pessoal exalta a maior 

disponibilidade para estar com os seus mais 

significativos e desfrutar desses momentos em 

plenitude. Embora todo o prazer que sempre 
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manifestou pelo processo de treino, hoje reconhece 

que, nos últimos anos, a rotina do treino e da 

competição já não era vivida com o mesmo 

comprometimento e intensidade. 

 

Não tem nada a ver a vida que tinha antes com 

aquela que tenho agora. A correria, essa é a 

mesma, só começo é um bocadinho mais tarde. 

Aliás, todos os dias eu digo na véspera: “É 

amanhã que me vou levantar cedo e vou nadar!” Isso 

ainda continua a acontecer desde há 4 anos para cá, 

é sempre amanhã… mas nunca aconteceu. 

Sinceramente, acho que foram tantos anos a levantar 

de madrugada que agora sabe mesmo bem ficar até 

às 8 da manhã na cama. Para mim essa hora é 

tardíssimo, é fantástico mesmo [risos]. (…) No meio 

de tudo, o que me cansava mais nos últimos tempos 

da Natação, não eram os treinos propriamente ditos, 

porque eu isso gostava, era a rotina de ter de preparar 

o saco e de todos os dias de manhã sair carregada 

com o saco no ombro; mais a pasta; mais o dossier 

da Faculdade. Essa rotina das deslocações de casa 

para o carro e do carro para casa carregada, era isso 

que me irritava nos últimos tempos. Não era tanto o 

esforço físico em si, era este ritual de preparar o saco 

… E é por isso que agora também ainda me custa um 

bocadinho… Aliás, foi por isso que comprei a bicicleta 

para colocar em casa, porque no início quando ia ao 

ginásio voltava ao ritual de ter de preparar o saco e de 

ter de levar o saco novamente e aí desmotivava 

muito… Eu não sei explicar muito bem porque é que 

isto acontece, mas era esse facto que mais me 

pesava nos últimos tempos. [risos] (…) Agora o meu 

dia é completamente diferente, é muito mais tranquilo. 

Apesar de trabalhar em mil e um sítios diferentes e de 

os horários serem sempre a correr, sinto-me muito 

feliz porque estou no local onde realmente queria 

estar a trabalhar, numa Unidade de Saúde Familiar 

em Loures. E portanto saio todos os dias cheia de 

ânimo de casa e depois continuo a estar ligada ao 

desporto via Medicina Desportiva nas clínicas onde 

trabalho e no Clube. Tenho mais tempo para a família, 

para os amigos, desfruto mais com os amigos, sem 

dúvida. (…) No fundo neste momento acho que 

desfruto mais de tudo. 

 

Refletindo acerca do passado desportivo, Leila 

destaca algumas das pessoas que a acompanharam 

e que marcaram de forma indelével o seu percurso. 

Nesta ótica, atribui lugar de destaque ao seu 

treinador, ao seu pai e a Rosa Mota e explica-nos 

porquê. 

O seu treinador (atual marido): 

 

O Carlos Mota, sem dúvida. A partir do momento em 

que ficámos com ele, ele deu tudo pela nossa equipa. 

Teve de abdicar de um grupo de atletas com quem ele 

trabalhava há muito tempo, que era o grupo dos Jogos 

da Cidade e nós sabemos que foi uma coisa penosa 

para ele ter de escolher e não poder continuar com os 

dois grupos. Nessa altura nós percebemos que ele 

estava mesmo a dedicar-se à equipa e aí foi 

importante ver a dedicação dele que fez com que nós 

nos continuássemos a dedicar também ao treino e à 

Natação. Eu já conhecia o Carlos Mota e era uma 

pessoa que nós sabíamos que se dedicava à Natação 

e que gostava muito da Natação, mas que acima de 

tudo era um grande amigo. Já na altura de transição 

e de dificuldade que enfrentávamos com o outro 

treinador era habitual procurarmos o Carlos Mota. (…) 

Para além disso, era também alguém que tendo 3 ou 

4 atletas completamente diferentes, perdia o tempo 

que fosse preciso a planear o treino específico com 

cada um e portanto acho que isso foi mesmo muito 

importante; o profissionalismo demonstrado da parte 

dele. Ao não se dedicar só à Susana, que na altura 

era a melhor atleta dele e que, sem dúvida, também 

era a que lhe dava o reconhecimento… esse facto foi 

muito importante. (…) E se fosse necessário ele ainda 

adaptava os horários de treino para poder despender 

a mesma atenção a todos. E nós víamos que na altura 

na maior parte das equipas não era bem assim, os 

outros atletas eram quase como “coelhos” do atleta 

principal só para que ele rendesse.  

 

Relativamente ao pai refere: 

 

Depois o meu pai… o esforço dele que cansadíssimo 

se continuava a levantar às cinco da manhã para me 

levar aos treinos. Eu costumo dizer que a minha mãe 

me deu a educação, mas o meu pai foi quem me deu 

aqueles valores base da pontualidade, de cumprir, de 

não falhar, de não faltar; isso foi o meu pai que me 

deu pois também foi sempre um homem de trabalho. 

A minha mãe era Professora do Ensino Básico por 

isso tinha mais formação e o meu pai tem apenas a 4º 

classe, mas criou uma empresa dele próprio, sozinho, 
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uma empresa que hoje está bem conceituada no 

mercado e portanto foi esta ideia do trabalho e da 

responsabilidade no trabalho que ele nos passou. O 

nunca falhar, o cumprir horários, todas essas 

questões práticas que é preciso para se conseguir 

também ter sucesso no desporto de alto rendimento. 

Isso fez sempre com que eu o admirasse bastante, 

com que tivesse muito orgulho nele…. e no fundo, 

seguisse os seus passos… no desporto e na vida.  

 

Finalmente, a Rosa Mota: 

 

De 2000 a 2004 a Rosa Mota. Através do Projeto da 

Visa em que a Rosa era mentora e realmente fez 

muitíssimo bem as funções dela, é um exemplo de 

atleta e de pessoa. A Rosa, para além da atleta que 

toda a gente viu a ganhar uma medalha de ouro nos 

Jogos e que só por aí tem grande valor, estava 

sempre disponível para o desporto adaptado. A Rosa 

foi uma das primeiras pessoas que, quando não havia 

câmaras nem fotografias nos jornais, quando não 

havia nada à nossa volta, ela estava lá na mesma. Ela 

não estava lá para se promover, mas sim para nos 

apoiar realmente. (…) Ela, genuinamente, via-se que 

nos queria apoiar, que nos queria ajudar e transmitiu-

nos também todos aqueles valores inerentes ao 

desporto, do fair-play, da igualdade de oportunidades, 

da inclusão, tudo isso. (…) E portanto eu diria que 

foram estas 3 pessoas nestes anos que foram mesmo 

marcantes. 

 

Nos excertos precedentes desta história, os 

elementos citados assumem distintos papeis. O 

treinador salienta-se pela amizade criada, pela 

disponibilidade para se dedicar, incondicionalmente, 

aos atletas e pelo seu profissionalismo; virtudes que 

foram cruciais na motivação de Leila para o treino e 

para os resultados desportivos alcançados desde que 

esteve sob a sua orientação. 

Em simultâneo, Leila faz alusão à admiração que 

sente pelo pai, não apenas pelo modo como sempre 

se manifestou persistente no acompanhamento ao 

seu processo de treino, mas também pela dedicação 

e comprometimento com que o fez. A este respeito, 

exalta os valores que o pai lhe transmitiu desde cedo, 

nomeadamente, a determinação, a persistência, a 

responsabilidade e o empenho, valores basilares no 

desporto e que foram determinantes na sua carreira. 

Por fim, realça Rosa Mota, mítica atleta 

portuguesa de Atletismo. Esta constituiu-se como 

modelo a seguir, não apenas no âmbito desportivo, 

mas também pessoal. A relação de proximidade 

criada entre ambas parece ter sido também marcante 

no seu percurso. 

A vasta experiência que foi acumulando no 

decorrer do seu trajeto como atleta paralímpica foi 

ainda ampliada pelos anos em que Leila assumiu a 

presidência da FPDD e que lhe permitem opinar, de 

forma refletida, acerca do desporto para pessoas com 

deficiência em contexto nacional.  

O desporto paralímpico tem vindo a caminhar do 

estatuto amador para o profissionalismo. Na ótica da 

atleta, este facto é evidente no acompanhamento dos 

atletas paralímpicos portugueses que, cada vez mais, 

é realizado por técnicos especializados e com 

formação superior nesta área de intervenção. 

Todavia, muito há ainda a fazer. 

Desde que iniciei até agora, muitas coisas 

mudaram… Em 1996 os apoios eram muito escassos, 

era muito o esforço pessoal de toda a gente que 

contava. Mas de 1996 a 2004, aí notou-se uma grande 

diferença no modo como a missão foi organizada. Foi 

muito melhor preparada, os apoios foram muito 

melhores, os equipamentos com melhor qualidade, 

apoio médico e de fisioterapeuta melhorado e depois 

também em termos de comunicação social também 

se via alguma evolução. Aí também foi 

completamente diferente o protagonismo e o 

destaque que foi dado. Em termos de evolução 

desportiva nem se compara, a partir de Sidney foi 

completamente diferente. É como se em Atlanta 

aquilo tivesse sido praticamente uma brincadeira. A 

nível competitivo, comparativamente com o que é 

agora, via-se que o desporto adaptado ainda tinha 

muito para evoluir. Sabia-se claramente que em 

termos competitivos, naquela altura, as marcas que 

se faziam nas várias modalidades tinham muito por 

onde evoluir. Portanto, a partir de Sidney, de ano para 

ano, os recordes disparavam, as marcas melhoravam 

muitíssimo. Aquilo que tinha sido uma medalha de 

ouro naquela altura já nem sequer daria para chegar 

a uma final no ano seguinte... O mesmo aconteceu em 
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termos de organização do evento, da preparação dos 

atletas para os eventos, acompanhados pela melhoria 

e a evolução desportiva que se tem vindo a assistir 

nestes últimos anos, especialmente nestes últimos 4 

anos [ciclo paralímpico para Londres 2012]. (…) Nota-

se também alguma evolução em termos de 

acompanhamento, ou seja, aos poucos e poucos 

vamos tendo cada vez menos curiosos na área e isso 

é fundamental. Cada vez mais temos pessoas bem 

formadas, com licenciaturas em ciências do desporto 

a acompanhar os atletas paralímpicos e isso tem 

vindo a mudar também esta visão e as mentalidades. 

Acho que também é fundamental que cada vez mais 

os clubes e as instituições tenham em atenção a 

necessidade de terem espaços desportivos capazes 

de receber pessoas com menos mobilidade, isso 

também tem evoluído. Neste momento o trabalho que 

está a ser feito no sentido da inclusão do desporto 

adaptado junto das respetivas federações de cada 

modalidade acho fundamental. Temos exemplos 

muito bons e concretos como os do Remo e 

recentemente do Ciclismo, onde foi criada a secção 

de desporto adaptado. São exemplos muito bons de 

que isto está a acontecer e é assim que faz sentido! É 

nas Federações que está o conhecimento da 

modalidade em si e por isso faz sentido que lá esteja 

integrado.  

 

No final deste excerto, Leila refere a sua posição 

relativamente à integração do desporto para pessoas 

com deficiência nas respetivas Federações por 

modalidade. À imagem de outros atletas, defende 

este caminho como o único capaz de criar as 

condições de apoio ideais para os atletas.  

Partindo da sua experiência enquanto presidente 

na FPDD, reconhece que ainda é atribuída uma 

importância diminuta aos atletas, elementos que, no 

seu entender, deveriam constituir-se como prioridade 

de uma entidade desportiva que “vive” em função dos 

resultados desportivos destes. Na sua opinião, é 

crucial renunciar aos interesses instalados nos 

organismos desportivos que coordenam esta vertente 

para se atuar em prol dos atletas.  

 

Eu quando saí há pouco tempo da Federação, saí 

com a sensação de que tinha conseguido fazer muito 

pouco porque os estatutos da Federação não 

permitem fazer muito mais sinceramente. Há muitos 

interesses em torno de todas estas atividades 

desportivas e saí um bocadinho com esse sensação, 

de que não tinha conseguido fazer muito do que 

queria; que não tinha conseguido mudar muito do que 

até então tinha sido feito. Mas depois de me afastar 

recebi, efetivamente, algumas mensagens de apoio e 

de carinho de atletas que disseram que fez diferença 

eu ter lá estado e que num ou noutro sentido as coisas 

melhoraram bastante. E portanto eu espero ter 

marcado um pouco a diferença ao ter passado pela 

Federação, mas enquanto a visão e a mentalidade 

não mudar, muito ou pouco se consegue fazer. (…) 

Mesmo assim, continuo a acreditar que é possível 

fazer mais e enquanto eu lá estive o grande objetivo 

era reunir com treinadores e com atletas e ir de 

encontro às suas necessidades. Foi sempre esse o 

objetivo, porque a Federação não se pode esquecer 

que sem atletas não faz sentido existir e às vezes 

nestas situações do dirigismo em Portugal 

esquecemos um bocadinho isso. Habitualmente os 

atletas são quase postos de parte, mesmo sendo a 

ferramenta fundamental. (…) Mas em termos de 

Federação penso que é de valorizar o trabalho do 

Tenente Coronel António Neves pela criação do 

projeto de marketing do “Super Atleta” e do “Bicas” 

que conseguiu pela primeira vez que a imagem de um 

atleta paralímpico valesse mais do que a de um atleta 

olímpico. Penso que foi fundamental o papel da 

Federação que trabalhou muito bem nesse sentido e 

foi em Sidney que este projeto começou a tomar 

contornos, mas foi apenas em Atenas que este 

trabalho mais se fez notar. Aliás, antes da partida para 

Atenas tínhamos como patrocinadores a Fundação 

Luís Figo, a Galp, a Allianz e outros patrocinadores 

assim de peso. Nessa altura lembro-me que tivemos 

muitos diretos em televisão, tivemos muitas 

reportagens em jornais, tivemos um estágio de 

preparação com a equipa geral que foi muito 

importante porque nos conhecemos a todos antes de 

partir. Lembro-me que houve um jornal da noite em 

direto desse estágio. Era véspera de partirmos para 

Atenas e havia empresas a tentar ligar para a 

Federação porque queriam ser patrocinadores, 

portanto foi realmente um trabalho muito bem 

desenvolvido nessa altura; acho que nunca se falou 

tanto de desporto adaptado e de atletas paralímpicos. 

Depois o projeto manteve-se intacto até 2008, embora 

tendo caído um bocadinho em termos de visibilidade, 
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e desde que houve a criação do CCP o projeto 

transitou para a égide deles e, sob o meu ponto de 

vista, não tem sido tão bem aproveitado quanto 

deveria. (…) Desde Pequim não houve uma única 

campanha feita até agora!  

 

Face ao exposto, a concretização de projetos de 

marketing sobressai como primordial para conferir 

visibilidade aos atletas paralímpicos e divulgar os 

seus méritos desportivos. A este respeito, também os 

meios de comunicação social detêm uma função 

primordial. 

 

Houve alguma evolução no âmbito dos meios de 

comunicação social, mas não muito. Eu acho que 

tirando esse período de 2004, em que realmente 

houve muita procura, continuamos mais ou menos 

naquela situação em que na altura da partida e do 

regresso há muita informação, mas depois ao longo 

de todo o ciclo paralímpico só existem notas de 

rodapé com muito pouco assunto. (…) Por isso acho 

que o que evoluiu mais não foi em termos de 

quantidade, mas se calhar em termos da forma como 

é abordado o tema. Não no sentido tanto da 

reabilitação e do coitadinho, mas cada vez mais numa 

vertente desportiva e de desporto de alto rendimento. 

Aí sim, acho que as mentalidades mudaram um 

bocadinho. (…) Acho que já se começa a criar uma 

barreira mais clara entre o que é aquilo de desporto 

de reabilitação e do que é desporto de elite e isso 

ainda era muito confuso até há muito pouco tempo.  

 

Para além da comunicação social, os patrocínios 

representam um meio, por excelência, para 

influenciar pensamentos e visões sociais, 

nomeadamente, quando nos referimos à associação 

de uma marca de renome a um atleta paralímpico. 

Neste contexto, Leila sente-se honrada por ter 

conseguido um dos primeiros patrocínios individuais 

no desporto paralímpico nacional. Na sua opinião, a 

partilha de um mesmo patrocínio entre atletas 

olímpicos e paralímpicos é uma importante meta a 

atingir no futuro. Esta representará a concretização 

dos valores da inclusão e da igualdade no âmbito 

desportivo, mas também a vitória dos atletas 

paralímpicos numa batalha travada diariamente por 

muitos deles em busca de oportunidades e de 

melhores condições.  

 

Na altura o meu patrocínio surgiu quando a Visa tinha 

um projeto a nível Europeu em que cada um dos 

países teria uma equipa constituída por atletas 

Olímpicos e Paralímpicos. Neste aspeto foi inovador 

e fez toda a diferença este projeto inclusivo da Visa, 

pois em termos de mentalidades é fundamental que 

uma marca como esta encare as coisas desta forma. 

Este era um projeto em que faziam parte atletas 

Olímpicos e Paralímpicos (…). Em Portugal, os atletas 

apoiados eram a Naide Gomes, o Rui Silva e eu 

enquanto atleta paralímpica. Eu tive sorte no fundo, 

porque nada fiz para ter este patrocínio e julgo que até 

então não tinha havido nenhum patrocínio tão elevado 

quanto aquele a um atleta paralímpico português. No 

fundo, foi um marco fundamental… as empresas 

ainda têm dificuldade em associar a sua imagem a 

uma pessoa com deficiência. (…) As coisas têm vindo 

a mudar aos poucos, temos agora recentemente o 

exemplo do David Grachat, atleta da Natação, que foi 

patrocinado pela Mota-Engil; um patrocínio ainda 

melhor do que o meu e que lhe dá alento e condições 

para suprimir algumas das faltas que a bolsa 

paralímpica não consegue sustentar, porque 

realmente os gastos são muitos. 

 

Mesmo afastada das competições, Leila gostaria 

de ocupar um lugar no desporto para pessoas com 

deficiência em Portugal. Através da Medicina 

Desportiva ou da Classificação Funcional, o seu 

objetivo futuro é manter-se associada ao mundo 

desportivo. Sob o ponto de vista pessoal, anseia pela 

experiência da maternidade, projeto adiado pelo 

desporto e que deseja recuperar em breve. 

 

Vou continuar ligada via medicina desportiva à 

Gesloures pois faço parte do departamento e a ideia 

é também vir a estar ligada através da classificação 

desportiva. No entanto, como se foram metendo 

outras coisas pelo meio, esse meu objetivo foi ficando 

para trás... mas é algo que desejo fazer e que ainda 

está cá. Gostava realmente de investir na parte da 

classificação desportiva, virá na sequência da 

especialização. (…) Quanto ao futuro coloco mesmo 

a hipótese de fazer a especialidade, de 5 ou 6 anos 

de Medicina Desportiva, porque é realmente uma área 
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que me é muito querida. (…) Para além disso, nas 

minhas consultas posso incentivar a prática 

desportiva e ligar a minha atividade ao desporto e à 

medicina desportiva, a tudo aquilo que foi a minha 

vida. (…) Para além disso, para breve ser mãe é 

também um grande objetivo [risos]. Já gozei os 4 anos 

de descanso depois de Pequim e portanto acho que 

estamos numa altura em que já começamos a querer 

alargar a família. Por isso o grande objetivo é ter uma 

casa maior, com uma mesa muito grande para reunir 

a família toda e sentar toda a gente à mesa [sorriso]. 

 

Após concluída a entrevista e considerando a 

relação de proximidade previamente existente com a 

atleta, penso ser capaz de identificar algumas das 

características marcantes da sua identidade.  

A sua simpatia, amabilidade e sorriso são 

contagiantes e acompanharam a sua narração. 

Desde sempre marcada pelos valores transmitidos 

pelo seu pai, Leila revelou-se uma atleta disciplinada, 

responsável, comprometida e dedicada. A sua 

determinação e ambição foram fundamentais nos 

feitos desportivos alcançados, mas sem a humildade 

de que é detentora talvez alguns dos seus troféus não 

fizessem hoje parte do seu currículo. A plena 

consciência das suas fraquezas e das dificuldades 

fizeram-na assumir o papel guerreira no desporto e 

que se transferiu para outros contextos da sua vida. 

De facto, a superação foi uma constante no desporto 

e estende-se na sua vida: “o querer sempre mais, às 

vezes mais do que era capaz… talvez tenha sido isso que 

me levou tão longe”. 
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5.4 A Narrativa de Nelson Lopes 

 

O atleta foi entrevistado no dia 12 de Outubro de 

2012, durante a tarde, na Piscina do Centro 

Desportivo Nacional do Jamor. Ocupamos um 

confortável sofá junto ao ginásio existente neste 

espaço desportivo. O ambiente era tranquilo e 

permitiu-nos ter alguma privacidade. Assim sendo, 

fomos conversando ao longo de várias horas, naquela 

que se tornou a mais longa entrevista deste estudo.  

Nelson tem 34 anos, é casado, nasceu em Lisboa 

e vive em Cascais com a esposa e os seus filhos. 

Licenciado em Gestão do Desporto pela Faculdade 

de Motricidade Humana, trabalha no departamento 

desportivo da Câmara Municipal de Cascais. 

A sua deficiência motora surgiu aos 2 anos, 

quando contraiu Poliomielite - doença viral altamente 

contagiosa e que atinge o sistema nervoso central 

destruindo as suas ligações aos músculos. Sem 

essas ligações, os músculos deixam de ser 

estimulados e vão definhando. Ao mesmo tempo, a 

pessoa perde a capacidade de voluntaria ou 

involuntariamente solicitar um determinado grupo 

muscular. No caso do atleta, as sequelas deixadas 

pela Poliomielite afetaram principalmente os 

membros inferiores e dificultam-lhe o andar.  

Aos 5 anos, Nelson iniciou-se na Natação por 

indicação médica. Numa fase inicial, o objetivo era 

fundamentalmente terapêutico e associado à 

necessidade de reabilitação motora das sequelas 

deixadas pela Poliomielite. Porém, aos 18 anos 

Nelson apercebe-se de que existe Natação adaptada 

e a possibilidade de participar em competições desta 

modalidade levam-no a procurar informações sobre 

esta vertente desportiva.  

No ano de 1996, inicia-se num processo de treino 

específico de Natação que o transportou até ao mais 

elevado nível de competição desportiva. Nesta 

modalidade, o atleta tem vindo a competir pela classe 

                                                 
22 Na classe S4 enquadram-se atletas com tetraplegia ou 
poliomielite comparável a uma lesão completa abaixo da 
vértebra C8; atletas com tetraplegia incompleta abaixo de 
C7 ou poliomielite comparável; atletas com diplegia grave 

S422 em representação de diferentes clubes. 

Inicialmente representou a Associação dos 

Bombeiros Voluntários dos Estoriz até 2006 e, desde 

então, representa o Clube de Natação do Colégio 

Vasco da Gama onde integra a direção do Clube e 

desempenha funções ao nível da administração. 

No decorrer da sua carreira, Nelson ascendeu aos 

palcos paralímpicos em Sidney 2000, Atenas 2004 e 

Pequim 2008, alcançando um 6º lugar em Atenas e 

um 8º lugar em Pequim, ambos nos 50m costas, sua 

prova de eleição. Conquistou ainda duas medalhas 

de ouro, cinco de prata e cinco de bronze em 

Campeonatos da Europa, Torneios Europeus, 

Meetings e outras competições internacionais. 

Sagrou-se Campeão Nacional de Verão e de Inverno 

de 2003 até 2011. Reconhecido ainda pelos recordes 

batidos a título Europeu e Mundial, Nelson foi 

homenageado e distinguido por entidades públicas, 

comunicação social e autarquia de Cascais. 

Nelson mostrou-se muito descontraído e à 

vontade durante a realização da entrevista, o diálogo 

fluiu de forma natural e contínua. Após esclarecer o 

atleta dos propósitos da entrevista, este começou a 

narrar a sua história de uma forma coerente e 

detalhada, organizando-a no tempo de uma forma 

quase telegráfica. Ao atleta elogio a memória e a 

elevada capacidade de comunicação demonstrada. 

Por este motivo, alguns dos seus excertos são mais 

extensos do que o habitual. 

Nos primeiros anos de vida, uma doença viral 

muda, radicalmente, o rumo do seu destino. A este 

respeito, Nelson contou-nos, com algum detalhe, 

como tal aconteceu, bem como as etapas de 

reabilitação que se seguiram na tentativa de 

minimizar as sequelas deixadas pela Poliomielite.   

 

Devia ter pouco mais de 2 anos quando apanhei um 

vírus por contágio e fiquei com Poliomielite. É um 

pouco como o sarampo, aquelas doenças virais… A 

partir daí é tentar recuperar o que for possível para 

voltar ao mais normal possível. (…) Não me recordo 

com envolvimento do tronco e limitada propulsão dos 
ombros e cotovelos; entre outras tipologias com o mesmo 
grau de limitação. 
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de nada dessa altura, mas sei que deixei de andar. Eu 

tive a doença em Marrocos. Estávamos cá e ele teve 

uma oferta para ir para Marrocos trabalhar para uma 

empresa e foi quando estávamos lá que eu apanhei a 

doença. Depois voltei, ainda estive internado umas 

semanas (...). A Poliomielite tem um período em que 

o vírus está ativo e se o corpo consegue combatê-lo e 

destrui-lo, sobrevive-se. Depois é uma questão das 

sequelas com que se fica. E a partir daí é tentar fazer 

a reabilitação para tentar reverter todas as sequelas 

que foram deixadas. No meu caso, após ter estado 

internado no Hospital Dona Estefânia, tive alta, fui 

para Alcoitão e comecei logo o processo de 

reabilitação. Comecei com a fisioterapia com dois, 

três anos. (…) Já um pouco mais à frente, recordo-me 

de usar os aparelhos nas pernas. Recordo-me de 

algumas fases na fisioterapia, algumas fases na 

piscina de Alcoitão, algumas massagens… pequenas 

lembranças apenas. (…) Por volta dessa idade 

colocaram-me os aparelhos nas pernas. Para mim o 

aparelho sempre fez parte dos meus hábitos, um 

pouco como uma peça de roupa. Sempre foi algo que 

fez parte. Devia ter para aí uns 4/5 anos quando 

comecei a caminhar. Com os andarilhos, com as 

canadianas (…) sempre com ajuda. Isto tudo 

acompanhado com a fisioterapia, recuperação e 

reabilitação para tentar ter uma vida o mais normal 

possível. Acho que esse processo durou até aos 9/10 

anos. (…) Basicamente a ideia é, como eu não 

consigo, voluntaria ou involuntariamente, solicitar 

determinados grupos musculares eu necessitava que 

através da fisioterapia esses músculos ou esses 

grupos musculares fossem tendo a solicitação 

possível para que o meu crescimento fosse o mais 

normal possível. (…) Então sempre mantive a 

fisioterapia e a Natação. A Natação… desde os dois 

anos que eu estou na piscina. Comecei lá em Alcoitão. 

Eles têm uma piscina e fazia parte do protocolo de 

reabilitação que passasse pela piscina. A água quente 

ajuda os músculos a relaxar e como sequela da 

Poliomielite há determinados músculos que ficam 

demasiado tensos e então às vezes a fisioterapia 

necessitava de ser feita dentro de um meio que fosse 

mais relaxante. (…) Não era propriamente a Natação 

de adaptação ao meio aquático, era uma Natação que 

quase que podia chamar-se hidroterapia. (…) Eu 

quando tinha aí à volta de 5/6 anos tive alta de 

Alcoitão. Já não fazia lá em Alcoitão a fisioterapia nem 

a Natação, mas por aconselhamento das 

fisioterapeutas, os meus pais mantiveram-me na 

Natação. Então saí de Alcoitão e os meus pais 

puseram-me numa piscina particular. A partir daí 

comecei a fazer a adaptação ao meio aquático como 

qualquer criança de cinco anos. De lá para cá, a nível 

de Natação foi aprender a nadar, foi ganhar gosto… e 

aprendi os quatro estilos. 

 

Nos primeiros anos de vida, grande parte dos dias 

de Nelson foram passados em sessões de fisioterapia 

e reabilitação no Centro de Medicina de Reabilitação 

de Alcoitão. Foi nesta fase que teve os primeiros 

contactos com a piscina e que começou a adquirir o 

gosto e o prazer pela realização de atividades neste 

meio.  

Por conselho médico e dos fisioterapeutas que o 

acompanharam em Alcoitão, a saída do centro fez-se 

com a passagem direta para aulas de iniciação à 

Natação.  

Em todo este processo, os pais desempenharam 

um papel marcante no acompanhamento 

incondicional ao atleta. Muitas vezes ajustaram os 

seus próprios horários de trabalho em função das 

sessões que Nelson frequentava durante o processo 

de reabilitação. Foi destes que herdou a persistência 

e a determinação que ainda hoje se destacam na sua 

personalidade. 

 

Se calhar, ao inverso de outras famílias, os meus pais 

não quiseram que eu ficasse internado em Alcoitão, 

sempre quiseram ficar comigo a cargo deles. E por 

isso eu levava uma vida absolutamente normal. 

Quando eles tinham de ir para algum sítio eu ia com 

eles; quando eles iam de férias eu também ia com 

eles… levavam uma vida absolutamente normal com 

os meus irmãos. E apesar de manter-me a fazer 

alguma fisioterapia em centros de fisioterapia e a 

fazer a Natação por fora, eles sempre andaram 

comigo de um lado para o outro. Foram incansáveis! 

Hoje reconheço que tenho de lhes agradecer por tudo 

o que consegui na vida. Foram eles que me 

mostraram o valor de não desistir e o sucesso que 

podemos alcançar se nos esforçarmos para atingir os 

nossos objetivos. 

  

Na vida de Nelson, a Natação foi até aos 17 anos 

um meio de terapia e de reabilitação que o atleta 
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reconhece que sempre o acompanhará. Constatando 

as vantagens deste tipo de prática desportiva para a 

manutenção dos seus níveis de força muscular, 

Nelson aceita com naturalidade o facto de a piscina 

ser parte integrante de si próprio. O mesmo sucede 

com os aparelhos que utiliza nos membros inferiores 

para estabilizar os movimentos e auxiliar o andar. 

Não obstante, aos 18 anos, Nelson assiste ao 

regresso dos atletas paralímpicos portugueses dos 

Jogos Paralímpicos de Atlanta, em 1996, 

acontecimento marcante e que reverte o rumo do seu 

percurso desportivo. Este episódio levou-o a desejar 

assumir o papel daqueles atletas e a procurar 

informações sobre a área. A possibilidade de 

existência de uma vertente competitiva na Natação 

adaptada começou a ganhar corpo na sua mente e 

incentivou o atleta. 

 

Depois de terminada a adaptação ao meio aquático, 

de aprender a nadar e de nadar os quatro estilos, a 

Natação era uma forma de terapia. Era uma forma de 

eu trabalhar os grupos musculares que fora de água 

era mais difícil ou impossível trabalhar. Em 96 foi 

quando vi umas notícias do regresso da missão 

paralímpica aos Jogos de Atlanta… Até aí nunca tinha 

ouvido nada sobre desporto adaptado, nem sabia 

sequer que havia. Ver isso suscitou-me curiosidade e 

então procurei informar-me. Tinha uns 17/18 anos e 

houve um Professor de Natação que me trouxe uma 

revista da FPDD onde vinham lá contactos. (…) Uma 

vez disse-lhe que tinha visto as notícias e que por 

acaso até tinha curiosidade em saber informações e 

ele disse: “Olha, tive uma ação de formação sobre 

desporto adaptado e fiquei com uma revista da 

Federação”. Passados dois ou três dias trouxe-me a 

revista, tinha lá os contactos e eu telefonei-lhes. 

Informaram-me que havia um treinador de Natação 

adaptada a 5 minutos da minha casa, o Professor 

José Pacheco, que dava treinos na Alapraia, perto de 

São João do Estoril.  

 

Naquela época, encontrar informações sobre o 

desporto para pessoas com deficiência em Portugal 

não se revelou tarefa fácil. No seu entender, a falta de 

informações anunciou-se como um dos maiores 

obstáculos à iniciação desportiva, pois se existisse 

maior divulgação, talvez tivesse ingressado no 

desporto de elite mais cedo. Como este refere: 

 

O que de início foi um bocado mais difícil foi o saber 

onde começar. Se soubesse antes já estaria na 

competição certamente. 

 

Aquando do primeiro treino na Natação adaptada 

e do contacto com o treinador responsável, as 

palavras utilizadas por Nelson evidenciaram a sua 

natureza competitiva e a sua forma de ser, na altura, 

talvez um pouco altiva. Na entrevista o atleta contou-

nos este episódio sempre com um sorriso no rosto e 

de uma forma quase autocrítica perante a sua atitude 

na época. 

 

Da Federação deram-me o contacto do Professor 

José Pacheco e eu fui lá um dia à piscina. Nadei e ele 

disse-me que eu era capaz de ter jeito, que nadava 

bem. Já sabia nadar, era só uma questão do treino 

porque ainda não tinha treino para fazer provas. (…) 

Eu por acaso ainda me lembro do que é que eu lhe 

disse e se calhar fui um bocado arrogante… [risos]. E 

disse-lhe: “Eu estou interessado mas é só se tiver 

qualidade para ir a nível internacional, só nacionais, 

isso não me interessa” [risos]. Ele deve-se ter rido, 

deve ter pensado: “Bem, mas que cromo que me veio 

calhar agora” [risos].  

 

Depois de iniciar os treinos com a equipa de 

Natação adaptada, rapidamente os seus tempos 

começaram a melhorar e a ascensão à alta 

competição não tardou a suceder. Em 1998 o atleta 

participou na primeira prova do Campeonato nacional 

de Natação adaptada e as marcas obtidas 

permitiram-lhe o acesso às competições 

internacionais e, um ano mais tarde, a chamada à 

seleção nacional. 

 

Isto foi em Julho e para aí em Novembro comecei a ir 

treinar com ele. As coisas correram bem, fomos ao 

meu primeiro Campeonato nacional em 98 e ganhei 

as provas todas em que participei. Diga-se que 

também não havia muita competição para a minha 

classe, então não foi assim muito difícil. A parte boa 

foi que os tempos que eu fiz já eram tempos bastante 

interessantes para quem, apesar de já saber nadar, 

tinha pouco tempo de treino. Nas semanas seguintes 
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o Professor Pacheco trouxe-me as fichas de alta 

competição para me inscrever e disse-me que ia 

haver um torneio em Sheffield e que eu já estava 

escolhido para ir. Foi a minha primeira prova 

internacional. Quando ele disse isso pensei: “Boa, 

está a correr-me bem!” [risos]. Nesta experiência, a 

minha primeira prova foi um fiasco, fui 

desclassificado. (…) Depois fiz mais duas provas, os 

50m de bruços e os 100m livres e aí foram provas com 

tempos bastante bons, bem melhores do que tinha 

sido no Campeonato nacional. (…) Entretanto fiz 

mínimos para o Campeonato do Mundo em 

Christchurch, na Nova Zelândia, em 98. Consegui 

fazer os mínimos e consegui ser convocado para ir à 

seleção. 

 

Ao serviço da seleção nacional, em 1999 o atleta 

atinge um dos momentos referentes da sua carreira, 

a conquista da primeira medalha internacional. 

Embora tenha experimentado numa mesma prova a 

sensação da derrota e da vitória, o que ficou na sua 

recordação foi a primeira conquista internacional. 

Com referência a este episódio, Nelson contou-nos o 

que sentiu e enaltece a competência percebida nesse 

momento. 

 

Em 99 foi na Alemanha, em Braunschweig, foi onde 

eu ganhei a primeira medalha, o bronze nos 50m 

bruços. Durante essa época bati os meus recordes; 

cheguei lá e melhorei os tempos; consegui alcançar 

finais; consegui chegar à final dos 50 bruços e depois 

consegui ganhar uma medalha de bronze. (…) Foi 

uma sensação de alegria muito grande até porque fui 

para a final com o terceiro tempo, mas terminei a 

prova no quarto lugar. Apesar de o tempo ter sido 

melhor do que o meu tempo de inscrição, terminei em 

quarto lugar pronto, fiquei assim um bocado chateado. 

Apesar de nunca ter ganho uma medalha vai-se para 

a prova em que se tem o terceiro tempo, fica-se já com 

a ideia de que se pode ganhar ali qualquer coisa. 

Quando não se consegue ganhar fica-se naquela 

“Tiraram-me ali qualquer coisa”. Mas entretanto, 

quando estava a voltar das piscinas para as bancadas 

foi anunciado que o rapaz que tinha ficado em terceiro 

lugar tinha sido desclassificado. E então fiquei em 

terceiro lugar, aí foi uma grande felicidade. (…) Nesse 

momento não estava nada à espera porque tinha visto 

no Campeonato do Mundo que não era a mesma 

coisa que cá dentro e eu ainda tinha muito que 

aprender e que treinar até poder minimamente 

interferir com os lugares do pódio. Portanto uma 

medalha nessa altura, apesar de toda a vontade que 

tinha, de toda aquela coisa de querer, não era coisa 

que estivesse nas minhas ideias nem nas do meu 

treinador. (…) Mas foi uma grande felicidade, uma 

grande alegria conseguir trazer uma medalha.  

 

Um ano depois da conquista desta medalha, 

Nelson faz os mínimos e é integrado na missão 

paralímpica portuguesa para Sidney 2000. Recordo 

que a iniciação do atleta na alta competição foi 

marcada pelo regresso dos atletas paralímpicos 

portugueses da anterior edição dos Jogos 

Paralímpicos. Nesta perspetiva, a oportunidade de 

ocupar o lugar com que sonhou durante 4 anos foi 

vivida de forma entusiasta pelo atleta. 

 

Consegui fazer mínimos para os Jogos de Sidney e 

fui selecionado. (…) Passei o ano a treinar com 

bastante afinco e era uma grande meta que queria 

atingir. Quando entrei o meu objetivo era esse. Era um 

objetivo que não era fácil de alcançar e tinha sido 

concretizado! Foi um motivo de grande orgulho ter 

conseguido ser convocado para os Jogos. (…) Apesar 

de já ter ido ao Mundial, de já ter ido ao Europeu e de 

já ter uma medalha (…) o objetivo máximo de um 

atleta são os Jogos. (…) Em termos de resultados a 

expectativa era melhorar os meus tempos. Nessa 

altura já conseguia ter uma noção do que é que os 

outros adversários valiam e do que é que eu valia. 

Também sabia que estava há pouco tempo nisso e 

que a medalha que tinha tido no ano anterior 

dificilmente iria conseguir repetir nos Jogos. Era 

diferente o nível de exigência. Fomos para os Jogos, 

a primeira prova foram os 50m bruços. Não foi grande 

coisa, fiz um bocadinho pior do que tinha feito uns 

meses antes do Campeonato nacional de Verão que 

tinha sido recorde nacional. (…) No dia seguinte tinha 

a prova de 50m costas e quando estávamos na 

câmara de chamada ele teve um discurso para me 

deixar completamente à vontade, quase como que 

tirando a responsabilidade. E fui para a prova e bati o 

recorde nacional; tirei um segundo ao meu recorde 

nacional. Foi uma grande alegria! (…) Eu próprio não 

tinha gostado da minha prestação no dia anterior. Eu 

tinha treinado mais do que aquele resultado mostrava 
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e então no dia anterior tinha ficado chateado comigo 

próprio. Nada com o meu treinador, nada com o 

ambiente, não que se passasse nada disso. No outro 

dia a seguir tinha a prova de 100m livres e também 

me recordo da conversa que o meu treinador teve 

comigo. Aí já foi uma conversa: “Ontem conseguiste 

bater o teu recorde, hoje nos 100m tenta bater o 

recorde e acabas em beleza.” (…) Fui para a prova e 

voltei a bater o meu recorde, tirei 2 segundos. Fiquei 

contente e foi um pouco a confirmação de que o treino 

estava a resultar e estava no bom caminho. 

Obviamente que me custou imenso, não cheguei 

sequer às finais nesses Jogos.  

 

Ainda a respeito desta competição, Nelson 

enaltece o ambiente sublime e grandioso 

experienciado nos Jogos Paralímpicos. 

Representando o lugar supremo que qualquer atleta 

deseja pisar no seu trajeto, os Jogos concretizam-se 

numa atmosfera de convívio e de interação entre uma 

grande diversidade de atletas. Cada um com as suas 

limitações, neste palco é possível assistir à 

consagração de uns e ao fracasso de outros, num 

misto de sentimentos tantas vezes antagónico, mas 

que é partilhado por todos aqueles que vivem esta 

experiência.  

  

Ir a uns Jogos é uma experiência única! Já tinha feito 

um mundial, mas não tem nada a ver a competição; 

não tem nada a ver a envolvência; nem os objetivos a 

que nos propomos. Uns Jogos são o ponto máximo 

que o atleta pode ter na sua carreira desportiva. Para 

além disso, eu e os meus colegas de Natação 

estávamos provavelmente num dos países que mais 

acompanha e percebe de Natação que é a Austrália. 

(…) Às vezes quando saíamos estávamos no parque 

Olímpico em contacto com os espectadores e o 

público vinha ter connosco. Normalmente andávamos 

sempre lá de fato de treino ou equipados e vinham ter 

connosco a pedir autógrafos. Se dizíamos que 

éramos da Natação, juntava-se uma multidão à nossa 

volta que demorávamos ali uma meia hora a dar 

autógrafos. Por aí foi uma experiência única! Até 

mesmo pela piscina da competição, foi a piscina com 

a maior bancada de espectadores em que eu já estive. 

Tinha 20 mil espectadores. E cheia. Sessões da 

manhã em que eram só eliminatórias, mas estava 

sempre cheia. E foi a primeira vez em que cobraram 

bilhetes para ir assistir aos Jogos Paralímpicos. 

Mesmo assim esteve cheia do primeiro ao último dia 

de provas, de manhã à tarde, não havia bilhetes, 

estava esgotado. Era um barulho ensurdecedor. 

Praticamente nem conseguíamos ouvir o nosso 

pensamento com o barulho, principalmente quando 

iam nadadores australianos nas provas era uma coisa 

por de mais [risos]. Recordo-me de sair da câmara de 

chamada e ir para a minha pista preparar-me... A 

partir do momento em que entro para a câmara de 

chamada, o que houver para pensar é prova, aguentar 

até onde for possível e nunca desistir. Só me apercebi 

desse barulho nos outros dias em que estava a 

assistir aos meus colegas a nadar. (…) Depois 

convive-se com outros países, com outros hábitos; 

outros atletas; outras experiências. (…) Nos Jogos 

estamos 24 horas com aquelas pessoas. Nota-se que 

conforme se vai aproximando o início dos Jogos há 

uma subida de tensão, nota-se que as pessoas estão 

mais focadas, algumas estão com menos espaço para 

distrações ou toleram menos distrações, mas isso 

depois vai passando conforme as provas vão 

começando. Depois há aquela dualidade de 

sentimentos, os que conseguem atingir os objetivos a 

que se propõem soltam-se muito mais, o humor é 

completamente diferente. Depois há o inverso, há os 

que não conseguiram atingir os objetivos a que se 

propunham e nota-se que o estado de espírito é um 

bocado cabisbaixo. Mas é uma experiência que só 

vivida, só vivida… Há muita coisa que não é fácil 

explicar, não se consegue traduzir em palavras, só 

vivendo. 

 

Estas vivências foram de tal modo marcantes que 

transformaram a perspetiva que, até à data, o atleta 

possuía da Natação. Os Jogos Paralímpicos de 

Sidney simbolizaram a iniciação de um trajeto em que 

o comprometimento com a prática desportiva, a 

dedicação e o empenho passaram a representar a 

nota dominante.  

 

Voltei dos Jogos com vontade de melhorar as minhas 

prestações. Eu queria ir aos Jogos e ganhar e voltei 

com a ideia de que ainda tinha de trabalhar muito 

mais, o dobro ou o triplo do que o que eu tinha feito 

até aí. E assim foi, comecei a fazer treinos bi-diários. 

(…) Por um pódio dá-se tudo e é tudo que fica lá, mas 

também há que ter o realismo e saber ver as nossas 
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possibilidades. Mas ver as cerimónias do pódio em 

Sidney fez-me ter ainda mais vontade de chegar lá!  

 

Nesta conjuntura, se numa primeira fase o intento 

do atleta era alcançar o palco paralímpico, depois de 

atingida esta meta, o limite da sua superação passou 

a ser a conquista de um lugar no pódio. 

Aquando do regresso a Portugal, Nelson não 

tardou a trocar de treinador. O seu treinador revelou 

dificuldades em conciliar os horários de Professor na 

escola com os treinos, mas fez a passagem do atleta 

para uma das suas filhas, na data, estudante de 

Ciências do Desporto na Faculdade de Motricidade 

Humana de Lisboa. Com a nova treinadora, Carla 

Pacheco, o atleta esteve apenas 2 anos e das 

experiências vividas com ela recorda a obtenção de 

um lugar na final de um Campeonato do Mundo, em 

2002, na Argentina. No momento em que atingiu este 

feito, contou-nos o que preenchia o seu pensamento: 

 

Foi bom porque consegui atingir o meu objetivo. Foi 

pensar: “Bem, agora já posso começar a tentar 

chatear os gajos lá mais à frente. Agora já começo a 

ter ritmo para chateá-los, nem que seja só um 

bocadinho” [risos]. 

 

À medida que conquistava etapas superiores, a 

crença nas suas capacidades crescia e possibilitava 

ao atleta a definição de objetivos em patamares 

superiores.  

As mudanças de treinador foram uma constante 

no seu percurso, instabilidade que nem sempre se 

revelou favorável no processo de treino e nas 

performances alcançados pelo atleta.  

 

Depois de estar com a Carla Pacheco ela mudou-se 

para o Norte e eu fiquei com o treinador que treinava 

a Natação pura das categorias mais novas da ABVE 

[Associação dos Bombeiros Voluntários dos Estoriz], 

o Nuno Soares. Entretanto ele também teve uma 

oferta para ir treinar umas piscinas no Alentejo e foi. 

Isto em Janeiro de 2004, ainda estava a meio do 

processo para Atenas [Jogos Paralímpicos de 2004]. 

A partir daí fiquei com o Fernando Teixeira que era o 

treinador principal da equipa de competição da ABVE. 

Quando comecei com ele não fazia ideia que era tão 

conceituado a nível da Natação pura. Só depois, 

quando comecei a estar mais com ele, comecei a 

perceber que toda a gente o conhecia.  

 

Outra das adversidades sentidas por Nelson 

nesta fase foi conciliar a sua vida de estudante com o 

treino e com a vida pessoal. Entretanto viu-se envolto 

nos preparativos do seu casamento e a necessidade 

de adotar novos papéis exacerbou as dificuldades 

sentidas. Ao mesmo tempo, começou a trabalhar e as 

responsabilidades inerentes ao desempenho das 

suas funções transformaram o ciclo paralímpico entre 

Sidney e Atenas num dos mais penosos para o atleta.  

 

Entrei no Instituto Superior de Economia e Gestão de 

Lisboa em Gestão de Empresas. Nessa altura 

coincidiu com o iniciar do processo de treino na alta 

competição e fazer isso ao mesmo tempo que entrei 

na Faculdade foi muito difícil. (…) Entretanto comecei 

com a competição, houve alguns Professores que não 

davam o mínimo de apoio e então fui prolongando um 

pouco mais a minha Licenciatura. Entretanto conheci 

a minha mulher, casamos, eu também comecei a 

trabalhar e fui adiando o curso. (…) Depois pedi 

transferência para a Faculdade de Motricidade 

Humana e conclui aqui a licenciatura. Mas, voltando 

atrás, houve ali uma altura que não conseguia 

conciliar os horários com os treinos, era muito difícil 

mesmo. (…) Mas pronto, fui sempre mantendo a 

Natação e os treinos. (…) Lembro-me que já perto dos 

Jogos fartei-me de treinar (…) Chegava à noite e 

estava completamente estourado. Tinha dias que 

chegava a casa, ia à casa de banho, olhava ao 

espelho e estava com uma barba… uma coisa brutal, 

e dizia: “Não tenho força nos braços para isso, 

esquece!” Nessa temporada já tinha começado a 

trabalhar, estava com a minha mulher, estávamos a 

tratar das coisas da nossa casa e das coisas do 

casamento… foi terrível essa parte. Eu casei duas 

semanas depois de ter voltado dos Jogos, portanto foi 

um ano intenso. E isto com trabalho pelo meio, com 

estudos pelo meio, foi bastante desgastante. 

 

Nos Jogos Paralímpicos que se seguiram, em 

Atenas, Nelson salienta os resultados obtidos como 

os melhores de sempre. Nesta competição, o seu 

intento primordial era participar numa final 

paralímpica, seria a sua estreia.  
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Os Jogos de Atenas foram os primeiros com o 

Fernando Teixeira como treinador. Fui para os Jogos 

com o 12º tempo, tendo batido por três vezes o 

recorde nacional durante essa temporada. Mas na 

meia-final fui 6º, consegui chegar à final e bati o 

recorde nacional. (…) Na final mantive esse lugar e 

portanto foi um resultado muito bom. (…) Essa época 

tinha sido complicada, tinha havido alguns problemas 

e o meu apuramento para os Jogos foi muito difícil de 

conseguir. (…) O objetivo era chegar à final que eu 

ainda não tinha conseguido fazer uma final em Jogos 

Paralímpicos. (…) A seguir à prova foi uma sensação 

de alívio, depois daquela troca toda de treinadores… 

ter conseguido o meu objetivo foi uma sensação de 

alívio, uma coisa enorme. Uma sensação quase do 

género de que podia morrer ali que tinha feito o que 

era preciso. 

 

Finda esta competição, Nelson ponderou 

abandonar o desporto de elite. Depois de casado, a 

adoção de novos papéis exigiu da sua parte um 

esforço suplementar que não se coadunava com o 

desempenho de uma atividade profissional e com a 

intensidade dos treinos de um atleta de alta 

competição. Ademais, o atleta estava plenamente 

consciente do desafio, cada vez maior, que teria de 

enfrentar perante atletas internacionalmente muito 

bons e que estavam envoltos em sérios processos de 

treino. Na sua mente, dificilmente conseguiria, diante 

da sua “nova vida”, competir com estes atletas e a 

opção de terminar o seu trajeto foi, por diversas 

vezes, considerada. 

 

Quando voltei muita coisa mudou. A rotina de estar 

casado, termos a nossa casa, todas aquelas rotinas, 

toda aquela logística das compras, disto e daquilo… 

foi diferente e necessitei de alguma adaptação. Essa 

época seguinte eu tinha falado com o treinador e 

tínhamos combinado que ia ser uma época mais 

calma. (…) Na altura tinha 26 anos e tinha pensado: 

“Isto é o meu auge, estou no meu máximo” e uma 

coisa que eu sempre quis foi não arrastar a minha 

carreira. Apesar de ter agora 34 anos e ainda andar 

aqui [risos]. (…) Essa foi uma época mais 

descontraída, tivemos uma taça da Europa na 

República Checa e fruto disso fui 4º ou 5º lugar nos 

50m costas, mas com um tempo abaixo do que eu 

tinha feito nos Jogos de Atenas. Nessa altura estava 

a ponderar, sinceramente, acabar ali a minha carreira 

desportiva. 

 

Nesta época começaram a surgir as primeiras 

bolsas paralímpicas em Portugal e a possibilidade de 

beneficiar desta ajuda levou o atleta a questionar se, 

de facto, o abandono seria a opção mais correta 

nesse momento. Após vencida a batalha com as 

entidades governamentais, luta da qual também o 

atleta fez parte, abandonar o desporto não lhe 

pareceu a melhor opção. Todavia, a decisão de 

continuar a competir apenas foi assumida pelo atleta 

em 2005. A sua menor dedicação ao processo de 

treino valeu-lhe uma das piores prestações europeias 

do seu percurso; episódio encarado por Nelson com 

tristeza e revolta. Na sua identidade competitiva e 

ambiciosa não havia lugar para uma prestação 

desportiva tão baixa. Por conseguinte, o 

comprometimento com o treino e a superação a que 

sempre nos habituou não tardaram em regressar aos 

seus dias. 

 

Acabei por continuar por duas razões. Nos Jogos de 

Atenas a Federação conseguiu, pela primeira vez, um 

acordo com o IDP [Instituto de Desporto de Portugal] 

e iríamos receber bolsas durante os quatro anos. 

Naquela altura eu tinha casa para pagar, tinha muitas 

despesas e obviamente o aspeto financeiro pesou 

também. Mas no final dessa temporada, ou seja, 

2004/2005, eu apercebi-me de que não conseguia 

treinar a meio termo. (…) Numa Taça da Europa de 

2005 fiquei com uma azia face aos que ficaram à 

minha frente serem piores do que eu… E então 

quando voltei decidi continuar essa temporada (…) 

depois dessa época logo se via. (…) Na época 

seguinte começamos a treinar novamente a sério! (…) 

Fiquei entusiasmado e motivado… e essa temporada 

também me correu bastante bem. Depois voltei a 

bater o meu recorde e venci várias provas.  

 

Associada a esta fase surge a mudança de clube 

e a consequente transição de treinador. Esta 

instabilidade técnica é percebida e encarada com 

descontração pelo atleta, contudo, Nelson reconhece 

as desvantagens que esta situação pode ter 

provocado nas suas proezas competitivas. 
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Em 2006 houve problemas entre a direção da ABVE 

e o meu treinador. Ele foi despedido e eu saí com ele. 

Fomos para onde estou atualmente que é o Clube de 

Natação do Colégio Vasco da Gama. Foi 

temporário… depois ele teve uma oferta de trabalho 

em Loulé e foi para lá. Mas ainda hoje falamos várias 

vezes. (…) No Vasco da Gama tenho mais ligação à 

Natação pura e faço parte da direção do clube. (…) 

Mas fui para lá, tive o Sandro Barão, estive lá um ano, 

ele depois também não me conseguia acompanhar. 

Estive com o Professor José Machado que era o 

treinador principal da equipa durante a época 

2007/2008 e durante 2008/2009. Depois no final da 

época de 2009 passei para o Edgar Andrade (…) e 

tenho estado com ele. (…) Mudei tantas vezes que os 

meus colegas por piada dizem: “Tu deves ser ruim 

como o caneco… já mudaste não sei quantas vezes 

de treinador!” [risos]. Mas reconheço que não tive 

sorte nisso. 

 

A experiência do atleta neste novo clube assumiu-

se desde cedo como marcante. O facto de ter 

integrado a equipa principal de Natação e de ser 

submetido a um processo de treino rigoroso fez com 

que se sentisse reconhecido. Com efeito, no Clube 

Vasco da Gama, Nelson assumiu também funções 

administrativas e é hoje uma referência dentro do 

clube. Este reconhecimento é muito importante para 

o atleta, de tal modo que passou a ponderar a sua 

conduta em função do exemplo que sente que tem de 

servir aos mais novos.  

 

No Vasco da Gama comecei a treinar ao lado da 

equipa principal e os treinos eram bastante pesados, 

continuam a ser… (…) Os treinos onde eu fiz mais 

metros por sessão e por época foram estes. (…) Fui 

totalmente integrado na equipa principal e hoje tenho 

muita proximidade com os miúdos dos escalões mais 

novos e é engraçado que isso foi-me quase imposto... 

Eu quando fui para lá comecei-me a aperceber que 

quer os miúdos da competição, quer os treinadores, 

olhavam para mim um bocado como exemplo. E é 

algo que eu nunca me considerei, um exemplo, 

porque tenho todos os defeitos e mais algum [risos]. 

Mas desde sempre me viram dessa forma o que para 

mim foi um bocado estranho a princípio porque não 

me via minimamente nessa figura. A princípio 

comecei a ficar um bocado assustado. Pensava: “Não 

me estejam a puxar para a ribalta porque defeitos é o 

que não me falta”. É um bocado aquilo dos ídolos… 

Pronto, ok… já fiz vários Jogos, tenho bons 

resultados, tenho medalhas, mas também tenho o 

lado humano, tenho os meus defeitos, às vezes tenho 

mau feitio, sou teimoso [risos]. Mas foi uma coisa que 

eu estranhei a princípio. Agora já acho normal e tento 

corresponder às expectativas, tento corrigir coisas 

que eu vejo que às vezes poderão não demonstrar um 

bom exemplo para os mais jovens ou para os meus 

colegas de treino.  

 

Refletindo sobre a sua experiência em Pequim 

2008, primeira competição paralímpica em que 

participou ao serviço deste clube, Nelson evidencia o 

elevado nível competitivo nas provas. Perante a sua 

personalidade ousada, a participação numa final 

paralímpica já não bastava para se sentir realizado. 

Na sua ótica, à medida que um determinado patamar 

é alcançado, o atleta tem de desejar o patamar acima 

e foi sempre assim que Nelson pensou no decorrer do 

seu trajeto na Natação. 

 

Os objetivos eram chegar à final e conseguir melhorar 

o meu tempo. Eu tinha conseguido melhorar o meu 

recorde nessa temporada… Fui para os Jogos, atingi 

a final, não consegui bater o meu recorde em 

nenhuma das provas, andei ali muito perto… mas não 

consegui bater. Voltei um bocadinho com sensação 

amarga pois ir só à final já não me satisfazia, já estava 

à espera de conseguir fazer algo melhor. (…) Mas a 

competição estava muito mais forte nesse ano… foi 

visível. 

 

Finalmente, em 2012, Nelson reporta-se à 

desilusão, à mágoa e à revolta sentida por não ter 

integrado a missão paralímpica portuguesa em 

Londres. Percebida como a pior fase da sua carreira, 

esta experiência é descrita com tristeza. Diante dos 

bons resultados demonstrados ao longo do último 

ciclo, não fazer parte da convocatória foi uma 

verdadeira surpresa, ainda mais quando o atleta tinha 

decidido que esta seria a última competição da sua 

carreira. 

 

Estava a ser uma temporada em que estava forte, nós 

estávamos focados para os Jogos e esse era o 

objetivo principal. E aí é que era para bater os meus 



Capítulo III. Narrativas no Desporto Paralímpico 
 

297 

 

tempos e os meus recordes nacionais. Na altura havia 

seis nadadores com mínimos para ir, mas o Comité 

Internacional só distribuiu 3 vagas masculinas para 

Portugal e havia 6 rapazes com mínimos. (…) Bem, 

critérios mal definidos… e acabei por ficar de fora. (…) 

O ponto baixo foi agora (…) estes deveriam ter sido 

os meus últimos Jogos; ia terminar aqui a minha 

carreira como nadador e roubaram-me isso. Tinha 

dois mínimos A, três mínimos B e em 50m costas tinha 

possibilidades de chegar às finais… mas claro nunca 

vou conseguir saber se tivesse ido até onde é que 

tinha chegado... Senti revolta… ainda sinto. São 

quatro anos a trabalhar para um objetivo e a sabermos 

que estamos a fazer o trabalho certo (…) e depois 

sermos roubados de podermos ver o resultado do 

trabalho é o que me tem custado imenso. Pensei 

deixar de vez…  

 

Claramente, este foi o momento mais difícil do 

percurso de Nelson. O sentimento de privação de um 

dos seus maiores sonhos foi vivido com desilusão 

perante a “injustiça” de que considera ter sido alvo. 

Porém, Nelson prefere exaltar os momentos mais 

marcantes do que permanecer na angústia do feito 

inatingido. São os momentos como aquele em que 

conquistou a sua primeira medalha internacional que 

recorda; os recordes batidos na luta travada consigo 

mesmo; os instantes de superação e de triunfo 

vividos; episódios que se sobrepõem às adversidades 

e marcam, indelevelmente, um percurso de sucesso 

na Natação adaptada. 

   

A primeira medalha marcou bastante, a segunda foi 

mesmo uma luta dentro de água e valeu por eu ter-me 

conseguido sobrepor aos meus adversários. Os 

recordes do mundo que fui tendo… há aquele gosto 

de “sou o melhor do Mundo!” Não existe ninguém mais 

rápido do que eu a fazer isto! Há esse orgulho, esse 

brio. A primeira vez que eu bati o recorde dos 100m 

porque era um tempo muito difícil. Foi bastante 

significativo esse recorde (…) senti-me realizado.  

 

Da reabilitação à competição, o desporto tem 

vindo a desempenhar um papel fundamental na vida 

de Nelson. A Natação sempre ocupou muitas horas 

dos seus dias e o atleta confessa que sempre irá fazer 

parte de si mesmo.  

 

O desporto começou por ter um papel a nível de 

reabilitação, papel esse que vai ter sempre ao longo 

da minha vida. Se eu quero manter o meu nível de 

mobilidade e de capacidade física vou ter sempre de 

fazer uma atividade física. E a que melhor se coaduna 

com as sequelas que eu tive é a Natação. (…) Às 

vezes já estou farto, já não me apetece, até mesmo 

durante a época… há dias em que o despertador toca 

às 5h30 da manhã e a única vontade que nós temos 

é ficar na cama [risos]. (…) No auge chegava a fazer 

12 sessões de treino por semana. Isso dentro de 

água. Mais duas a três sessões por semana de 

ginásio. (…) É o sítio que muitas vezes me dava paz 

de espírito para me acalmar um bocado; às vezes 

para pensar, para conseguir arranjar uma solução, 

para resolvê-los. A vertente de competição é assim, 

mas eu gosto de competição, gosto de competir, 

gosto dos treinos. (…) Ainda agora estive Setembro 

sem treinar e estava naquela de que já não ia vestir o 

fato para me enfiar numa piscina às 6 da manhã, mas 

ao fim de algum tempo sente-se falta de qualquer 

coisa para nos completar.  

 

No seu caminho na alta competição, os pais 

desempenharam uma função capital na iniciação 

desportiva e no apoio incondicional que sempre lhe 

prestaram. Outros elementos preponderantes foram a 

sua esposa e alguns dos treinadores que o atleta 

salienta entre os inúmeros profissionais com quem já 

teve o prazer de trabalhar. 

 

Tenho a felicidade de ter tido muitas pessoas ao longo 

do percurso. Começando pelos meus pais, a minha 

família, os meus irmãos… todos sempre me apoiaram 

bastante. Naquelas alturas em que as coisas não 

corriam como nós queríamos, eles estiveram sempre 

lá. Têm estado sempre lá! A minha esposa também e 

os meus treinadores… nisso eu posso dizer que tive 

muita sorte. Com todos os treinadores que tive 

aprendi bastante. Seja sobre a parte psicológica, seja 

sobre a parte dos treinos, seja sobre metodologia… 

tive a sorte de aprender com todos e isso é algo que 

se calhar nem todos os atletas podem dizer. (…) São 

experiências que, para mim, considero bastante 

importantes. (…) A minha esposa… eu acabei por 

casar com a filha do meu primeiro treinador [risos]. Ela 

é fisioterapeuta e quando eu estava naquelas fases 

mais complicadas de treino ela sempre me deu um 
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grande apoio a nível de fisioterapia e de recuperação 

das lesões “normais” do treino. (…) Sempre que tenho 

algum problema recorro a ela. (…) Agora somos 

casados e ela é que me faz a fisioterapia quando 

necessito. (…) Ela é também a pessoa com quem eu 

mais troco ideias relativamente ao treino e às lesões 

que fui tendo. (…) Depois dos treinadores… todos 

eles me marcaram por determinados aspetos. O meu 

primeiro treinador, José Pacheco, pela capacidade 

que tinha para motivar e para me conseguir libertar da 

pressão… aquelas conversas que tínhamos 

significaram muito, ficaram marcadas. (…) Eu sempre 

tive ótimas relações com todos os meus treinadores 

e, apesar de ter tido vários ao longo destes anos, a 

alteração de treinadores nunca foi por 

desentendimentos, foi por circunstâncias da vida que 

os fizeram ter de mudar. Fernando Teixeira foi um dos 

que me marcou mais porque tinha uma faceta 

exigente e maluca de ser e de que eu gostei. Tinha 

uma personalidade que encaixava bem comigo e com 

ele tive resultados espetaculares.  

 

Ao longo da entrevista de Nelson foi evidente o 

seu total descontentamento com as estruturas 

federativas e associativas que tutelam o desporto 

paralímpico português. Partindo da sua própria 

experiência, realça a importância de se caminhar no 

sentido da profissionalização. De facto, se os valores 

auferidos pelos atletas permitissem uma dedicação 

exclusiva à prática, tal como sucede com atletas 

olímpicos, seria possível exigir aos atletas um 

comprometimento superior com a prática e, por 

conseguinte, esperar deles melhores resultados. Nas 

condições atuais, dificilmente um atleta consegue 

sobreviver sem ter de trabalhar, tal como sucedeu 

com Nelson. No seu caso, conciliar a profissão e o 

papel de atleta de elite nem sempre se afigurou tarefa 

fácil. A este respeito, Nelson releva a ajuda da sua 

entidade patronal que, de forma compreensiva, 

sempre o ajudou a gerir os seus horários em função 

dos exigentes treinos na alta competição. 

No que concerne ao desporto paralímpico, para 

Nelson é óbvio que o escasso investimento português 

tem vindo a refletir-se na redução do número de 

medalhas conquistadas pelos atletas portugueses. 

Em seu entender, é crucial melhorar os apoios 

através da aproximação das condições de treino entre 

atletas olímpicos e paralímpicos, trabalhar na 

captação de atletas e na realização de um sério e 

estruturado trabalho de marketing que permita 

recuperar a visibilidade perdida pelos atletas 

paralímpicos portugueses nos últimos anos. Nelson 

considera este último passo como primordial para 

atrair novos e fortes patrocinadores para esta vertente 

desportiva.  

 

Na Natação nós até nem nos podemos queixar tanto. 

Nós fizemos dois estágios de altitude com a seleção. 

Foi a primeira vez que se fizeram estágios deste 

género (…). Foi em 2008. No primeiro estágio eu 

chegava a fazer 8km por dia mais ginásio, todos os 

dias. Eram estágios muito intensivos (…) Mas eu 

tenho a minha profissão, eu trabalho e nem sempre 

foi fácil gerir as coisas para estar presente nesses 

estágios. E depois sou sincero, não acho muita piada 

ter de por vezes estar a desviar dinheiro que é da 

minha família para isto. (…) As coisas evoluíram muito 

mesmo! Quando eu comecei, Portugal era dos países 

mais evoluídos a nível do desporto adaptado. Mais 

evoluídos no sentido de já ter legislação que 

enquadrava o desporto adaptado; era dos poucos 

países que dava bolsas aos seus atletas; e que 

pagava prémios por medalhas aos seus atletas. Foi 

precisamente em 96, quando entrei, que começaram 

a surgir essas legislações todas. Em termos de 

valores temos vindo a subir, isso é inegável. Agora a 

subir de uma forma quase que estagnada. Os atletas 

paralímpicos lá fora, a grande maioria deles são 

profissionais e as bolsas deles estão equiparadas a 

um atleta olímpico. (…) Nisso nós perdemos 

completamente o barco. Quando nós fomos para 

Sidney, o Brasil levou tantos nadadores como nós, 

levaram quatro nadadores. Tens os dados de quantos 

nadadores é que eles levaram a estes Jogos e de 

quantas medalhas é que eles ganharam?! É fácil de 

ver e de comparar o investimento que alguns países 

fizeram e que Portugal não fez. (…) Hoje estamos 

muito pior. A média de idades está altíssima. Eles não 

estão à espera que sejam estes atletas que vão 

melhorar… e o pior é que eles não estão a conseguir 

cativar novos atletas. (…) Até mesmo os 

patrocinadores, eu não estou a vê-los muito alegres 

com este panorama. Para Atenas, por exemplo, 
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tinham contrato com uma empresa de marketing que 

praticamente todas as semanas ou saía uma 

entrevista de um atleta numa revista ou havia uma 

entrevista qualquer para a televisão. Nesse ano dos 

Jogos de 2004, eu não faço ideia do número de 

entrevistas que dei. Eu e os meus colegas. No estágio 

antes de irmos para os Jogos aquilo era um corrupio, 

até era difícil encaixarmos os treinos em todas as 

entrevistas que tínhamos ou todos os eventos em que 

era pedida a nossa presença. O que é que se ganhou 

com isso? Uma visibilidade e uma possibilidade de 

trazer patrocinadores que a seguir aos Jogos de 

Atenas conseguimos. (…) Hoje era preciso voltar a 

apostar nisso. 

 

À data de concretização desta entrevista, Nelson 

já tinha decidido permanecer na alta competição. A 

ânsia de terminar a sua carreira com um bom 

resultado desportivo levam-no a ganhar novas forças 

para prosseguir a sua senda. 

 

Neste momento vou continuar a treinar com o objetivo 

de não terminar assim a minha carreira. Nos primeiros 

tempos, depois de ter a certeza absoluta que não ia 

aos Jogos, não tinha a mínima vontade de continuar. 

Mas ao mesmo tempo, nestes primeiros tempos sem 

treinar vi-me com tempo a mais. Pensava: “Tenho 

tanto tempo, agora o que é que eu faço com este 

tempo?” (…) Então em meados de Setembro comecei 

a pensar: “Isto não vai acabar assim desta maneira. 

(…) Por isso neste momento o objetivo é treinar bem, 

voltar à minha forma e tentar bater os meus recordes. 

Eu batendo os meus recordes e superando os meus 

tempos estou no top mundial. É esse o meu objetivo. 

 

Perspetivando o futuro, as dúvidas são ainda 

muitas sobre quando e como irá terminar o seu 

percurso. Nelson mostra-se cauteloso quanto a fazer 

planos e a definir objetivos a longo prazo. Porém, a 

vontade de permanecer ligado ao desporto é notória 

e o desempenho do papel de treinador é vislumbrado 

como uma eventual possibilidade. 

 

Este ano há o mundial no Canadá e nunca estive na 

América do Norte. Em 15 anos de Natação acho que 

é o único sítio onde ainda não estive e vou tentar lá ir. 

Depois ainda não consigo responder se quero ir ao 

Rio de Janeiro. Por um lado tenho vontade de ir, por 

outro lado também tenho que pensar bem. Tenho 34 

anos, apesar de me sentir sem qualquer tipo de 

limitação física e de considerar que este ano que 

passou estive muito perto do meu auge... (…) Depois 

gostava de passar para o treino no futuro. Para além 

da formação da faculdade que não é específica em 

treino, é específica na área da gestão, eu tenho o 

segundo nível em Natação. (…) Mas também quero 

fazer outras coisas como sentar mais no sofá. [risos] 

Tenho um sofá espetacular e tenho pena de não o 

poder aproveitar tanto quanto eu queria [risos]. Quero 

acompanhar mais os meus filhos… ver desenhos 

animados com eles, ser um pai ainda mais presente 

para eles… quero muito isso também. 

 

Recuperando as palavras que Nelson partilhou 

comigo no decorrer da sua longa entrevista e 

atentando nos episódios narrados, talvez seja 

possível identificar algumas das principais marcas 

identitárias do atleta.  

Enquanto um verdadeiro desportista, a derrota 

nem sempre se vislumbrou fácil de aceitar. Definindo-

se como perfecionista, ambicioso e obstinado, a 

teimosia intrínseca à sua personalidade sempre se 

revelou uma mais-valia na sua prestação desportiva. 

Foi através destas qualidades e da competitividade 

que lhe corre no sangue que sempre se manteve na 

luta. Embora por diversas vezes tenha pensado 

abandonar esta batalha, a disputa incessante pela 

superação e pela transcendência são inerentes à sua 

natureza. Superado um tal limite, isso nunca foi 

motivo de plena satisfação para o atleta, pois, depois 

desse, outros limites superiores se vislumbram. 

 

Sou mais exigente comigo próprio e menos tolerante 

comigo próprio do que com qualquer pessoa. (…) Eu 

defino-me como persistente. Se fizeres essa pergunta 

à minha mulher ou aos meus pais vão-te dizer teimoso 

que nem uma mula [risos]. Desde o início tive perfeita 

noção que não era o melhor do mundo, que não era o 

que tinha mais capacidades; nem era o que tinha mais 

habilidades. A única coisa que eu tinha a mais era a 

persistência e a vontade. De todos os atletas que 

competem comigo internacionalmente, a nível 

muscular eu sou o mais fraco de todos. Há lá 

adversários que eu não percebo como é que eu lhes 

ganho.  
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5.5 A Narrativa de Perpétua Vaza 

 

A atleta foi entrevistada no dia 12 de Julho de 

2013, durante a tarde, no Centro Nuno Belmar da 

Costa, local onde reside e trabalha. Conversamos ao 

longo de várias horas num banco de jardim, um 

ambiente sereno, acolhedor e agradável onde 

gozamos de inteira privacidade. Perpétua revelou-se 

sempre muito descontraída e à vontade. A sensação 

que tive foi a de que nos conhecíamos há muito tempo 

e que o seu discurso foi dotado de uma enorme 

sinceridade. 

Perpétua tem 49 anos, nasceu em Lisboa e reside 

em Oeiras, no Centro Nuno Belmar da Costa. Para 

além de viver neste local, trabalha no Centro como 

rececionista. É solteira, estudou até ao 9º ano de 

escolaridade e desde cedo começou a participar em 

atividades desportivas no Centro, clube que sempre 

representou enquanto atleta de alta competição. 

A tipologia e etiologia da deficiência de Perpétua 

deixaram sempre algumas dúvidas, passou por vários 

avaliações e apenas recentemente, em 2010, se 

estabeleceu um diagnóstico concreto – Distonia 

dopa-sensível. Por este facto, ao longo da sua 

carreira desportiva, Perpétua sempre foi integrada e 

classificada no grupo da Paralisia Cerebral. 

Aos 25 anos iniciou-se no desporto para pessoas 

com deficiência por iniciativa do Professor Rui 

Oliveira. Começou por praticar Atletismo, chegou a 

competir, em simultâneo, na Natação, tendo 

posteriormente abandonado o Atletismo e terminado 

a sua carreira apenas como atleta paralímpica de 

Natação, na classe S323. Situando, temporalmente, a 

experiência desportiva de Perpétua nestas duas 

modalidades, importa referir que competiu pela 

seleção nacional de Atletismo para a Paralisia 

Cerebral desde 1988 a 1997 e na Natação desde 

                                                 
23 Na classe S3 enquadram-se atletas com tetraplegia ou 
poliomielite comparável a uma lesão completa abaixo de C7; 
alguns tetraplégicos incompletos abaixo de C6 ou 
poliomielite comparável; tetraplegia espática severa com 
pobre controlo do tronco e movimento assimétrico dos 
membros superiores na propulsão; quadriplegia severa com 
espasticidade e atetose envolvendo pobre controlo do tronco 

1991 a 2008, ano em que abandonou o desporto de 

alta competição. 

Em 20 anos de carreira no desporto para pessoas 

com deficiência, Perpétua esteve presente em 5 

edições dos Jogos Paralímpicos. Desde Seul 1988 

até aos Jogos Paralímpicos de Pequim, em 2008, a 

atleta participou em todas as edições da competição, 

com exceção de Atlanta 1996. O seu melhor resultado 

nesta competição foi um 4º lugar na prova de 

Lançamento do Peso em 1988, ano em que se 

estreou como atleta internacional, e na Natação foi o 

5º lugar alcançado nos Jogos Paralímpicos de 

Atenas, em 2004. Neste contexto releva-se a 

regularidade competitiva da atleta e a sua presença 

em inúmeras provas nacionais e internacionais. Em 

Campeonatos do Mundo e da Europa, Perpétua 

conquistou três medalhas de ouro, duas de prata e 

cinco de bronze. 

Ao longo de toda a carreira desportiva de 

Perpétua, a sua deficiência causou-lhe grandes 

limitações e o facto de o esforço físico agravar, ainda 

mais, a sua condição motora, foi um obstáculo com 

que a atleta teve de aprender a conviver diariamente. 

O agravamento das suas lesões e o 

desconhecimento efetivo da natureza da sua 

deficiência dificultava a sua prestação desportiva.  

A verdadeira causa destas limitações foi 

descoberta recentemente aquando da manifestação 

dos mesmos sintomas na sua sobrinha mais nova. 

Nesse momento, Perpétua teve conhecimento de que 

a sua doença é hereditária e afeta vários membros da 

sua família, na sua maioria, casos assintomáticos. 

 

(...) eu não sabia qual era o problema exato, nunca 

soube. Só se veio a descobrir há uns anitos com uma 

sobrinha minha que tem exatamente o mesmo 

problema que eu. Eu tenho, o meu irmão tem, os 

meus tios têm, o meu padrinho tem, os filhos dele têm, 

mas todos têm uma vida normal. (...) eu sou a única 

e da cabeça com coordenação limitada para a propulsão em 
todos os membros; quadriplegia moderada, pobre controlo 
do tronco, espasticidade e atetose e/ou ataxia, com 
propulsão moderada em todos os membros; atrofia muscular 
severa de ambos os membros superiores e inferiores, entre 
outras tipologias com o mesmo grau de limitação.  
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com cadeira de rodas e a única que toma medicação. 

Sou eu e a minha sobrinha mais nova. (…) A 

descoberta do que ela tinha acabou por me ajudar. 

(...) Ninguém iria descobrir. Eu hoje faço muita coisa 

de pé. A ginástica que agora faço, metade dela é feita 

de pé, encostada à parede e consigo fazer muito mais 

coisas do que antes. Se tivesse sabido antes talvez a 

minha vida tivesse sido diferente e até os meus 

resultados desportivos tivessem sido melhores. (…) 

Hoje, com a medicação certa, melhorei muito a minha 

habilidade. 

 

Ainda adolescente, Perpétua foi operada para 

tentar minorar os efeitos da sua doença, mas a 

operação não sucedeu como esperado e forçou a 

atleta a utilizar uma cadeira de rodas. Numa fase 

inicial, a atleta revelou muitas dificuldades em aceitar 

o facto de ter de se deslocar numa cadeira de rodas, 

sentia-se envergonhada e dependente, ainda mais 

por ir para a escola e ser confrontada com os olhares 

e comentários mais indiscretos dos seus pares. 

Contudo, Perpétua foi percebendo as enormes 

dificuldades que tinha em deslocar-se sem recorrer 

ao uso da cadeira de rodas. Em simultâneo, a ânsia 

de recuperar a autonomia, aliada ao apoio da família, 

ajudaram a atleta a superar este sentimento. 

 

Eu aceitar uma cadeira de rodas foi muito complicado 

para mim. (…) Porque de mão dada eu ainda andava, 

eu corria… e perder isso tudo custou, custou-me, mas 

muito mesmo! (…) Eu andava agarrada, mas já tinha 

muita dificuldade em andar. (…) Lembro-me que uma 

vez o meu irmão me veio buscar aqui ao centro e 

levou-me a cadeira. E eu dizia sempre: ”Não leves. 

Que vergonha eu andar na cadeira!” E ele respondeu: 

“Vergonha é a figura que tu fazes quando queres 

andar e não consegues”. Isso que ele me disse foi 

mesmo duro, custou-me tanto ouvir… Mas hoje sei 

que era verdade e que isso foi muito importante para 

eu acabar por aceitar andar de cadeira. (…) Foi a 

minha autonomia completa. (…) Eu não gostava muito 

daquilo, mas tenho de admitir que foi a salvação 

possível. (…) Foi uma lição de vida para mim. 

 

Perpétua foi para o Centro Nuno Belmar da Costa 

aos 18 anos, integrando a instituição quando estava 

ainda a terminar os estudos. É aqui que tem o 

primeiro contacto com o Atletismo adaptado. Começa 

por participar em provas de velocidade -100 e 200 

metros em cadeira de rodas - chegando também a 

fazer lançamentos. Nessa altura conhece Rui 

Oliveira, Professor da instituição com quem sempre 

teve uma grande amizade e que se veio a revelar 

marcante na sua carreira desportiva. 

A atleta revelou desde logo um enorme gosto pela 

prática desportiva e não tardou a iniciar-se em 

competições internacionais. Nessa época, em 1988, 

o desporto para pessoas com deficiência estava 

numa fase embrionária, imperava a falta de 

especialização dos atletas, a escassa formação de 

treinadores e também o desconhecimento das regras 

relativas a este tipo de competição. O maior desafio 

de Perpétua nesta prova talvez tenha sido a 

adaptação à cadeira de rodas e a tentativa de se 

superar perante adversárias que tinham cadeiras 

mais evoluídas.  

 

Era tudo muito no início, eu nem sabia andar de 

cadeira… (...) Depois foi sempre esta a minha cadeira, 

não esta porque hoje tenho uma melhor, mas uma 

cadeira normal. Nunca usei cadeira de competição. 

Eu não conseguia usar cadeira de competição e isso 

foi sempre uma grande desvantagem. 

 

 Por intermédio do Professor Joaquim Viegas, da 

APPC de Coimbra, Perpétua foi em 1988 aos Jogos 

Paralímpicos de Seul, integrando o grupo de atletas 

portugueses com Paralisia Cerebral que pela primeira 

vez participaram na competição. 

 

Foi sempre com ele [Professor Joaquim Viegas] que 

andei lá; ele organizava os campeonatos e nós íamos. 

Em todas as associações ligadas à Paralisia Cerebral 

iam buscar um grupinho de atletas. Quem tinha 

mínimos conseguia ir e eu fui. 

  

Ter a oportunidade de se estrear 

internacionalmente com a participação nos Jogos 

Paralímpicos é uma experiência de que Perpétua se 

orgulha. Para além de ter sido tudo inteiramente novo 

e surpreendente, as vivências da competição e o 

convívio com outras pessoas com diferentes tipos de 

deficiência foram marcantes para a atleta. 
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A abertura dos Jogos, aquilo é um “baque”. Só lá 

estando, caso contrário... não é descritível… é 

sentido. Porque dizer exatamente o que é que se 

sente não dá. Quando me perguntam costumo dizer 

para irem lá e experimentar a sensação, pois não 

acho que seja possível de outra forma compreender o 

que sentimos. (...) Depois é assim, era a minha 

primeira saída pelo desporto, o meu primeiro contacto 

com montes de pessoas totalmente diferentes de 

mim… era tudo muito estranho para mim, tudo muita 

novidade, mas muito engraçado. Depois, muitas 

línguas, muitas pessoas com deficiências diferentes 

da minha… tudo incrível mesmo! (…) e quando 

começamos a ouvir o nosso país... eu estou-me a 

arrepiar e já foi há uma série de anos atrás, aquilo é 

uma sensação, uma coisa... na verdade só quem 

sente sabe. É uma sensação muito emotiva, aquilo é 

fantástico! Porque é uma sensação que não estamos 

à espera. Um estádio enorme cheio de gente. Ai… 

aquilo é horrível! É horrível de bom! [risos] É uma 

sensação que só se sente lá, mais nada. Mas o mais 

engraçado é que dos primeiros aos últimos Jogos 

Paralímpicos, a sensação é sempre a mesma. (…) 

aquilo eram pessoas fora de série! Coisa que eu não 

encontrei em mais campeonato nenhum até ao final. 

Sempre amáveis, muito convívio, muita simpatia. 

Mesmo muitas vezes sem entender o que outros 

diziam devido à língua, sentíamos empatia uns pelos 

outros e união até. 

 

Sob o ponto de vista dos resultados alcançados, 

Perpétua ficou desgostosa por obter aquele que 

considera o pior lugar de todos para um atleta, o 4º 

lugar. 

 

(...) eu perdi uma medalha na Coreia do Sul por 

milésimas, por centímetros. Foi horrível! Apetecia-me 

chorar! (...) E deu-me uma fúria... (...) Fiquei em 4º 

lugar. (...) É o pior lugar de todos. Eu prefiro não ter 

lugar nenhum que ficar em 4º. Preferia ficar em 5º, em 

6º. Em 4º lugar é uma sensação horrível!  

 

De regresso a Portugal, continuaram os treinos e 

as provas, mas a adaptação à cadeira de rodas de 

competição nunca chegou a acontecer e a atleta 

estava consciente de que sem esse apoio seria muito 

difícil competir a nível internacional. Como Perpétua 

também praticava Natação, o seu treinador, Rui 

Oliveira, que assistia diariamente às suas 

dificuldades, sugeriu-lhe tirar tempos e tentar elevar a 

performance da atleta para um nível superior na 

modalidade. 

 

Íamos à piscina aqui na escola náutica. (...) Comecei 

a ir lá na desportiva mesmo, sem objetivo competitivo 

nenhum. (...) E um dia o Rui sugeriu tirar tempos. Os 

meus tempos até não eram maus e ele levou-me a um 

campeonato para ver como é que eu me saía. Fui 

então ao primeiro campeonato ao Porto ou a Braga, 

já não me recordo ao certo, e fiz bons tempos. Fiz 

bons tempos e levaram-me a um Campeonato 

Europeu pela Natação, em 1991 penso eu.  

 

Durante alguns anos, Perpétua conciliou o 

Atletismo e a Natação, competindo em provas das 

duas modalidades. Todavia, as suas primeiras 

medalhas internacionais foram obtidas no Atletismo, 

num Campeonato do Mundo na Holanda, em 1990. 

Foi medalha de prata na prova de lançamento do 

peso e medalha de bronze na prova de velocidade - 

100m. Esta última foi simbólica para a atleta pois foi 

disputada até ao último instante e ninguém se 

apercebeu, no imediato, que a atleta portuguesa tinha 

vencido a prova.  

 

Mesmo assim chego à frente porque o que conta são 

os pedais. E os pedais chegaram relativamente antes 

da outra. (...) E eu não consegui perceber, mas na 

realidade fiquei em 3º. E a minha colega, a Lena, 

virou-se para mim e disse: “Não ganhaste!” (...) E 

aquilo marcou-me. Eu meti-me no autocarro e fui a 

chorar para o hotel. (...) Depois disseram quem é que 

ia receber a medalha. Eu não me apercebi que 

ganhei, mas o meu treinador também não. Ninguém 

se tinha apercebido que eu ganhei. E ele foi-me 

buscar então para receber a medalha e fiquei muito 

feliz por isso. (…) Fiquei surpresa porque ainda 

consegui fazer um 3º lugar contra cadeiras bem 

melhores que a minha.  

 

Na sua mente, talvez com uma cadeira de rodas 

de competição tivesse sido capaz de conquistar o 

primeiro lugar do pódio. Os momentos vividos nesta 

prova atribuíram um valor especial a esta medalha. 

Embora seja de bronze, a verdade é que foi mais 
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importante no seu percurso do que a de prata 

conquistada na prova de lançamento do peso neste 

mesmo campeonato. Mesmo ocupando um degrau 

abaixo no pódio, Perpétua sente que a superação que 

foi capaz de atingir em prova é mais relevante do que 

uma mera classificação. Para a atleta, o seu objetivo 

no desporto é ser capaz de ir além dos seus limites e 

de, através disso, revelar as suas capacidades aos 

“outros”.  

Simultaneamente, a atitude que o seu treinador 

teve nesta prova, fez crescer ainda mais a admiração, 

estima e amizade de ambos. Como refere: 

 

Foi ele, o Rui, que me foi buscar. Largou toda a gente 

lá no estádio e foi-me buscar a mim. Em vez de pedir 

a outra pessoa para me ir buscar não, foi ele que me 

foi buscar!  

 

Este e outros excertos da narrativa de 

Perpétua, tais como os que se apresentam em 

seguida, são reveladores da forte relação que 

tinha com o seu treinador e do quão significativo 

este foi na etapa inicial da sua carreira. A sua 

personalidade, os conhecimentos, a presença 

contínua e a partilha de momentos significativos 

do seu percurso parecem fazer de Rui uma 

pessoa referente para Perpétua. 

 

Ele era um espetáculo. (…) Ele estimulava, ele 

puxava. Se fosse preciso ia nadar comigo. A gente 

chegava a fazer provas os 2 juntos. Isso é 

estimulante, é bastante estimulante. É muito 

companheiro. (…) Eu senti muito a falta dele… (…) 

Depois com o Rui Oliveira cheguei a fazer um recorde 

mundial. O único recorde que tenho foi com ele que 

consegui.  

 

Na altura, Perpétua treinava todos os dias, cerca 

de duas horas por dia, distribuídos pelas duas 

modalidades. O cansaço acumulado, somado à 

inadaptação às cadeiras de rodas de Atletismo, 

levaram a atleta a optar apenas pela Natação. 

 

(...) Depois intercalava entre Atletismo-Natação, 

Natação-Atletismo. Às vezes saía de um Campeonato 

de Natação e entrava num Campeonato de Atletismo 

ou ao contrário. (...) Desfazia as malas, estava cá 

10/15 dias e ia para outro. Às vezes fartava-ma. 

Estava tão cansada, tão cansada. (...) E depois saía 

de um treino e tinha que ir treinar para outro. Isto 

cansava-me imenso. (...) Essa rotina era muito, muito 

puxada, mesmo muito cansativa. (...) Eles queriam 

que mudasse desta cadeira para uma de competição 

e eu não consigo andar nessas cadeiras. (...) Não 

tinha postura para a cadeira. E depois a cadeira de 

lançamento. Eu não tinha postura para a cadeira de 

lançamento também… e acabei por ir desistindo aos 

poucos do Atletismo. 

 

Em 1991, sensivelmente, o treinador Rui Oliveira 

deixa de treinar Perpétua e esta passa a ser treinada 

pelo Professor António Pitta. A adaptação a esta 

mudança nem sempre foi fácil e a atleta refere que: 

“Aí fui um bocado abaixo”. Com o novo treinador, a sua 

relação nunca foi tão próxima como aquela que 

Perpétua tinha com Rui; surgiram conflitos e alguns 

desacordos relativamente ao plano de treino, o que 

aumentou a sua desmotivação. 

Em virtude desta situação conflituosa, Perpétua 

reconhece que a medalha de bronze que conquistou 

no Campeonato do Mundo, na Nova Zelândia, em 

1998, teve um sabor especial. Admitindo que o seu 

temperamento nem sempre facilitou o entendimento 

entre ambos, Perpétua tentou encontrar uma solução 

para poder continuar a lutar por lugares cimeiros na 

competição. Na época frequentava um ginásio em 

Carcavelos e foi lá que conheceu Nuno, um Instrutor 

de Fitness com quem começou a desenvolver 

trabalho personalizado. Estávamos no ano 2000 e 

seguiram-se os Jogos de Sidney, onde Perpétua não 

primou pelo desempenho de excelência. Apesar de 

grande parte dos treinos serem realizados com Nuno, 

o treinador oficial continuava a ser António Pitta. Face 

à etiologia e às características da sua deficiência, 

Perpétua sabia que não podia treinar em demasia nos 

dias que antecediam grandes provas. Sempre que o 

fazia, percebia a perda de capacidades, de controlo 

muscular, de força e de velocidade quando competia. 

Foi o que sucedeu nos Jogos Paralímpicos de 

Sydney, em 2000: 
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Em Sidney correu muito mal, porque o Pitta queria que 

eu desse tudo nos treinos. Eu nunca poderia dar tudo 

nos treinos. Se eu desse tudo nos treinos a prova ia-

me correr muito mal. E foi o que aconteceu… (…) Mas 

com o Nuno era diferente. Ele era uma força! Ele 

incentivava-me a que as coisas corressem bem. 

Portanto, ele dizia-me se tens dores não fazes, vais 

mais devagar. Se tens dores não vás treinar ou fazes 

mais devagar. Mas eu ia treinar. E estava lá todos os 

dias. 

 

Esta é uma experiência que Perpétua não gosta 

de recordar, talvez por esse motivo não tenha 

chegado a descrever em pormenor as vivências 

associadas a esta competição. A atleta prefere 

colocar em evidência o bom trabalho que continuou a 

ser realizado por Nuno, Personal Trainer que a 

acompanhava e cujo trabalho começou a ter 

influência positiva nos seus tempos. A atleta chegou 

mesmo a atingir, de 2002 a 2004, tempos similares 

aos que detinha quando iniciou a prática da Natação, 

dez anos antes. Todavia, o desgaste dos tendões, 

sintoma associado à sua deficiência, provocava-lhe 

dores intensas nesta fase. Perpétua acredita mesmo 

que apenas a sua teimosia e o seu espírito lutador 

não lhe permitiram desistir nessa data e fizeram com 

que se mantivesse mais alguns anos na alta 

competição.  

Foi ainda nesta fase que Perpétua atingiu os seus 

melhores tempos em Jogos Paralímpicos, um 5º, 6º, 

7º e 8º lugar em todas as provas que participou nos 

Jogos Paralímpicos de Atenas 2004. Porém, no final 

desta competição, as lesões nos ombros de Perpétua 

agravaram-se e foi mesmo aconselhada pelos 

médicos a abandonar a competição sob o risco de 

perder a mobilidade nos membros superiores. 

 

Os fisioterapeutas e os médicos já me tinham dito: 

“Perpétua, se quiser ter uma mínima qualidade de 

vida pense bem no que é que anda a fazer com os 

seus braços”. Nessa fase, ia quase todos os dias à 

fisioterapia porque não aguentava com dores. Eles 

[médicos e fisioterapeutas] sabiam o estado em que 

eu tinha os braços, porque eu estava cheia de 

tendinites… aquilo estava tudo a rebentar. Os 

médicos queriam mesmo que eu fosse operada! 

 

Mas a vontade de Perpétua era outra e quando 

lhe falavam em abandono a sua resposta era 

perentória: (...) tentar só mais uma época. Eu prometo que 

a seguir eu paro! A partir daí, os treinos foram 

cuidadosamente geridos para evitar esforços que 

pudessem colocar em causa o conforto da atleta. 

Foi através de uma enorme força de vontade, do 

seu entusiasmo e de muita perseverança que 

Perpétua se conseguiu aventurar, novamente, nos 

Jogos Paralímpicos. Desta feita, em Pequim 2008. 

Mas a prova não lhe correu como desejava, 

terminando em 9º lugar. A excessiva carga de treino 

a que foi sujeita antes da prova provocou um grande 

desgaste na atleta e impossibilitou-a de se exibir no 

seu máximo rendimento. 

 

Em Pequim tínhamos treinos todos os dias. E eu sabia 

que não podia fazer o mesmo que os outros atletas. 

Eu não podia treinar todos os dias e muito menos dar 

o máximo em todos esses treinos. (…) Disse-lhes isto 

muitas vezes: “Eu não vou conseguir nadar, eu não 

vou conseguir fazer a prova em condições”… mas 

nunca me deram ouvidos… 

 

Ainda hoje, Perpétua não esconde o desânimo e 

a tristeza que sentiu por não ter terminado a sua 

carreira no auge, tal como sempre desejou. Aliás, 

talvez tenha sido esse objetivo que a fez aguentar 

mais 4 anos de treino de alta competição, com dores 

constantes e com muitas limitações ao nível do treino. 

 

Não gostava que tivesse terminado assim. (…) O que 

eu gostava mesmo é que eu tivesse conseguido 

terminar em beleza. Isso era o meu maior sonho, mas 

não consegui. Essa foi a minha maior derrota! Fiz uma 

prova bastante boa, a primeira. A segunda correu-me 

muito mal, porque a primeira eu ainda não estava 

desgastada. A segunda fui das últimas a competir, já 

estava mais que cansada e depois tínhamos sempre 

que andar a puxar por nós, lá para trás e para a frente 

a empurrar a cadeira de rodas… Quando fui para a 

prova mal conseguia tirar os braços fora de água… 

[tristeza no olhar] 

 

De regresso a Portugal, Perpétua teve de assumir 

a sua decisão final: Por muito que me custe, vou desistir. 

Tive que desistir. Fui obrigada a isso… 
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Nessa altura, os médicos queriam convencer a 

atleta a ser operada novamente, mas esta receava 

perder a autonomia e a independência, mesmo que 

transitoriamente. Para quem perseguiu sempre estes 

ideais, foi muito difícil aceitar a possibilidade de ter de 

ser sujeita a um longo período de recuperação pós-

cirúrgico e que a deixaria totalmente dependente de 

terceiros.  

 

Estive 4 anos a fazer consecutivamente fisioterapia 

porque eu não quis ser operada e não quis levar 

infiltrações. (...) Ser operada implicava parar, 

implicava imobilização, implicava perda de autonomia 

(...) implicava que pessoas fossem tratar de mim e 

fazer as minhas coisas. E isso era algo que não queria 

mesmo. 

 

Tinha, então, chegado o final da sua carreira na 

alta competição, momento que desencadeou em 

Perpétua uma série de sentimentos que nem sempre 

foi fácil gerir e suportar. A respeito desta etapa, a 

atleta refere: 

 

Senti-me inválida mesmo. Senti-me mais coxa do que 

aquilo que já sou. (...) Foi tão frustrante! (…) Eu não 

queria desistir. (…) Sentia um vazio enorme na minha 

vida… nos meus dias... Ainda hoje sinto um vazio por 

não acordar cedo para ir treinar. (...) Depois de 

Pequim cheguei aos 85 quilos... (...) porque eu comia 

normalmente. Se calhar até me excedi porque estava 

chateada, porque não tinha competição, porque 

estava parada. Tinha o meu serviço, mas não era a 

mesma coisa; não me preenchia na totalidade. Ainda 

ia, de vez em quando, à piscina mas não podia fazer 

nada de braços devido às dores. 

 

Nestas palavras é possível perceber o elevado 

valor e significado que o desporto assumiu na vida de 

Perpétua. O vazio deixado pela sua falta aponta-nos 

o sentimento de perda de identidade comum em 

atletas de alta competição que abandonam a prática 

desportiva. Utilizando as palavras da atleta: 

 

O desporto teve um significado muito grande. Para já 

eu gosto de fazer desporto. É uma motivação, é o 

mexer, é o ativo, é o não estar parada; para mim parar 

é morrer. E eu quando saí da competição para mim foi 

terrível. Sentia-me perdida… (…) No desporto 

conseguia mostrar que ainda tinha capacidades, 

principalmente àqueles que já não acreditavam em 

mim. (…) E isso dava-me um especial gozo. 

 

Tendo em linha de conta o valor referente do 

desporto, não será difícil de compreender as 

saudades que ainda sente e que a atleta designa 

como: “saudades do desporto, do desportismo e de tudo o 

que envolve o desporto”. Talvez tenha sido este 

sentimento que a fez manter-se ligada à prática 

desportiva, em primeira instância como forma de 

manutenção, mas também na tentativa de preencher 

o vazio deixado pelo treino de alta competição. 

Perpétua faz aulas de Ginástica, Slalom em cadeira 

de rodas e vai algumas vezes à Natação, atividades 

dinamizadas pelo Centro onde trabalha e pelo qual 

sempre competiu. 

Hoje reconhece que tomou a decisão certa e que 

não tinha condições para continuar a competir. O 

risco de colocar em causa o desempenho autónomo 

de atividades diárias pesou na sua decisão final, 

quando comparado com os benefícios de continuar a 

competir no desporto paralímpico. Aquando do 

regresso de Pequim, a atleta chegou mesmo a ser 

aconselhada pelos médicos a utilizar uma cadeira de 

rodas elétrica para se deslocar sem forçar os 

membros superiores  

 

Eu quando vim de Pequim, eles [os médicos] 

disseram-me: “Evite fazer esforços com os braços.” E 

eu perguntava-lhes: “E como é que eu saio daqui? A 

cadeira não anda sozinha!” A resposta deles foi 

imediata: “Se se quer continuar a mexer então arranje 

rapidamente uma cadeira elétrica. (...) Mas fazia-me 

extrema confusão uma cadeira elétrica… Mas perdi o 

preconceito todo. Cadeira elétrica para baixo, cadeira 

elétrica para cima. (…) Tentava pensar que se não 

podes andar de uma forma tens que andar de outra. 

Mas eu tinha um preconceito enorme e não foi nada 

fácil mesmo. Porque eu achava que era capaz de usar 

a manual. 

 

Dois anos após ter abandonado o desporto, 

Perpétua consegue finalmente um diagnóstico correto 

da sua deficiência e esse facto permitiu-lhe iniciar 

uma série de tratamentos e medicação que hoje lhe 
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conferem grande autonomia e independência física. A 

atleta conseguiu, finalmente, movimentar os 

membros inferiores e manter-se em posição vertical 

por algum tempo, para além de terem diminuído, 

drasticamente, as dores que sentia.  

Pese embora todas as adversidades que fomos 

relatando ao longo da história de Perpétua, nenhuma 

delas foi suficiente para a fazer desistir dos seus 

sonhos e dos seus projetos no desporto. Para uma 

atleta que se iniciou no desporto ainda jovem, que 

superou muitos obstáculos físicos e psicológicos, que 

lutou contra os seus próprios preconceitos e para 

quem o principal objetivo foi sempre dar o melhor de 

si, não admira que outros sonhos se elevem nesta 

fase da sua vida.  

 

É dar o meu melhor, isso era sempre, dar o meu 

melhor. Nunca pensei fazer o pior, e muito menos 

desistir! Nunca desisti em prova nenhuma. Eu bem 

estivesse, eu mal estivesse, doessem-me os braços, 

eu nunca desisti em prova nenhuma, nunca! 

 

Os projetos futuros passam pela vida pessoal. O 

sonho de conseguir uma habitação própria invade 

Perpétua e revela a necessidade sentida pela mesma 

em desempenhar outros papéis sociais. 

 

A minha competição era sair daqui [do centro onde 

vive]. Ir para uma casa minha. Não me importava de 

trabalhar todos os dias aqui, mas eu estou saturada 

de estar institucionalizada. (...) Eu não estou presa 

aqui. Eu entro e saio na hora que eu quero e bem me 

apetece. Tenho o carro (...). Mas tenho que dizer: 

“Vou sair e já venho”.  

 

As palavras utilizadas pela atleta neste excerto 

revelam o quão competitiva é, característica que a 

levou longe no desporto e que, desejamos, a ajude a 

concretizar os seus projetos de vida futura. Para além 

disso, conhecemos em Perpétua uma guerreira; uma 

teimosa, obstinada e independente mulher que nunca 

ousou desistir perante as adversidades que foram 

surgindo no seu caminho. A capacidade de 

superação e o espírito de sacrifício permitiram-lhe 

conquistar as medalhas que hoje fazem parte do seu 

palmarés desportivo. 
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5.6 A Narrativa de Simone Fragoso 

 

No final da tarde do dia 16 de Outubro de 2012 

desloquei-me a Palmela para entrevistar Simone. A 

atleta chegou a casa no seu carro adaptado, 

revelando um elevado grau de autonomia e que se 

estendeu ao interior da sua casa que se encontra 

adaptada à baixa estatura da atleta.  

Conversamos durante algum tempo no sofá da 

sala de sua casa, local onde vive sozinha. A recolha, 

em profundidade, das suas experiências revelou-se 

uma tarefa complexa. A indisponibilidade temporal e 

a sua própria forma de ser dinâmica e irrequieta, 

dificultaram a concretização de uma entrevista 

refletida e extensa. Durante a entrevista a sua postura 

foi sempre muito extrovertida e divertida. 

Simone tem 32 anos, é solteira e vive em Palmela, 

distrito de Setúbal. Licenciada em Teatro e Música, 

desempenha as funções de Professora de Música 

nas Atividades Extra Curriculares em escolas do 1º 

Ciclo do Ensino Básico e frequenta um Mestrado em 

Música. 

Nasceu com Nanismo, devido a causas genéticas, 

e é uma das atletas paralímpicas portuguesas mais 

carismáticas. Praticante de Natação em competições 

para a classe S524, iniciou o seu percurso desportivo 

no Clube Naval de Setúbal. Dois anos depois 

transferiu-se para o Benfica e, no momento em que 

foi entrevistada, tinha rompido o seu compromisso 

com este clube, estando ainda à procura de um novo 

clube e de treinador para dar continuidade à sua 

carreira.  

Simone participou nos Jogos Paralímpicos de 

Pequim 2008 e Londres 2012, onde conquistou um 7º 

lugar. Em Campeonatos da Europa e do Mundo 

ganhou uma medalha de ouro, uma de prata e três de 

bronze. 

Começou a praticar Natação aos 6 anos de idade. 

Iniciou por aconselhamento médico, numa perspetiva 

                                                 
24 Na classe S5 enquadram-se atletas com paraplegia total 
ou com poliomielite; atletas com tetraplegia incompleta e 
com razoável função do tronco; atletas com diplegia grave, 
com fraco controlo do tronco, com capacidade limitada de 

terapêutica, e apenas em 2006, 20 anos depois, se 

estreou na alta competição.  

 

Comecei a praticar Natação por aconselhamento 

médico, aos 6 anos. Comecei em Setúbal num dos 

primeiros clubes que abriu na zona e depois quando 

abriu aqui em Palmela a piscina é que eu vim para cá. 

Depois em conversa com amigos e com pessoal do 

desporto acabei por ir para o Clube Naval de Setúbal 

onde fiquei 2 anos já num grupo de Natação adaptada 

de competição. Isso foi em 2006 que fui para o 

Naval… E depois a convite do Nené [ex-jogador do 

Benfica], fui para o Benfica onde estou até hoje. 

 

Ao longo dos anos, a Natação foi assumindo 

diferentes papéis na vida de Simone. De uma 

perspetiva terapêutica, a prática desportiva passou a 

ser orientada para a perda de peso, até que a atleta 

alcança a alta competição. 

 

Eu queria emagrecer, eu era uma bola autêntica… 

tinha 32/33kg. Hoje tenho 26kg. A minha intenção era 

secar, ficar sem massa gorda e não ser daqueles 

Nanismos típicos de cabeça grande e o corpo e as 

pernas muito pequeninas. Mas ser um Nanismo mais 

equilibrado… ser mais proporcional e “seca”. 

[eliminação da gordura corporal] 

  

Simone teve conhecimento da existência de 

Natação adaptada de alta competição através dos 

meios de comunicação social. O facto de assistir a 

provas realizadas por atletas paralímpicos fez nascer 

nela o sonho de, um dia, alcançar tal feito. O seu 

interesse levou-a a pesquisar e a informar-se sobre o 

tipo de provas existentes para a sua deficiência. 

Perante a motivação que a assolava, não tardou a 

iniciar os treinos e a ser chamada à seleção nacional. 

 

A alta competição surgiu porque eu comecei a ver os 

outros atletas a vir das competições; a vir dos 

mundiais; a vir dos Jogos de Atenas em 2004 e aquilo 

começou a interessar-me… Comecei a pensar: “Acho 

que também consigo fazer isto”. E foi a partir daí, 

quando via os Jogos na televisão em casa, que 

propulsão ao nível dos cotovelos e ombros; atletas com 
hemiplegia severa; atletas com grave atetose ou ataxia e 
espasticidade moderada; e casos de nanismo. 
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comecei a pensar que também gostava de estar lá; 

que também gostava de fazer aquilo. (…) Na altura 

falei com uns colegas e amigos da parte do desporto 

e fomos saber informações à Federação; fomos falar 

com a Associação Nacional de Desporto para 

Deficientes Motores [ANDDEMOT] e logo nesse ano 

fiquei inscrita e fui chamada para ir à seleção. (…) 

Começámos a contactar com as pessoas em Outubro 

de 2005 e iniciámos a época em Janeiro de 2006... 

Sei que fui aos nacionais na Póvoa; fui a umas provas 

em Espanha que eram internacionais; fiz os tempos 

que precisava para ir aos mundiais e a partir daí fui 

fazendo tempos bons, os recordes foram surgindo e 

rapidamente fui à minha primeira grande competição 

internacional. 

 

Tendo em linha de conta que Simone já dominava 

as técnicas e que o número de atletas portuguesas 

com deficiência a praticar desporto ao mais alto nível 

é reduzido, rapidamente chegou à alta competição. 

Para tal, contribuiu também o facto de existirem 

quotas definidas por géneros. Sendo a maioria dos 

nadadores portugueses do género masculino, as 

portas da alta competição abriram-se para Simone. 

Meses depois de iniciar os treinos na seleção, 

Simone é convocada para participar na primeira 

competição internacional - Campeonato do Mundo 

onde conquista também a primeira medalha. A vitória 

nesta prova assumiu-se como marcante para a atleta, 

não apenas pelo facto de ser a primeira, mas também 

por ser totalmente inesperada. 

 

A primeira competição onde fui foi ao Mundial na 

África do Sul e ganhei logo a medalha de prata, logo 

no primeiro ano [risos]. (…) Essa medalha acho que 

ninguém naquela seleção estaria à espera. Foi das 

melhores competições onde já estive. Isto foi uma 

medalha que ganhámos numa estafeta. Não estava 

nada à espera dessa medalha, para já porque na 

estafeta não era para ser eu a ir fazer aquele 

percurso, era para ser a minha colega Maria João. 

Mas depois como eu fiz melhor resultado do que ela 

na prova individual, eles escolheram-me a mim. (…) 

Foi uma emoção enorme ganhar essa prova…. Para 

já porque eu fui a última a partir, já as outras 

adversárias tinham saído do bloco... e eu só me 

lembro de pensar: “Eu tenho de fazer isto de modo a 

que a gente consiga uma medalha”. E aí eu dei tanto, 

tanto, tanto… engoli tanta água, tanta água, tanta 

água [risos]… Quando cheguei ao fim e olhei para a 

placa comecei aos gritos [risos] e ficou tudo parvo, 

tudo me aplaudia e tudo nos aplaudia a nós que 

tínhamos ganho a medalha de prata e não aos outros 

que ganharam a medalha de ouro. Tu imagina que eu 

estava tão empolgada que nem saí pelas escadas, saí 

pelo bloco e imagina eu, tão pequenina [atleta com 

nanismo], a sair pelo bloco. Nem pensei… de tanta 

felicidade que sentia. [sorriso emocionado] (…) A 

mais marcante foi essa primeira, sem dúvida, a mais 

especial. Por ter sido a primeira; por não estar à 

espera; porque nem sequer era para ser eu a nadar 

aquele percurso; e depois por aquele “banzé” todo 

que eu fiz no final [risos]. 

 

Esta medalha parece ainda ser relevante para a 

atleta pelo facto de ter sido alcançada através de um 

excelente trabalho de equipa, ainda mais, numa prova 

em que Simone nunca tinha competido. 

 

Eu na prova individual vi antes os tempos de partida e 

já tinha visto que se eu fizesse o meu tempo ficava em 

3º lugar e ganhava a medalha de bronze. Bastava eu 

cumprir e fazer aquilo que esperavam de mim… foi 

fácil. Mas outra coisa é tu estares numa estafeta em 

que não sabes quanto tempo é que fazem os 4 atletas, 

a malta andar ali a fazer contas, mas nunca sabe se 

aquilo é mesmo certo, se é a verdade… e tu chegares 

ao fim e ganhas uma medalha! Isso marcou-me e 

lembro-me de nos termos abraçado todas no final e 

festejar muito esta vitória. Foi muito bom viver isso 

logo na primeira competição internacional a que fui.  

 

No que diz respeito à experiência em Jogos 

Paralímpicos, Londres assume-se como a 

competição mais significativa para Simone, embora 

Pequim também tenha deixado recordações positivas 

na atleta, tal como partilhou connosco: 

 

A China foi agradável, porém gostei mais de ir agora 

aos Jogos Paralímpicos de Londres. (…) Aquilo em 

Pequim era tudo enorme, muita coisa mesmo… 

Estivemos muitos dias lá e chegou a um momento em 

que eu comecei a sentir que aquilo era um bocado 

maçador, mas não sei bem explicar-te porquê. Em 

termos de competição, esses Jogos foram muito 

competitivos. Eu fiquei em 10º ou 11º mas tinha a 
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noção que era quase impossível ir a uma final, era 

para esquecer… e então chegar às medalhas ia ser 

muito complicado mesmo. Mas gostei da experiência, 

gostei muito da experiência. (…) Os chineses são 

extremamente perfecionistas… Toda aquela 

grandeza dos Jogos; os chineses sempre ali a querer 

ajudar, sempre disponíveis… A aldeia era fantástica, 

tudo muito grande e mal vi aquilo pensei que nunca 

iria conseguir ver tudo, mas depois estive lá 23 dias… 

e no 3º dia já sabia aquilo de cor [risos]. Mas a piscina 

era fantástica e marcou-me… aquele envolvimento 

todo para mim era uma grande confusão. (…) Não dá, 

não te consigo explicar… mas o ambiente de uns 

Jogos é fantástico, aquilo é uma grandeza tal que uma 

pessoa fica mesmo… “Ahhhhhhhhhh”… a suster a 

respiração! Quando ia ver as provas dos meus 

colegas é que observava mais, ficava ali a ver, a 

aproveitar ao máximo aquilo tudo; nas minhas era dar 

tudo e não pensar em mais nada e tentar abstrair-me 

de tudo em volta. 

 

Em Pequim Simone destaca a dimensão da 

competição, o ambiente e a envolvência como fatores 

marcantes. Não obstante a relevância das vivências 

que a primeira participação nos Jogos Paralímpicos 

lhe proporcionou, a atleta releva os Jogos de Londres 

2012 como os mais importantes no seu trajeto até 

então. 

 

Nos Jogos Paralímpicos de Londres consegui um 5º 

lugar na meia-final e um 7º lugar na final… Nunca 

tinha chegado tão longe nesta competição. Fiz das 

minhas melhores marcas. Não bati recordes, mas 

consegui manter os mesmos 44” de prova, tanto de 

manhã como de tarde e isso, na mesma prova, é 

bastante complicado. (…) Mas gostei muito de 

Londres também porque a minha mãe foi lá ter comigo 

e fomos visitar as coisas juntas, mais o David… A 

gente palmilhou aquilo tudo de um lado para o outro. 

Depois eu fiz anos nos Jogos e a minha mãe ter 

podido festejar esse dia comigo lá foi fantástico! 

Nunca vou esquecer! Ela foi assistir às provas; ela 

levou uma bandeira daqui a dizer “Força Simone” e 

gritava, gritava, gritava tanto dentro daquela piscina 

que nem sei como é que ela conseguia. Eu a querer 

concentrar-me na partida no bloco e ela: 

“Simoneeeeeeeeeeeee!”. E acho mesmo que ouvir a 

minha mãe a gritar antes das provas… foi aquilo que 

mais me incentivou e que mais me deu forças para 

nadar. Nunca tinha sentido tanta motivação como nas 

provas em que ela esteve presente. 

 

Neste excerto é possível perceber que a mãe da 

atleta tem sido uma pessoa marcante, não apenas na 

sua vida pessoal, mas também na competição. O 

facto de a mãe ter estado, pela primeira vez, presente 

nos Jogos Paralímpicos, ter assistido às provas e 

festejado o aniversário da filha em plena competição 

paralímpica, é sobrevalorizado por Simone. 

Ao longo da sua história, Simone sempre se 

revelou consciente e realista das suas capacidades e 

possibilidades no que respeita a resultados 

desportivos de nível elevado. Foram raras as vezes 

em que foi para uma prova com o objetivo de 

conquistar uma medalha. Para si, a meta foi sempre 

a superação da sua marca e a transcendência dos 

seus próprios limites.  

 

Pensar em ganhar aos outros é complicado… as 

minhas adversárias têm 9” de diferença de mim. Eu 

queria era manter-me sempre nos oito primeiros do 

Mundo e nos quatro primeiros da Europa. O meu 

objetivo tem sido sempre esse porque sei que acima 

disso é complicado… A minha medalha é esta e é 

para isto que eu treino… é este o meu objetivo, 

sempre! E conseguir nuns Jogos Paralímpicos ficar 

em 7º lugar foi excelente. (…) Eu vou para lá para me 

divertir, para chegar à água e nadar… Claro que eu 

também quero nadar bem. Eu quero sempre fazer a 

minha marca. Agora ganhar? Claro que quero ganhar, 

mas não é esse o meu objetivo… não tenho essa 

pressão porque sei quais são as minhas capacidades. 

 

Para além de valorizar a performance, a atleta 

gosta de viver e experienciar cada competição ao 

máximo. Gosta de se divertir e de conviver com os 

seus colegas de seleção e até mesmo de outros 

países. Porém, no momento da competição o 

empenho e esforço são levados ao extremo e o seu 

nível de concentração expressa isso mesmo. Tal 

como refere: 

 

Eu mesmo quando entro para a piscina; quando estou 

no bloco de partida não oiço nada, nada mesmo… é 

um vazio e um silêncio tal que só termina quando 
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tiramos a cabeça fora de água no outro lado da 

piscina. Apesar daquele barulho ensurdecedor que se 

faz ouvir, não te sei explicar como, mas desligo 

completamente de tudo aquilo e só vejo a água e o 

bloco. 

 

Numa fase inicial da sua carreira, Simone salienta 

o papel desempenhado pela família e pelos amigos. 

O seu apoio foi constante, apesar de nas primeiras 

medalhas que conquistou o seu mérito não ter sido 

tão reconhecido como gostaria. 

 

Só depois de eu ter ganho esta medalha [medalha de 

prata conquistada na África do Sul], ter sido chamada 

à seleção e solicitada para fazer entrevistas… aí é que 

o pessoal me começou a levar mais a sério. Até lá 

diziam: ”Oh vais nadar, está bem!”. E eu dizia: “Mas 

eu consegui esta marca assim ou eu consegui ir ao 

mundial e tudo!” Lembro-me que quando dizia isto o 

meu pai respondia: “Ao mundial, tu? Como é que é 

possível?”. Só depois quando já estava nas 

competições e apareciam notícias minhas e eles 

diziam que me tinham visto e tal… aí começaram a 

dar mais importância. (…) Depois quando eu ganhei a 

minha primeira medalha; quando voltei da competição 

estava muita gente à minha espera e aí é que acho 

que começou o reconhecimento mesmo. Hoje quando 

eu venho destas coisas tenho sempre uma equipa de 

gente à espera, sempre, sempre… [risos]. 

 

Na experiência de Simone, o reconhecimento 

social e dos mais próximos tornou-se apenas visível 

a partir do momento em que a atleta se estreou no 

pódio internacional e em que esteve presente nos 

Jogos Paralímpicos. A visibilidade conferida por tais 

feitos parece ser um dos aspetos mais positivos e que 

Simone enaltece na sua vivência como atleta de elite. 

 

Nestes 6 anos, o ponto alto é, sem dúvida, ter ido à 

final nos Jogos em Londres. Isso fez-me ter aparecido 

no “Facebook”, ter dado entrevistas, fez circular as 

imagens a entrar às cavalitas do David na cerimónia 

de abertura dos Jogos… são coisas que marcam 

muito e que nunca se esquece.  

 

O desporto não foi apenas responsável por 

preencher o seu currículo de vitórias, foi também 

primordial na vida de Simone e no que é hoje como 

pessoa.  

 

Em primeiro lugar, com a Natação ganhei boa 

mobilidade. Custava-me subir escadas, andar nos 

transportes públicos, ajudando-me a ser mais 

autónoma… A Natação veio ajudar nisso tudo. Depois 

também veio ajudar a não piorar a minha escoliose; 

veio ajudar a conhecer as outras deficiências; a 

conhecer outras pessoas; conhecer países, 

patrocinadores, conhecer pessoas… um leque de 

aprendizagens que sem a Natação eu nunca teria.  

 

Ao longo da narrativa, Simone foi refletindo 

sobre o papel desempenhado por algumas 

pessoas referentes. Para si, a mãe, os treinadores 

e alguns dos seus colegas tiveram uma forte 

influência no seu percurso.  

 

O facto de a minha mãe ter estado comigo em alguns 

dos momentos mais marcantes na Natação foi 

fantástico. Ela foi a Londres porque eu estava 

naquela… se calhar esta vai ser a última vez que 

venho aos Jogos e queria que ela vivesse aquele 

momento comigo. Depois foi também o meu 

aniversário porque eu fiz lá anos e então ela foi 

festejar os anos comigo, assistir às provas, puxar por 

mim! (…) O meu treinador dava-me bem com ele, era 

o Rui Coucelo… com quem tinha uma bela relação. 

Aliás, foi por ele que eu me mantive no Benfica mais 

tempo, senão tinha abandonado antes o clube. (…) O 

David tem sido o meu grande companheiro. Entrámos 

mais ou menos ao mesmo tempo e temos estado 

sempre juntos desde o início. Temos uma relação 

muito boa e com o Emanuel também, somos os três 

tristes tigres [sorriso]. Foi pena que ele este ano não 

foi aos Jogos, mas foi lá ter depois. Tanta gente tem 

sido importante… o Carlos Mota também que foi 

sempre incansável lá em Londres, sempre, sempre 

connosco… uma pessoa incansável e sempre 

preocupado com os atletas, como já não há muitos 

hoje em dia. 

 

A partilha de experiências marcantes com os mais 

significativos mostra-se determinante na forte relação 

estabelecida com cada um deles.  

Refletindo sobre o desporto paralímpico em 

contexto nacional, Simone reporta-se à necessidade 
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de investimento na criação de condições adequadas 

para o treino e competição dos atletas paralímpicos 

portugueses. 

 

Em 2006 tínhamos muitos apoios dos privados e 

muitos patrocínios em Portugal. Estavam a criar uma 

base boa, mas que se começou a perder desde 2008 

para cá. Essa foi uma fase muito boa! Este ano, por 

exemplo, em termos de apoio de privados 

portugueses foi muito aquém daquilo que 

gostaríamos… Onde é que estão as nossas bolsas 

que chegam tantos meses atrasadas? (…) Quem está 

à frente são pessoas que nunca tiveram uma 

formação sobre que tipo de pessoas são estas, quais 

são as suas necessidades, o que é que elas precisam, 

o que é que não precisam… Estivemos 

abandonadíssimos nestes Jogos [refere-se a Londres 

2012], nem acompanhamento médico e fisioterapeuta 

adequado temos como as outras seleções… aliás, 

muitas vezes recorremos a elas mesmo. (…) As 

minhas adversárias ganham balúrdios só para fazer 

isto; só para nadar, eu não. Eu dou aulas, trabalho, 

estudo à noite e ainda treino. E uma pessoa não pode 

andar a treinar à nossa conta para representar um 

país que nem sequer reconhece o nosso esforço, o 

nosso empenho! Eu adoro nadar, mas para isso vou 

à piscina, dou umas braçadas, converso com os 

amigos e venho-me embora… não estou ali uma 1h30 

ou 2h a perder o meu tempo para representar um país 

que não nos dá valor (…) é uma falta de 

profissionalismo muito grande.  

 

Perante o exposto percebe-se que a evolução que 

se exigia nesta área não está a suceder. Pelo 

contrário, na narrativa de Simone identificam-se 

retrocessos em alguns aspetos. Patrocínios que 

foram conseguidos e projetos de marketing 

concretizados nos ciclos paralímpicos anteriores 

foram deixados no último ciclo.  

Simone identifica alguns sinais de avanço no que 

respeita à cobertura que os meios de comunicação 

social fazem sobre eventos desportivos onde 

competem atletas com deficiência. Todavia, há ainda 

um grande trabalho a desenvolver no âmbito da 

divulgação e informação das pessoas relativamente 

ao desporto para pessoas com deficiência, neste 

caso, sobre os paralímpicos. 

 

As coisas estão a mudar, isso é uma verdade… Em 

2008 não houve a abertura que há agora 

relativamente aos meios de comunicação social. Em 

Londres passou um bocadinho da cerimónia de 

abertura no telejornal e na rtp2 e houve resumos das 

provas, o que em 2008 não houve. Por isso em 2012 

houve mais publicidade, foi dada maior importância 

aos Jogos Paralímpicos em Portugal e acredito que 

em 2016 isso possa ainda melhorar mais. Algumas 

provas ainda deram em direto na internet, mas deviam 

ter dado era na televisão portuguesa, tal como 

aconteceu nos olímpicos. Porque as pessoas não 

sabem o que é desporto adaptado; as pessoas não 

sabem que há tantos atletas portugueses a 

representar o país e nem nos conhecem. Mas os 

olímpicos conhecem e acaba por ser injusto pois o 

nosso esforço é o mesmo. (…) A sociedade está um 

bocadinho mudada, já há mais informação sobre o 

que é isto dos paralímpicos; o que é isto da Natação 

adaptada; o que é isto do Atletismo Adaptado, há 

sessões de sensibilização… tenho ido a escolas dar 

palestras, etc. Mas os meios de comunicação social 

têm uma missão essencial. 

 

Tal como referido anteriormente, no momento em 

que foi entrevistada, Simone ponderava abandonar a 

alta competição. Apesar das incertezas que ainda lhe 

restam, a sua motivação relativamente ao contexto 

desportivo tem vindo a decrescer. 

 

Neste momento estou a estudar para onde vou e se 

vou… porque pondero não continuar na Natação a 

nível competitivo. Estou em “standby”. Estou cansada, 

o corpo também já não é o mesmo e a falta de apoios 

é muita. Isso ao fim de algum tempo custa… (…) E 

depois o meu corpo está tão cansado, tão saturado do 

treino físico e do treino dentro de água… Porque eu 

também faço treino de ginásio e de musculação… 

Tenho tido muitas contraturas e ao mínimo esforço 

parece logo que isto vai desabar. (…) Tenho de 

pensar muito bem porque se o meu objetivo for chegar 

ao Rio de Janeiro, eu vou chegar lá com 36 anos e já 

me custa com 32, imagina com 36? Não sei… Eu 

queria terminar lá em cima por isso talvez ainda me 

consiga manter lá mais algum tempo. Vamos ver ano 

a ano. 
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A rotina do treino e a sua intensidade têm levado 

a atleta a sentir um decréscimo nas suas 

capacidades. Por conseguinte, Simone perspetiva o 

futuro com algumas reservas e mostra-se reticente 

perante a necessidade da mudança de treinador e de 

clube que terá de enfrentar, caso a sua decisão seja 

prosseguir a carreira desportiva. 

  

Se aparecer por aí um patrocinador ainda pode ser 

que continue, mas até lá tenho de pensar bem. Eu não 

faço isto por dinheiro sequer; eu faço isto porque 

gosto, mas uma ajuda é bem-vinda e como o nosso 

país está ainda mais… Agora estar a ir para outro 

clube, com outro treinador, mais 4 anos, com alguém 

que não conheço de lado nenhum… isso também não 

me está a dar muita vontade para continuar. (…) 

Gostava de tentar ser reclassificada numa classe 

abaixo porque a minha classe está um bocadinho 

injusta em relação às minhas adversárias. Vou fazer 

agora uns exames e vamos ver se em termos de 

estatura e de diâmetro consigo. Seria justo se eu 

baixasse para S4. Se eu fosse S4 os meus resultados 

eram muito melhores. Eu era medalha de ouro aqui e 

ali certamente. 

 

Finalmente, através da interação que foi possível 

estabelecer com a atleta durante a realização da 

entrevista, conhecemos uma Simone que se distingue 

pelo carisma e por uma forte identidade. A simpatia, 

a sociabilidade e o dinamismo são facilmente 

constatados num primeiro contacto com a atleta – 

identidade que parece ser fortemente influenciada 

pela sua mãe. Simone admite que foi da mãe que 

herdou o seu modo de ser extrovertido, o seu sorriso 

contagiante e uma força de viver extraordinária. 

 

A forma como eu sou deve-se à minha mãe. Eu jogava 

muito à bola, dava-me muito com os rapazes, tinha 

aversão às bonecas quando era pequena [risos]. 

Andava de bicicleta, de skate, de mota… Tive uma 

infância boa, muito ativa! A minha mãe começou por 

me pôr na Ginástica, depois é que fui para a Natação. 

Depois andei no Futebol, fiz muitas coisas… (…) Sou 

uma pessoa que não me dou parada. Não tenho 

paciência para isso e gosto de estar com muitas 

pessoas, gosto de passear… Falo com as pessoas 

como se já as conhecesse há muito tempo e 

normalmente as pessoas acham muita graça a isso. 

Quando falo na televisão, quando dou alguma 

entrevista ou mesmo quando falo com os miúdos na 

escola… falo muito com as mãos e ao falar assim eu 

capto a atenção deles. (…) Acho que esta minha 

forma de ser foi muito influenciada pela minha mãe 

porque ela é uma pessoa muito extrovertida e 

dinâmica e portanto eu saio um bocado a ela… Sou 

divertida, brincalhona, sou capaz de dar tudo para 

alguém que está triste deixar de estar, sou amiga do 

meu amigo, tenho muita vida… Sou capaz de estar 

numa câmara de chamada a cantar e a dançar e as 

minhas adversárias dizem que eu sou maluca e só se 

riem [risos].  
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5.7 A Narrativa de Susana Barroso 

 

A entrevista de Susana foi concretizada no dia 13 

de Outubro de 2012, durante a tarde, num café do 

Pavilhão Municipal Susana Barroso - infraestrutura 

construída em sua homenagem no Município de 

Odivelas onde vive e trabalha. O ambiente estava 

calmo e o espaço que ocupamos permitiu-nos alguma 

privacidade. Este é um local com boas 

acessibilidades e que Susana frequenta 

recorrentemente, facto que a deixou muito à vontade 

no decorrer da entrevista. 

Fomos conversando abertamente ao longo da 

tarde e a atleta foi-me contando a sua história. 

Susana manifestou uma elevada capacidade de 

comunicação e prazer associado à narração da sua 

história, de tal modo que as emoções foram surgindo 

naturalmente no seu discurso. Por este motivo, será 

possível que alguns dos seus excertos assumam uma 

dimensão superior ao habitual. 

Susana tem 36 anos, é solteira, nasceu em Lisboa 

e vive sozinha em Odivelas. Estudou até ao 12º ano 

e desempenha as funções de Escriturária no gabinete 

técnico e de coordenação das Piscinas Municipais de 

Odivelas. 

Detentora de uma doença neuromuscular de 

origem genética, hereditária e progressiva, Susana 

manifesta uma perda gradual de força, de 

sensibilidade e de movimentos na extremidade dos 

membros.  

Iniciou-se na Natação com 10 anos, nas piscinas 

do Sporting Clube de Portugal, mas apenas aos 17 

ingressou na competição. Em 1994 passou a incluir 

as aulas de um grupo específico de Natação 

adaptada existente na Gesloures, clube onde 

conquistou a grande maioria dos seus títulos 

desportivos na alta competição. Especialista nas 

provas de costas e livres, competiu três anos na 

classe S4 e reclassificou-se para a classe S3, uma 

das classes mais baixas da Natação adaptada.  

Em 2005, Susana abandonou a Natação de alta 

competição e esteve quase dois anos afastada do 

palco desportivo. Porém, o prazer e o gosto 

associados ao desporto levaram-na a regressar à 

competição na modalidade de Boccia. Neste desporto 

a atleta participou em provas individuais e de pares 

para a classe BC4, pelo clube da Associação de 

Paralisia Cerebral do Lumiar. 

Neste quadro, a atleta esteve presente nos Jogos 

Paralímpicos de Barcelona 1992, Atlanta 1996, 

Sidney 2000 e Atenas 2004 na modalidade de 

Natação e regressou aos Jogos de Londres 2012 no 

Boccia. Todavia, os seus grandes feitos desportivos 

situam-se na Natação, modalidade onde é 

sobejamente reconhecida pelos recordes mundiais 

batidos, bem como pelas três medalhas de prata e 

três de bronze alcançadas em Jogos Paralímpicos. É 

a atleta paralímpica portuguesa mais medalhada, 

com quinze medalhas de ouro, duas de prata e 

catorze de bronze em Campeonatos da Europa e do 

Mundo, acrescendo ainda as numerosas vitórias em 

Campeonatos nacionais. No Boccia a atleta 

conquistou uma medalha de prata em pares na Taça 

do Mundo do Canadá, em 2007. Face ao seu 

meritório palmarés desportivo, Susana foi várias 

vezes homenageada e distinguida por entidades 

públicas, comunicação social e autarquia onde vive. 

Recebeu em 1992 a Medalha Municipal de Mérito de 

Lisboa; de 1995 a 2003 foi-lhe atribuída a Medalha de 

Mérito Desportivo do Município de Loures; além de 

outros troféus de imprensa como o Troféu Record de 

Mérito Paralímpico arrecadado em 2000. No final do 

ano de 2012, Susana decidiu abandonar a alta 

competição e dedicar-se a novos projetos. 

A sua senda desportiva iniciou-se ainda na 

infância, com 10 anos. Nessa época praticava 

Natação integrada em classes regulares da 

modalidade. Aos 17 anos fez a transição para a 

classe de Natação adaptada e começou a participar 

nas primeiras competições. 

A este respeito contou-nos como tudo começou: 

 

Fui para a Natação para o Sporting, com 10 anos de 

idade, por conselho médico. Aprendi a nadar numa 

aula normal como os outros miúdos. Depois, quando 

tinha 17 anos, apareceu um Professor no Sporting 

que estava encarregue das aulas de Natação 
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adaptada e que disse que eu devia integrar esse 

grupo. Aí eu já sabia nadar corretamente e fiz a 

passagem sem qualquer problema. (…) Era o 

Professor Luís Silva. Quando passei para esse 

Professor ele viu-me nadar e, passados dias, 

perguntou-me se eu não queria tirar tempos e ver se 

tinha mínimos para participar em algumas 

competições. Nesse ano iria decorrer o Campeonato 

Europeu de Natação em Barcelona e ele gostava de 

saber se eu tinha capacidade para ir. Isto em 91… (…) 

Eu lá aceitei e fiquei logo no 3º melhor tempo do 

mundo, assim do nada, sem treino especifico para a 

competição, sem nada. (…) Apenas ia duas vezes por 

semana e fazia as aulas “normais”. E assim do nada 

surge aquele tempo! Claro, aquilo foi muito estranho 

de início... eu fiquei um pouco espantada. (…) Na 

altura desconhecia o desporto paralímpico. Não fazia 

a mínima ideia de que existia desporto para pessoas 

com deficiência e foi esse meu treinador que me 

esteve a explicar a mim e aos meus pais. Porque eu 

iniciei o meu percurso na Natação, ainda antes de 

estar com ele, em provas regionais aqui na cidade de 

Lisboa, mas era integrada com pessoas “normais” e 

eu era das poucas que aparecia lá com deficiência. E, 

como é óbvio, nunca conseguia ganhar nada [risos]. 

Eu não gostava muito daquilo porque não me sentia 

bem. Como era óbvio, chegar sempre em último 

lugar… só os aplausos não me satisfaziam. E depois 

ele lá me explicou que existiam provas para pessoas 

com deficiência, que eu ia competir com pessoas mais 

ou menos dentro do mesmo grau de dificuldade que 

eu. E lá me convenceu... Portanto, eu fui fazer esse 

tempo numa prova nacional, fiquei com o 3º melhor 

tempo do Mundo. Isso foi o começo! Fui selecionada 

para ir ao Campeonato Europeu em Barcelona, em 

91, e confirmou-se o 3º lugar nos 50m costas… a 

minha primeira medalha. No ano seguinte eram os 

Paralímpicos de Barcelona 92 e a partir daí já me 

preparei. (…) Quando fui a essa primeira prova em 

Barcelona não sabia muito bem o que é que ia fazer. 

Aquilo que eu pensei foi: “Ok! Se esta gente também 

tem dificuldade como eu, então estamos mais ou 

menos em igualdade de circunstâncias e eu posso ser 

das melhores”.  

 

A transição para a Natação adaptada revelou-se 

essencial na orientação da atleta para a competição 

e na realização de treino direcionado, 

especificamente, para as suas capacidades e 

limitações. O conhecimento anterior e o domínio que 

detinha das técnicas de nado permitiram-lhe 

ascender rapidamente à alta competição e obter 

resultados de excelência. Este facto surpreendeu 

Susana e os seus pais pois, para além de 

desconhecerem a existência de desporto para 

pessoas com deficiência, a primeira medalha obtida 

pela atleta parecia antecipar um futuro promissor na 

modalidade. 

Até então, Susana tinha participado em provas 

integradas na competição regular e destas 

experiências recorda a desigualdade vivida em 

termos competitivos. Assumindo-se como competitiva 

por natureza, o simples facto de concluir a prova não 

a satisfazia e esta característica da sua personalidade 

viria a revelar-se preponderante nos resultados 

desportivos alcançados mais tarde. 

O gosto que desde sempre nutriu pelo desporto 

levou-a a participar nas mesmas atividades que os 

seus pares e pese embora as limitações musculares 

sentidas, a atleta preferia assumir o risco de continuar 

a praticar desporto do que ver-se privada da 

participação neste contexto. 

 

Eu tive Educação Física na preparatória, no 5º e 6º 

ano. (…) Para mim era a melhor disciplina que eu 

tinha. Tinha as minhas limitações, mas eu conseguia 

correr. Ainda conseguia fazer o pino, a cambalhota, 

fazia aquilo tudo. Eu adorava! No 6º ano já tinha 

piorado e já tinha mais dificuldade, mas tentava fazer 

o máximo que podia, porque eu sempre gostei muito 

de fazer desporto. E sabia que um dia ia ter de parar… 

pelo menos de fazer estas coisas… Em criança tinha 

de usar botas ortopédicas, mas nem por isso deixava 

de jogar à bola ou andar de bicicleta. [risos] Sempre 

gostei de praticar desporto, fosse a nível escolar ou 

na rua com os amigos. 

 

À imagem da rápida subida aos palcos 

internacionais, Susana estreou-se nos Jogos 

Paralímpicos com a conquista de uma medalha de 

bronze, um feito que a surpreendeu novamente. 

 

Depois dos Europeus o objetivo era ir aos Jogos 

Paralímpicos e ver o que é que ia acontecer. Lembro-
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me que na altura fiquei em 7º lugar nos 50m livres. 

Penso que também nos 100m livres fiquei em 6º ou 

7º, andou por aí, e nos 50m costas novamente o 3º 

lugar… e lá vim eu com medalha de bronze nos 

primeiros Jogos Paralímpicos. [risos] (…) Bem… 

aquilo realmente foi tudo muito rápido! Não tive tempo 

de pensar o que é que estava a acontecer. Ir a uns 

Jogos Paralímpicos com 18 anos… Para mim foi dos 

melhores Jogos que tive, talvez por serem os 

primeiros também. A aldeia paralímpica era uma 

maravilha, era um sonho. Gostei imenso de lá ter 

estado. E aquilo motivou-me. (…) Porque eu não 

sabia o que era. Eu desconhecia praticamente. Eu via 

os Jogos Olímpicos, mas nunca imaginei poder estar 

ali, no mesmo local, de um momento para o outro... 

(…) Realmente foi espetacular! A abertura dos Jogos 

eu gostei imenso… Lembro-me da música “Amigos 

para Sempre”. Esse momento ficou sempre na minha 

recordação. Em Barcelona acho que marcou-me um 

pouco de tudo: a abertura, a novidade, a aldeia, o 

encerramento, todo aquele ambiente, todo aquele 

espírito olímpico e desportivo que nos Jogos é 

elevado ao máximo. A quantidade imensa de público 

relativamente às outras competições a que íamos e 

que não tinha nada a ver… foi uma experiência 

fantástica! (…) E ao acabar os Jogos Paralímpicos, no 

fim, sabe-me sempre a pouco... é querer ir a outros 

[risos]! Mas faltam 4 anos e têm que ser de muito 

trabalho. (…) Eu penso que foi aí, nos Paralímpicos, 

que eu vi que a Natação realmente era a sério, que 

tinha grandes possibilidades de continuar. (…) Depois 

disso foi pensar em conciliar o treino com o trabalho e 

com os estudos.  

 

Diante destas palavras, percebemos que os 

primeiros Jogos Paralímpicos em que Susana 

participou se assumem como uma das competições 

com maior valor e simbolismo. A conquista de uma 

medalha paralímpica na estreia nesta competição 

marcou, indelevelmente, a desportista.  

Considerando a experiência vivida, Susana realça 

a envolvência particular da competição. A imponência 

dos espaços desportivos, o elevado público que 

acorre ao palco paralímpico, o espírito vivido na 

aldeia e as cerimónias a que teve a oportunidade de 

assistir são episódios que ficaram gravados na sua 

memória.  

A experiência dos Jogos fez aumentar o desejo de 

regressar a este palco. Neste sentido, Susana passou 

a definir os seus objetivos por etapas concretas; 

etapas intermédias a superar para alcançar a grande 

meta - a presença nos Jogos Paralímpicos seguintes.  

Esta ocasião ampliou o comprometimento da 

atleta com a prática desportiva, o empenho, a 

dedicação e a fé crescente nas suas capacidades. De 

facto, a competência percebida que Susana foi 

conquistando através dos resultados obtidos na 

Natação capacitaram-na para atuar de modo mais 

confiante e determinado nos diversos âmbitos de 

intervenção social. 

Nesta primeira etapa, a iniciação no desporto 

revelou-se basilar para o desenvolvimento de uma 

perceção mais positiva acerca da sua deficiência e do 

seu corpo. Os exemplos de superação que teve a 

oportunidade de presenciar em provas internacionais 

e nos Jogos Paralímpicos levaram-na a acreditar que 

também seria capaz de atingir tais feitos 

transcendentes. Nesta medida, salienta os valores 

que o desporto lhe incutiu a respeito do conhecimento 

sobre o mundo e sobre os “outros”, com e sem 

deficiência. 

 

Nessa altura ainda estava a estudar. Não consegui 

acabar o 12º ano na escola porque com os treinos, 

testes, aulas… era muita coisa! Depois tive a opção 

de ir tirar um curso de formação profissional de 3 anos 

que me dava equivalência ao 12º ano e fui por essa 

opção. Ao acabar o curso tive um ano de estágio e 

fiquei a trabalhar nessa empresa onde estagiei. 

Quando comecei a Natação tinha medo de não 

conseguir arranjar emprego. Achava que tinha muitas 

limitações para sozinha conseguir o que as pessoas 

“normais” conseguem. Acho que o desporto me veio 

mudar, veio mudar-me em tudo! Veio mudar a minha 

forma de pensar, a minha forma de ser, deu-me o 

aprender a saber ganhar e a saber perder, a saber 

organizar as coisas. Porque praticar um desporto de 

alto rendimento implica muito tempo e temos que ser 

muito organizados. (…) E depois porque o desporto 

surgiu naquela fase da vida em que eu precisava de 

um empurrão… Eu tinha vergonha de mim própria, 

tinha a minha autoestima um pouco em baixo. (…) 

Tinha um pouco de vergonha de mim própria e do meu 
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corpo que eu era muito magrinha em relação às outras 

pessoas. (…) Achava-me diferente porque não 

conhecia o mundo da deficiência, porque não 

conhecia ninguém como eu.  

 

No trajeto inicial, os pais revelaram-se um pilar 

essencial para Susana. Como refere: 

 

Eles sempre me apoiaram, sempre! Mas eles no início 

não viam isto como alta competição. Eles nem sequer 

pensavam e desconheciam também que existiria um 

desporto específico para o meu problema. Portanto 

eles começaram-me a levar à Natação com 10 anos, 

por conselho médico, para que a doença não 

progredisse. O objetivo era que eu conseguisse 

ganhar alguma massa muscular e que conseguisse 

retardar a doença. (…) Eles sempre quiseram o 

melhor para mim, por isso seguiram os conselhos do 

médico, e depois… dia-a-dia, quando foram surgindo 

as oportunidades, nunca me negaram nada. Sempre 

me incentivaram a ir! E levavam-me sempre aos 

treinos… sem isso poderia ter desistido. 

 

Perante um percurso inicial fulgurante, Susana foi, 

ano após ano, totalizando vitórias para o seu currículo 

desportivo. Neste caminho, destacou o ano de 2000 

como um ano de transição. Na sua opinião, as 

metodologias de treino utilizadas pelo treinador nem 

sempre se revelaram as ideais.  

 

Passei por um período complicado na Natação. O 

treino não era o mais adequado e tive uma lesão no 

ombro. O nadador normalmente tem, mas naquele 

caso sei que não fazia o reforço muscular que devia e 

que a sobrecarga era muita. Tive uma rotura da coifa 

dos rotadores e andei 2 anos em fisioterapias com o 

treino um pouco condicionado. Mas consegui 

recuperar. (…) Depois em 2000 mudei de treinador e 

já fui aos Paralímpicos de 2000 com o Carlos Mota, 

que depois me acompanhou sempre. Os meus 

melhores tempos foram feitos em 2000. Nesse ano 

tive tempos que nunca mais os consegui fazer. E sei 

que foi na mudança de treinador. Sem dúvida que o 

Carlos Mota é um excelente treinador. Quem tiver a 

sorte de trabalhar com ele está muito bem 

acompanhado porque também tem o espírito de que 

Natação para pessoas com deficiência de alto 

rendimento não é Natação para reabilitação. São 

coisas completamente diferentes. Ele leva aquilo 

muito a sério e muito à risca. Não dá para pisar fora! 

Nem que eu tivesse de ir treinar ao domingo que é o 

dia de descanso, ele está disponível 24 horas por dia. 

(…) Ele chegou a ter muitos atletas na competição, 

não sei precisar quantos, talvez 4 ou 5 ao mesmo 

tempo, e cada um com os seus horários: uns na 

escola, outros no trabalho, outros na Faculdade. Tudo 

muito diferente e ele estava sempre disponível. O 

nosso treino era diferente, cada um tinha um treino à 

medida das suas capacidades e objetivos. 

 

No relato precedente, Carlos Mota surge como 

uma pessoa referente no seu trajeto. Para Susana, as 

características descritas do seu treinador, aliadas à 

motivação atingida nesta etapa, foram determinantes 

nas marcas obtidas e na sua manutenção no desporto 

de alta competição por mais alguns anos. 

Das experiências desportivas partilhadas com 

Carlos Mota, evidencia a participação nos Jogos 

Paralímpicos de Sidney e a conquista de mais uma 

medalha paralímpica como um dos episódios 

marcantes da sua história. 

 

Depois veio Sidney, em 2000, e para mim foram dos 

melhores Jogos. Apesar da viagem que foi muito 

cansativa e de que não gostei… gostei muito de 

Sidney! Foi tudo muito bem organizado. A 

comunidade portuguesa residente na Austrália 

recebeu-nos lindamente e apoiou-nos a 100% em 

tudo. Eram jantares aqui, jantares ali, queriam estar 

sempre connosco. Chegaram-nos a levar pastéis de 

nata e tudo! [risos] Para mim acho que foi dos 

melhores Jogos (…) ficava de boca aberta com a 

quantidade de pessoas a assistir às competições. 

Chegavam a esgotar os bilhetes e era incrível! As 

pessoas iam de manhã para a fila para assistir à 

competição da tarde e ficavam ali horas e horas na 

fila. E isso espantou-me completamente. As 

instalações eram ótimas. Eu acho que Sidney bateu 

em tudo, foi mesmo muito bonito. Ficou-me marcado 

Barcelona e Sidney. Os dois… 

 

Utilizando as palavras da atleta, importa sublinhar 

que os pontos altos do seu percurso foram 

alcançados na Natação. É nesta modalidade que se 

destacou pelos recordes batidos, pelas medalhas 

conquistadas, pelas experiências de subida ao mais 
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elevado degrau do pódio e pela vivência única de 

ouvir o hino nacional; todos eles, momentos fulcrais 

na sua carreira. 

 

Eu acho que todas as medalhas têm um significado 

especial, uma medalha é sempre uma medalha, 

independentemente da sua cor e da prova. Na 

Natação eu tive anos muito bons. Lembro-me de um 

ano, em 94, em que no Campeonato do Mundo bati 

os três recordes do Mundo e conquistei as três 

medalhas de ouro em todas as provas que participei. 

Foram as minhas primeiras medalhas de ouro e 

realmente uma medalha de ouro permite-nos ouvir 

cantar o hino nacional… viver o sentimento de que 

estamos longe, mas nos sentimos perto do nosso 

país. Sentir que todo o trabalho que até ali tinha sido 

feito é recompensado; que todo o esforço valeu a 

pena! Tudo isso, nesse ano, marcou-me. (…) 

Barcelona pelo facto de ter sido a primeira medalha 

paralímpica e pelo que já disse antes… (…) Marcou-

me depois a medalha de prata de Sidney com o 

Professor Carlos Mota, porque foi a primeira medalha 

que ganhei com ele. Ali a troca de treinador, penso 

que me ajudou a preparar melhor. Deu-me força e 

garra para lutar. Naquela altura já estava a perder a 

minha capacidade de gerir tudo, quer o esforço, quer 

os treino e penso que foi um pouco a reviravolta que 

me fez aguentar mais 4 anos. Ele ajudou-me a fazer 

ver a muita gente que afinal a Susana ainda era capaz 

de ganhar uma medalha. E nos 100m fiz o meu melhor 

tempo de sempre, em Sidney. Isso marcou-me 

bastante nesse ano também. Com esse tempo não 

tive medalha, fiquei em 4º lugar, mas para mim foi 

quase a medalha de ouro. Há alguns anos atrás, 

aquele tempo ter-me-ia dado a medalha de ouro.  

  

Na Natação, a atleta manifestou uma elevada 

perceção de competência em prova. A partir do 

momento em que os resultados de excelência 

surgiram de modo consistente, a responsabilidade 

sentida condicionou o seu estado de ansiedade pré-

competitiva. O receio era regressar um dia sem 

medalhas, facto que nunca havia sucedido no seu 

trajeto até então. Contudo, a crença nas suas 

capacidades sempre a conduziu à superação desses 

obstáculos de forma serena. Para si, o importante é 

não defraudar as expectativas daqueles que eram 

para si referentes e dos muitos que acreditam em si. 

 

A determinada altura da minha carreira já sentia um 

peso muito grande em cima de mim antes da 

competição, porque sabia que sempre fui uma atleta 

medalhada. Toda a gente vai estar de olhos em ti; 

toda a gente vai estar à espera da tua medalha… era 

o que pensava. E eu não queria, de maneira alguma, 

deixar ficar mal as pessoas. Eu sabia que tinha essa 

possibilidade se mantivesse mais ou menos os meus 

tempos. (…) Naqueles momentos antes da 

competição às vezes sentia tonturas, estava assim 

meio mal disposta, com vontade de ir à casa de banho 

de 5 em 5 minutos, mas tentava controlar com a 

respiração e sabia que aquilo eram só os momentos 

iniciais de nervos e depois passava. Mas era 

engraçado que eu necessitava exatamente de sentir 

aquilo para quando entrasse na prova ter aquela força 

que eu ia buscar não sei onde… [risos] Porque eu não 

tinha aquela força no dia-a-dia. Num dia de treino 

normal, fisicamente eu não tinha aquela força. Mas 

naquela agitação e naquele “stress” todo eu 

conseguia ir buscar forças para ainda bater recordes 

e melhorar as minhas marcas. Fui sempre medalhada 

e em alguns campeonatos em mais do que uma prova 

e isso habituou as pessoas, mas também exigiu mais 

de mim. Durante os meus 15 anos de competição tive 

sempre medalha em todas as competições. A nível 

nacional, ainda sou recordista nacional. Já passaram 

6 ou 7 anos e ainda sou recordista nacional.  

 

Ano após ano, Susana foi tendo cada vez maiores 

dificuldades na obtenção de medalhas internacionais. 

A doença foi progredindo e as limitações tornaram-se 

cada vez mais evidentes perante o surgimento de 

novos talentos na modalidade. Utilizando as suas 

palavras: eu estava sempre à espera que me aparecesse 

ali mais uma ou duas atletas em grande forma e que 

qualquer dia deixasse de ir às medalhas, mas isso nunca 

aconteceu. Também porque soube sair na altura certa, 

porque eu ainda poderia andar lá.  

O desígnio da atleta esteve desde sempre dirigido 

para a alta competição e para a conquista de 

resultados de excelência. Neste medida, a 

responsabilidade crescente e as exigências 

colocadas por um nível competitivo cada vez mais 
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elevado, levaram-na a decidir abandonar a Natação 

quando estava no auge. 

  

Eu podia ter continuado porque eu ainda sou 

recordista nacional, mesmo já tendo terminado a 

carreira. Ainda lá podia andar, mas sabia que a nível 

de medalhas já ia ser quase impossível. Talvez por 

isso decidi abandonar em Atenas e consegui fazê-lo 

com a medalha de bronze nos 50m costas. E acho, 

sinceramente, que vim embora na altura certa! (…) A 

nível de competições, este ano percebi que eles estão 

a tentar acabar com as classes mais baixas. Isso vai 

prejudicar muito os atletas. Por exemplo, na prova 

onde eu ganhei sempre medalhas, nos 50m costas 

para a minha classe, este ano em Londres já não 

existiu essa prova. O que quer dizer que eu ia ficar 

logo à partida, condicionada, por isso acho que foi a 

opção certa. Poderia, se calhar, ter feito mais 4 anos 

até Pequim, mas pronto. Na altura eu também penso 

que foi o cansaço físico e psicológico acumulado que 

me fez decidir parar. (…) Neste momento também 

percebi, porque fui ver algumas provas de Natação 

em Londres, que as atletas da minha classe já não 

têm nada a ver com as minhas limitações. Ou seja, 

são pessoas com menos limitações do que eu. 

Portanto, eles estão a tentar, a pouco e pouco, ir 

tirando os mais fracos e isso é mau. Eu acho que os 

Jogos Paralímpicos foram criados precisamente para 

a inclusão das pessoas com deficiência. Mas, neste 

momento, os Paralímpicos estão, cada vez mais, 

virados para o espetáculo e para o público... Pena que 

isso esteja a acontecer. Não foi com essa finalidade 

que os Jogos foram criados. (…) É óbvio que numa 

prova de uma classe alta o público está quase a ver 

uma prova de atletas “normais” e isso cria espetáculo, 

trás mais pessoas à competição. Porque sabem que 

aquela pessoa tem deficiência, mas mesmo assim dá 

todo aquele espetáculo. 

 

No último excerto, a atleta expressa o seu ponto 

de vista sobre a tendência competitiva patente nos 

Jogos Paralímpicos da atualidade. Cada vez mais 

voltada para o alto rendimento, tem sido possível 

assistir a um desvirtuar dos valores associados à 

inclusão e igualdade patentes nas primeiras edições 

desta competição. Numa competição direcionada 

para o espetáculo desportivo, para a publicidade e 

para as grandes marcas, deixa de existir lugar para 

aqueles que, com deficiências mais severas, tenham 

a ambição de se transcender no mais ilustre cenário 

desportivo. 

Ao assistir a esta evolução, Susana optou por 

terminar a sua carreira na Natação em 2005, decisão 

que lhe valeu a experiência de ser porta-estandarte 

nos Jogos Paralímpicos de Atenas, um momento que 

jamais irá esquecer. 

 

A decisão foi muito difícil e ainda foi mais difícil depois 

de deixar a Natação. Mas a verdade é que eu já 

andava cansada, já andava a querer abandonar há 

algum tempo. Entre Sidney e Atenas já pensava 

nisso. (…) Talvez no último ano antes de chegar a 

2004, ali em 2002 e 2003, já andava cansada mesmo. 

Mas depois só comuniquei, oficialmente, em 2005. 

Não tive coragem de o assumir antes. Eu fui dizendo 

ao meu treinador. Eu não disse, eu fui dizendo... 

[sorriso] De vez em quando dizia: “Olha, qualquer dia 

arrumo o fato de banho. Estou a ficar cansada e 

qualquer dia reformo-me”. E ele foi percebendo... Ou 

seja, eu própria já estava consciente disso e o meu 

treinador também. Tanto que eu fui escolhida para ser 

porta-estandarte em Atenas e levar a bandeira de 

Portugal, porque a maior parte das pessoas estava a 

contar que eu abandonasse depois desses Jogos. 

Entrevistas que eu dava, já falava no assunto. (…) E 

porque também já eram realmente 15 anos. (….) Pela 

idade, pela quantidade de anos na competição. (…) E 

porque é o tempo de um atleta... e eu fui tendo 

consciência disso. (…) Quando disse ao Carlos Mota 

ele insistiu para eu continuar. (…) Mas a minha 

decisão já estava tomada… não ia voltar atrás. 

 

Nos Jogos Paralímpicos de Atenas, Susana 

iniciou a despedida da competição e da piscina 

enquanto elemento físico associado aos seus treinos 

e competições, no fundo, o espaço onde durante 15 

anos passou grande parte dos seus dias.  

O abandono do desporto de alta competição não 

representa um processo simples e o receio 

relativamente ao futuro foi evidente nas palavras da 

atleta. Depois de uma tomada de decisão complexa, 

Susana parece viver um período de perda de 

identidade, em que a nostalgia e as saudades das 
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experiências vividas na Natação ocuparam os seus 

pensamentos.  

 

Os primeiros tempos foram difíceis. Não sabia o que 

é que havia de fazer quando saía do trabalho. Sentia 

que tinha ali um vazio enorme. Senti que podia estar 

lá mais vezes na piscina, nas provas, nas 

competições... Mas, por outro lado, o cansaço e o frio 

que a gente passa na piscina não me puxavam a ir. E 

eu e o frio não somos muito compatíveis. [risos] Havia 

treinos em que eu entrava a bater o dente e saía a 

bater o dente. Foi um alívio muito grande no inverno, 

no frio… chegar a casa às 7 da noite em vez de 

chegar a casa às 11 da noite. Aquilo soube muito bem 

ali nos primeiros tempos. Mas, ao mesmo tempo, 

havia aquele bichinho que parecia sempre faminto 

como costumo dizer [risos]. (…) Eu no ano de Pequim 

[primeiros Jogos Paralímpicos após ter abandonado a 

natação] senti muito o querer lá estar nos Jogos, 

porque volta à nossa memória tudo o que vivemos.  

 

Susana abandonou a Natação precocemente. 

Provavelmente seria ainda capaz de conquistar 

algumas medalhas a nível internacional, mas o maior 

troféu que o desporto lhe deu foi uma forte e renovada 

identidade. Talvez por este motivo não tenha sido 

capaz de se manter distanciada deste contexto por 

muito tempo. Seguiu-se um período de cerca de um 

ano e meio em que a atleta aproveitou para descansar 

e para experimentar novas modalidades. Foi neste 

caminho que se iniciou em mais uma aventura, desta 

feita no Boccia. 

 

Eu já tinha experimentado o Boccia quando ainda 

estava na Natação. Ainda há pouco tempo surgiu uma 

iniciativa com várias modalidades que podes 

experimentar e eu até fiquei fascinada com Futebol 

em cadeira de rodas elétrica. Mas não há cá em 

Lisboa, apenas há uma equipa em Coimbra. Foram 

eles que fizeram a demonstração. E realmente aquilo 

fascinou-me. Eles disseram que eu tinha muito jeito 

para aquilo! É uma coisa que mexia comigo; é a 

adrenalina; é andar a correr de um lado para o outro. 

É aquilo que eu sei fazer… é como eu sempre fui 

[risos]. (…) O Boccia surgiu porque já tinha 

experimentado também numa dessas situações. Mas 

eu quando estava na Natação dizia que o Boccia não 

era para mim, que era muito parado. [risos] (…) 

Depois de ter abandonado a Natação houve 

novamente contacto com o Boccia. E como eu tive ali 

aquele ano/dois anos sem fazer nada e em que sentia 

aquele vazio quando saía do trabalho… A certa altura 

já tinha recuperado um pouco o cansaço de 15 anos 

sem férias, sem nada e depois de ter parado aquele 

tempo ali só pensava: “Eu quero fazer mais qualquer 

coisa. Mas fazer o quê? Fazer desporto só por fazer… 

isso não é bem a minha filosofia”. (…) Ainda fui 

experimentar esgrima, mas depois a esgrima também 

não evoluía para lado nenhum porque não havia 

grande possibilidade de progressão. O Boccia acabou 

por ser ali a opção que estava mais perto de mim. (…) 

Deixa lá ver o que é que dá. Até é perto, é no Lumiar, 

5 minutos estou no Lumiar e vamos ver como corre… 

fui à experiência. 

 

Numa fase inicial, Susana não se identificou muito 

com as características e com a natureza intrínseca à 

modalidade de Boccia. Sempre foi uma pessoa muito 

dinâmica e a essência deste jogo não se coadunava 

com a sua própria identidade. 

Após experimentar diversas modalidades, o 

Boccia surge como uma última opção. A escolha 

deveu-se, fundamentalmente, às possibilidades de 

progressão vislumbradas na modalidade. 

Considerando o seu espírito competitivo, o Boccia era 

a única modalidade onde seria possível reviver a 

experiência paralímpica.  

A atleta iniciou-se no Boccia e admite que o facto 

de ser uma atleta paralímpica medalhada e 

sobejamente reconhecida lhe abriu as portas da 

competição num ápice. 

 

Iniciei o Boccia em 2007. A nível nacional até comecei 

a ficar bem classificada. Acontece que, como sou 

mulher e há quota feminina para os Jogos 

começaram-me logo a chamar à seleção. Comecei 

rapidamente a ir aos treinos e aos estágios... 

Praticamente no 1º ano já estava a competir. Não 

estava à espera disso de início, o objetivo era ocupar 

o tempo. (…) Ocupar e sair assim um fim de semana 

ou outro, tentar conhecer pessoas. Conhecer o 

Boccia, dar o benefício da dúvida. Os portugueses até 

são bons no Boccia... (…) Acho que as portas se 

abriram muito rápido porque as pessoas já me 

conheciam como atleta excecional na Natação. Eu 
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acho que depressa a porta foi aberta e me deixaram 

entrar.  

 

Não obstante, o seu percurso no Boccia foi 

sempre um pouco atribulado. As dificuldades de 

integração no grupo de atletas de Boccia, 

especialmente junto dos colegas da mesma classe e 

com quem participava em provas de pares, foram 

grandes e difíceis de superar. Adicionalmente, no 

Boccia, as dificuldades motoras e as limitações físicas 

inerentes à sua doença exacerbaram-se. Enquanto 

na Natação sentia que era capaz de potenciar as suas 

capacidades até ao limite, no Boccia, a extensão das 

competições e a necessidade de treinar durante 

muitas horas debilitavam-na. 

Estes obstáculos, associados à falta de 

competência percebida no Boccia foram, ao longo do 

tempo, desmotivando a atleta. Neste ponto, Susana 

releva a importância do desenvolvimento de um 

trabalho específico ao nível das competências 

psicológicas dos atletas de alta competição, ainda 

mais numa modalidade em que a tática, a estratégia 

de jogo e o treino mental são primordiais. 

 

Senti muita dificuldade na integração porque o grupo 

de atletas de Boccia é um grupo muito fechado. Acho 

que nunca me senti realmente bem lá; nunca me senti 

acolhida… Aquele sentimento quase de família que 

eu vivi na Natação, ali nunca existiu. (…) E no Boccia 

são muitos jogos seguidos e eu quebro. Eu não 

aguento a mesma condição física até ao final... Os 

primeiros jogos até saem bem, mas depois para o 

fim... não aguento. Não tenho a mesma 

disponibilidade motora e isso aborrece-me. (…) No 

Boccia sentia medo de falhar. No treino até consigo 

fazer boas jogadas, mas sentia-me inferior à maior 

parte dos atletas a nível de força… coisa que eu na 

Natação nunca senti. (…) Sentia-me muito nervosa, 

com falta de confiança em mim própria, coisa que na 

Natação, nunca aconteceu. Foram coisas 

completamente opostas em termos de sentimentos. O 

jogo de Boccia demora, sei lá, meia hora às vezes, 20 

minutos. E ficar assim a tremer, com aquele stress 

todo prejudicava-me. (…) Ali tinha de pensar num 

conjunto de fatores que me dão a volta à cabeça. E 

começo a perceber que, se calhar, realmente, o 

Boccia não é para mim. (…) Acho que precisava 

mesmo de treinar a parte psicológica. (…) Na Natação 

eu precisava de adrenalina; eu precisava de muita 

gente a olhar para mim na piscina para eu conseguir 

reagir. Ou seja, os meus grandes tempos foram feitos 

em grandes competições. No Boccia é 

completamente o oposto! Eu tenho uma grande 

dificuldade em gerir a ansiedade e o stress num 

desporto que é muito parado, muito monótono. É um 

desporto que eu gosto, é um desporto que eu acho 

que dá luta na forma de ter que pensar mas que não 

é propriamente para mim [risos].  

 

Destas palavras depreende-se que o Boccia 

nunca desempenhou um papel marcante no trajeto de 

Susana. Longe de corresponder às suas 

expectativas, competir no Boccia nunca lhe permitiu 

recuperar o protagonismo alcançado na Natação, 

nem os sentimentos de confiança e de crença que 

detinha nas suas capacidades nessa época. 

Todavia, foi no Boccia que a atleta conseguiu a 

proeza de regressar aos Jogos Paralímpicos. Apesar 

das baixas expetativas relativamente à obtenção de 

uma boa classificação, valeu a pena reviver a 

experiência paralímpica. 

 

Ao voltar a Londres eu sabia que ia ser quase 

impossível ganhar o que quer que fosse. Sabia que 

uma medalha ou um bom lugar ia ser muito difícil. A 

nível individual não consegui qualificação, estou em 

34º lugar, penso eu. Lá está, não consigo evoluir mais 

do que isso no Boccia. (…) Portanto, a maior parte 

dos países são profissionais, treinam 6 a 7 horas por 

dia. E contra isso não há volta a dar e os portugueses 

vão ter cada vez menos hipóteses. (…) Mas custou-

me muito ter ido a uma grande competição e não ter 

trazido medalha pela primeira vez. 

 

Paralelamente ao desporto, Susana travou uma 

luta diária com a sua condição física. A consciência 

de que a sua doença é progressiva e de que esse 

facto ditará, pouco a pouco, o decréscimo das 

capacidades motoras, sempre se revelou um 

processo complexo.  

  

Eu sempre soube que iria terminar numa cadeira de 

rodas, mas uma coisa é ter essa consciência, outra é 

viver esse momento. (…) Lembro-me que no 7º ano/ 

8º ano, tinha consciência de que a minha doença era 



Capítulo III. Narrativas no Desporto Paralímpico 
 

321 

 

progressiva (…) que mais tarde ou mais cedo tinha 

que andar numa cadeira de rodas. (…) Depois aos 17 

anos sentia já muita dificuldade em andar. Portanto, 

eu própria procurava a cadeira em algumas situações. 

Eu andava 1km ou se calhar nem tanto e estava de 

rastos, já não aguentava mais. (…) Quando decidi ir 

para a cadeira de rodas foi um alívio. Há relativamente 

pouco tempo, 6/7 anos, decidi ir para a cadeira mas já 

estava numa fase em que eu já só consiga dar 4/5 

passos com o andarilho… já era um esforço muito 

grande, já me doía tudo. Era um sacrifício muito 

grande. Se calhar nesses 10 passos que eu dava caía 

em grande parte das vezes. Estava muito tempo 

sentada e depois quando me punha de pé tinha a 

noção que já era um esforço muito grande, que eu a 

maior parte das vezes caía a meio. (…) O facto de ir 

para a cadeira foi um alívio. Porque eu sempre fui uma 

pessoa que gosta de andar depressa e no andarilho 

era horrível, ficava super lenta. A cadeira tornou-me 

muito mais rápida e já era capaz de acompanhar uma 

pessoa que fosse ao meu lado. Acho que foi mesmo 

tirar um peso de cima das minhas costas e deixar o 

medo de cair. (…) Depois, a partir do momento em 

que tive um aparelho que me permite entrar e sair do 

carro com a cadeira sem precisar de ajuda, passei 

para a cadeira definitivamente. Eu já não preciso de 

ninguém, nem para tirar, nem para pôr a cadeira no 

carro, portanto agora é assumir esta decisão.  

 

Susana admite que a expressão: "A cadeira para 

mim foi uma questão de liberdade" talvez seja difícil 

de perceber para alguns, mas garante que é 

verdadeira. Com efeito, a aceitação da cadeira de 

rodas como um elemento intrínseco e indispensável 

ao seu próprio ser, permitiu-lhe alcançar a autonomia 

e independência tão ansiada. 

Neste panorama, Susana sempre lutou para ser 

uma pessoa autónoma. Atualmente vive sozinha pois 

os seus pais viviam num andar sem elevador e, na 

cadeira de rodas, esta não teria condições para se 

deslocar de modo independente. Detentora de um 

espírito livre, independente e dinâmico, tirar a carta 

de condução assumiu-se como uma das principais 

batalhas travadas na sua vida. A conquista de tal feito 

foi uma grande vitória pessoal e de que Susana muito 

se orgulha. 

 

Entretanto também tirei a carta de condução. (…) Tive 

dificuldade que o médico aceitasse e me passasse um 

atestado, porque eu também era das primeiras 

pessoas que ele recebeu com deficiência e que lhe 

fez aquele pedido. Ele já me conhecia como uma 

pessoa com muitas capacidades e que não gostava 

de estar parada. Ele tinha medo de dizer-me que não 

podia porque ele sabia que isso iria mudar muito a 

minha vida. (…) Ele não fazia a mínima ideia das 

adaptações... (…) E então eu fui à escola de 

condução tentar experimentar um carro com um 

instrutor, ver que adaptações é que existiam e que eu, 

realmente, pudesse usar. E consegui tirar a carta 

[sorriso]. (…) Realmente foi a minha salvação! A 

minha autonomia para ir a todo o lado sozinha… 

 

No palco desportivo, as vitórias estendem-se 

muito para além do elemento tangível “medalha”. A 

atleta reconhece no desporto um valor capital, 

expresso através da melhoria a nível motor, no adiar 

dos sintomas e da progressão natural da sua doença, 

bem como do reconhecimento social adquirido. 

Sob o ponto de vista pessoal, o desporto ajudou-

a a percecionar o seu corpo e a deficiência de forma 

positiva. O desporto mostrou a Susana que os seus 

limites não são os limites da sua deficiência, mas sim 

aqueles que ela quiser impor a si própria. Assim 

sendo, o seu maior triunfo revelou-se no gosto por si 

própria e na mudança, radical, da sua identidade 

pessoal e social. 

 

Eu acabei a Natação em 2005/2006. (…) Uma coisa 

que eu gostava muito era de nadar. Sentia-me bem 

dentro de água. Conseguia fazer muita coisa que fora 

de água tinha mais dificuldade. Sentia-me livre sem 

cadeira, sem andarilhos, sem ninguém. (…) Eu 

pesava 40kg, sempre fui muito magrinha. Tinha os 

braços muito magrinhos. Na altura da escola ficavam 

sempre a olhar para mim. Quando começava o verão 

tinha sempre muita vergonha de tirar a camisola. Nos 

primeiros dias era sempre um drama. Mas, a pouco e 

pouco, eu lá ia tirando. E depois na Natação não tinha 

muita hipótese, tinha mesmo de vestir o fato de banho. 

(…) Algumas vezes os colegas faziam comentários 

porque eu andava um pouco a bamboar, 

desequilibrava-me muito e eles diziam algumas 

coisas que não gostava de ouvir… mas fui 

ultrapassando isso nos tempos de escola e a Natação 
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foi o que me deu a confiança que precisava para isso. 

(…) Quando comecei a integrar o grupo da Natação 

adaptada, na seleção, vi pessoas bem piores do que 

eu e com muito mais dificuldade do que eu. Eu, no 

meio delas, era das melhores… E pelos resultados 

que obtive também, aquilo foi o passar do negativo 

para o positivo. Aí percebi que o desporto de alto 

rendimento foi uma opção que eu fiz e que foi como o 

virar da página e deixar de pensar na deficiência como 

uma coisa má. No desporto aprendi a pensar na 

deficiência como uma coisa bastante positiva, sem ter 

medo de enfrentar nada. Passei a ver a vida como ela 

é, dia a dia e passo a passo, onde temos de lutar para 

conquistar aquilo que queremos. (…) A nível de força, 

com a Natação melhorei muito. Ganhei força de 

tronco, ganhei força de braços. O médico, o meu 

neurologista, diz que não tem ninguém com a minha 

doença em tão bom estado físico como o meu e eu 

penso que foi devido à Natação que treinei durante 

estes anos. Embora houvesse um desgaste físico 

muito grande na competição, que havia, tentava 

sempre fazer alguma recuperação para o treino 

seguinte. (…) O desporto na minha vida foi tudo! Foi 

tudo porque eu costumo dizer que eu sou uma pessoa 

hoje pelo desporto. O desporto fez-me crescer, 

amadurecer, aprender. Fez-me encarar a vida com 

naturalidade, pensar que sou capaz de fazer o que eu 

quero e o que me apetece. Tive a coragem de 

comprar a minha casa, de viver sozinha, de comprar 

carro, tirar a carta. Tudo! (…) Eu acho que se não 

tivesse o desporto poderia até ter conseguido 

emprego, mas neste momento sou muito conhecida. 

O emprego, quando o consegui aqui em Odivelas, na 

área do desporto já me conheciam. Neste momento 

sou um peso aqui em Odivelas, reconheço isso. 

Tenho um pavilhão com o meu nome aqui no 

município. Sei que aqui no concelho sou super 

conhecida e tenho a noção que o desporto contribuiu 

para tudo isso. (…) Sem o desporto possivelmente 

continuava a ter vergonha de mim própria; 

possivelmente não saía de casa, não me abria os 

horizontes que abriu. (…) Foi com a prática desportiva 

que mais aprendi a lutar, a viver, a ultrapassar as 

dificuldades, a ser organizada, a saber ganhar e 

perder. Se não fosse o desporto seria hoje uma 

pessoa completamente diferente. (…) No fundo… 

aprendi muito na competição… ajudou-me a crescer, 

a ser autónoma, a saber ganhar e algumas vezes a 

saber perder, a felicitar o adversário mesmo quando 

se perde… Aprendi a não ter medo, a lutar pelos meus 

objetivos e a gostar de mim própria. 

 

Na construção da sua nova identidade, Susana 

enaltece ainda o papel desempenhado por algumas 

pessoas significativas na sua carreira, 

nomeadamente, o treinador, Carlos Mota, e alguns 

dos seus colegas de treino da Natação. 

Carlos Mota é valorizado pelo nível de 

conhecimentos, pelo profissionalismo, mas também 

pela sua identidade. Sempre simpático e dedicado 

aos atletas, o seu esforço no sentido de os encarar 

como atletas sem deficiência foi desde sempre 

notório. Em simultâneo, foi com este treinador que 

Susana atingiu as suas melhores marcas e com quem 

recorda algumas das vitórias mais marcantes da sua 

senda desportiva. 

 

Eu gosto muito do Carlos Mota. Já gostava dele antes 

de trabalhar connosco. Já simpatizava com ele. Ele 

tinha um grupo de atletas com quem fazia a 

preparação também para os Campeonatos nacionais, 

mas ele gostava muito de estar connosco. Era uma 

pessoa que nos convidava para integrar o grupo dele. 

(…) Íamos para a praia; íamos jantar fora; 

organizávamos grupos e os atletas que não tinham 

qualquer deficiência com facilidade conseguiam 

integrar-nos. Depois era um treinador que eu via que 

percebia o que estava a fazer, ao contrário do anterior. 

(…) E como treinador o Mota é o que a gente chama 

de um treinador muito rígido, mas que nos consegue 

cativar. Ele é excecional! Ainda mantemos uma 

relação de amizade e o Mota, pronto, marcou-me! Foi 

com ele que eu consegui os meus melhores tempos 

até hoje. 

 

Os colegas de treino são destacados, 

fundamentalmente, pela partilha de experiências 

comuns e de vivências do treino e da competição que, 

ainda hoje, Susana recorda com saudade. O facto de 

sentir que serviu de referência para alguns dos atletas 

mais novos é também um motivo de satisfação 

pessoal para a atleta.  

 

Os atletas com quem andei na Natação também me 

marcaram. Naquela altura, a Leila, que ainda era 
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muito novinha... Nós éramos sempre colegas de 

quarto e ela marcou-me muito. Partilhámos muita 

coisa e mesmo sendo novinha ela conseguiu bons 

resultados. E ela não tinha um corpo de atleta, era 

muito pequenina. Mas tinha força e queria chegar 

onde nós queríamos. E marcou-me muito quando ela 

entrou para a Faculdade e tirou o curso de Medicina. 

Como é que ela conseguiu ter a capacidade de gerir 

aquilo tudo!? (…) E agora ela é minha médica de 

família. É engraçado [sorriso]. (…) Depois o David 

marcou-me porque era um miúdo quando começou. 

Pequenino, muito pequenino, com 10 anos... E ele 

não queria saber daquilo para nada. Fugia dos 

treinos, andávamos atrás dele... [risos] Ele via aquilo 

como uma brincadeira, não queria o rigor, ele não 

queria a disciplina. E, de repente, vejo o David a dar 

um salto enorme, a levar aquilo muito a sério, a tentar 

seguir os nossos passos. Senti que houve alguém que 

aprendeu alguma coisa comigo. Foi muito engraçado 

vê-lo no antes e agora em Londres com tão bons 

resultados.  

 

A vasta experiência adquirida, aliada ao 

conhecimento de diferentes contextos de prática 

desportiva, dota Susana de uma capacidade 

privilegiada de reflexão sobre o desenvolvimento do 

desporto paralímpico em Portugal e que a atleta 

partilhou connosco. 

 

Quando comecei, em Barcelona 92, ficamos até à 

última a ver se íamos, se não íamos, se havia 

dinheiro, se não havia dinheiro para a nossa ida aos 

Jogos. Ainda me lembro que em 91 a firma do meu 

pai contribuiu monetariamente para a nossa viagem. 

E fomos de carro para Barcelona; fomos na véspera 

da competição com o meu treinador a conduzir o 

carro. Lembro-me que nessa altura era muito difícil, 

não havia dinheiro para nada. Depois em 95 e 96 

começou a sair legislação para medalhas e para 

prémios. Até lá, tudo o que eu ganhei, não havia 

legislação, não teve qualquer prémio ou recompensa. 

Depois, lá começou a existir algum apoio e algumas 

verbas. Eu penso que agora, sem dúvida que estamos 

melhor ao nível de apoios, mas acho que estamos em 

piores condições de trabalho comparado com  os 

outros países evoluíram muito. Os outros países já 

são profissionais e nós continuamos a não ser. (…) 

Depois os apoios são pequenos, as bolsas irrisórias. 

Eu tive uma bolsa mínima de 160€ e ainda não está 

na totalidade liquidada. Como é que um atleta já vai 

começar uma nova época sem ter uma época 

terminada a nível de pagamentos? Mesmo ao nível 

das campanhas publicitárias que antigamente se 

viam, este ano não houve nada… não vejo grandes 

melhorias.  

 

Pese embora a evolução positiva inicial em 

contexto nacional, rapidamente estes progressos se 

tornaram obsoletos perante o acérrimo investimento 

internacional.  

Os valores das bolsas paralímpicas pecam pela 

escassez de apoio aos atletas e conduzem à 

necessidade de desempenho de uma atividade 

profissional para que possam subsistir. No caso de 

Susana, esta viveu na primeira pessoa as 

dificuldades de conciliar as responsabilidades 

profissionais com o treino de alta competição e 

confessa que não é fácil encontrar um trabalho que 

permita estar semanas fora para competições ou 

estágios. Neste quadro, a profissionalização dos 

atletas parece assumir-se como único caminho a 

seguir no futuro.  

 

A minha sorte foi que tive muito apoio da entidade 

patronal. Têm sido excecionais. Sempre que eu 

preciso de qualquer coisa eles estão ali, apoiam-me a 

100%. Os meus colegas também. Sem dúvida que 

sem o apoio deles nem sequer me tinha metido, tão 

pouco, nisto… talvez já tivesse desistido antes. 

 

Quando foi entrevistada, Susana ponderava 

abandonar a competição e terminar a sua carreira: 

  

Neste momento, estou naquela fase de pensar 

abandonar definitivamente o desporto. (…) Estou a 

sentir muitas necessidades na minha vida pessoal… 

sinto falta de ter tempo para os meus amigos; ter 

tempo para sair um dia à noite e ter uma festa ou um 

jantar ou isto ou aquilo que não tenho há anos. Eu tive 

épocas seguidas em que não conseguia ter um fim de 

semana e quando tinha só queria descansar É a 

realidade neste momento, estou a sentir outras 

necessidades. Também vejo que estou a perder 

capacidades, isto não anda para trás… só anda para 

a frente [sorriso]. (…) Também gostava de trocar de 

casa e fazer outras coisas que adiei tanto tempo.  
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Conhecendo esta realidade, meses mais tarde, 

regressamos ao contacto com Susana para perceber 

qual a decisão que tomara e percebemos que já havia 

abandonado, definitivamente, o Boccia. Com 

referência a este facto, contou-nos como abandonou 

o desporto e os sentimentos que a invadiram: 

 

Após alguns meses de reflexão, tomei a difícil decisão 

de pôr fim à minha carreira de desportista. Ao fim de 

20 anos ao mais alto nível é sem dúvida para qualquer 

atleta uma sensação de perda. Chegar ao pódio em 

representação de um país é uma meta que só uma 

pequena minoria consegue alcançar; foram 

sofrimentos, alegrias e estados de espíritos 

indescritíveis. Consegui viver todos estes sentimentos 

devido ao meu empenho, dedicação e muitas horas 

de trabalho... Quero ainda salientar todo o apoio e 

esforço despendido nesta minha caminhada, em 

especial nos momentos mais difíceis… agradecer aos 

meus treinadores Carlos Mota e Rosa Carvalho, 

família e amigos. (…) Tentei dar sempre o máximo em 

todas as competições para que o nome do nosso país 

saísse dignificado. (…) Sinto que tinha capacidades 

para continuar, mas a falta de apoios, as condições 

de trabalho precárias, o facto de trabalhar 8h por dia 

e ainda ter de arranjar tempo para treinar… fez com 

que decidisse abandonar o barco com alguma tristeza 

e mágoa. Infelizmente é o país que temos! Ainda me 

custa falar do meu abandono; as lágrimas ainda caem 

pela cara abaixo; ainda sinto um aperto no peito… 

[emocionada]. Já sinto falta das pessoas, treinadores, 

atletas, acompanhantes… do ambiente de alegria que 

conseguíamos criar quando nos juntávamos. 

 

Olhando para o passado, Susana sente 

saudades do que viveu no desporto, mas acredita 

que tomou a decisão certa. Hoje a sua rotina diária 

é totalmente diferente como nos contou: 

   

O desporto foi bastante importante na minha vida, 

faria tudo de novo se fosse caso disso. (…) Hoje sinto-

me bem mais calma, sem aquela agitação diária. Sem 

preocupações de competições, treinos, viagens, 

adversários, horas de descanso, medos... Tenho 

tempo para mim, para os meus amigos, família, fazer 

o meu ginásio, ir ao cinema, teatro, passear, fazer o 

que me apetece no momento. Sinto-me livre e mais 

leve. Ser atleta de alta competição é uma grande 

responsabilidade! (…) Gostava de ajudar outros 

atletas a chegarem mais longe com a minha 

experiência. Não tenho grandes projetos, sinto-me 

realizada… desejo apenas um dia de cada vez e ser 

feliz. 

 

Findas as entrevistas e os contactos que 

estabeleci com Susana, posso afirmar que conheci 

uma verdadeira desportista. Da sua história imana a 

vontade imensurável de superação e de 

transcendência, não apenas no desporto, mas 

também na vida.  

O seu dinamismo, a determinação, o espírito 

competitivo e o comprometimento com o treino 

levaram-na a experienciar a vitória e a sentir-se 

competente naquilo que faz. No palco desportivo, 

Susana gosta de assumir o protagonismo nas provas 

e de experienciar, profundamente, cada minuto de 

glória. 

Foi no desporto que aprendeu valores essenciais 

e assume que a sua disciplina e a forma como ainda 

hoje é metódica em tudo aquilo que faz, se devem às 

aprendizagens realizadas neste contexto. 

Ao longo da vida sempre tentou ser independente 

e autónoma; por isso considera-se uma pessoa como 

tantas outras. Não acredita em impossíveis porque 

muitas das suas conquistas pareciam, à partida, feitos 

inatingíveis. 

Perante esta conjuntura, o desporto foi 

indiscutivelmente simbólico na construção da 

identidade da atleta e melhor do que qualquer 

expressão possa significar, preferimos atentar nas 

suas palavras inspiradoras: 

 

No desporto eu percebia que estava ali para ganhar; 

para ser das melhores e nunca faltava a um treino. 

(…) Eu acho que como atleta sou muito rigorosa 

comigo própria. Gosto de levar as coisas muito a 

sério. Sou uma pessoa que me adapto com facilidade 

aos desportos. Tenho o bichinho e adoro desporto. 

Gosto de tudo o que seja desporto. Claro que eu não 

posso fazer tudo, nem estará ao meu alcance tão 

pouco, mas adoro. (…) Acho que isso já nasceu 

comigo, não foi nada que eu adquirisse. Eu fui sempre 

“maria rapaz”, nunca gostei de bonecas. Eu gostava 

mesmo era de ir para a rua jogar à bola. [risos] 
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Adorava andar de bicicleta, jogar ao peão, ao 

berlinde, sempre coisas que os miúdos fazem. 

Gostava de andar a correr de um lado para o outro. 

Como atleta sou muito persistente, lutadora, vou 

sempre até ao fim, nunca me dou por rendida. Mas no 

dia-a-dia também não baixo os braços para nada, não 

sou capaz de estar sentada no sofá 10 minutos. [risos] 

É um defeito. Eu tenho que arranjar sempre qualquer 

coisa para fazer. Tento organizar-me para que nada 

falhe e nunca vejo o lado negativo das coisas. Sou 

muito positiva e considero que vai sempre tudo correr 

bem. (…) Tudo o que me propus na vida foi-me 

permitido concretizar. Enquanto formos vivos, 

podemos sonhar sempre e acho que é isso que quero 

fazer. Hoje olho para trás e vejo que ultrapassei 

imensas barreiras e fui sempre atingindo as minhas 

ambições.  
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6. Narrativas no Remo  

 

6.1 A Narrativa de Filomena Franco 

 

A atleta foi entrevistada no dia 16 de Outubro de 

2012, numa manhã tranquila em que conversámos 

num café situado na zona onde mora. O ambiente era 

tranquilo e intimista, um espaço recatado onde 

pudemos conversar durante algumas horas sem 

interrupções. Filomena foi-me buscar de carro ao 

centro da cidade para nos deslocarmos até ao local 

da entrevista. Nesse percurso fomos dialogando e 

estabelecendo uma relação mais próxima, onde me 

foi possível observar a grande autonomia da atleta. 

Filomena tem 35 anos, nasceu em Loures, 

concelho de Lisboa, e vive em Alenquer. Estudou até 

ao 12º ano, trabalhou como Administrativa e, quando 

entrevistada, vivia dedicada, exclusivamente, à 

prática desportiva. 

Um acidente sofrido aos 18 anos colocou 

Filomena numa cadeira de rodas. Num dia, como 

tantos outros, a atleta entrou para o elevador do 

prédio onde morava e a caixa do elevador não se 

encontrava lá. Uma queda de vários metros no vão do 

elevador provocou-lhe uma grave lesão vertebro-

medular. Todavia, Filomena nunca se deu por 

vencida e aos 22 anos iniciou-se na Natação 

adaptada na Gesloures, clube que na época já 

integrava diversos atletas paralímpicos portugueses. 

Um ano mais tarde a atleta muda de casa e passa a 

treinar nas Piscina Municipais de Alenquer onde 

chega a participar em algumas competições a nível 

nacional. 

Não obstante, foi apenas aos 30 anos que 

Filomena conheceu o Remo e se apaixonou pela 

modalidade. Desde sempre representou a 

Associação Naval 1º de Maio, contudo, no momento 

em que foi entrevistada não se encontrava inscrita em 

nenhum Clube por falta de treinador e de material 

para continuar a dedicar-se à modalidade.  

No Remo, Filomena esteve presente nos Jogos 

Paralímpicos de Pequim 2008 e Londres 2012. 

Apesar de praticar apenas há 5 anos, são já vários os 

títulos conquistados no seu currículo desportivo. A 

atleta foi campeã nacional de Remo de 2008 a 2012 

e conquistou ainda três medalhas de ouro, uma de 

prata e uma de bronze em provas internacionais, 

Após o acidente, Filomena passou vários meses 

em recuperação no Centro de Medicina e de 

Reabilitação de Alcoitão. Quando regressou a casa 

as barreiras físicas e arquitetónicas constituíram-se 

como derradeiros obstáculos, afastando-a da escola 

e conduzindo-a ao isolamento. 

 

Na altura não havia as ajudas e as tecnologias que há 

hoje em dia e as escolas não tinham acessibilidades. 

Há 18 anos atrás eram raras as escolas com 

acessibilidades… Hoje em dia já era muito mais fácil. 

E depois não havia grandes acessibilidades para eu 

sair de casa para ir para a escola também... por isso 

deixei de ir. Só mais tarde fui terminar o 12º ano. 

Mesmo a minha casa não me permitia autonomia, foi 

o meu pai que anos depois do acidente, quando uma 

vez caí em casa, que me adaptou a casa toda. Não 

havia grandes ajudas na época e se não fosse a 

minha família não sei como seria… 

 

Neste período de recuperação, a família 

constituiu-se como um verdadeiro pilar para a atleta. 

O afastamento da escola e, consequentemente, dos 

amigos que tinha na época, fizeram com que esta 

fase da sua vida fosse muito dura. Porém, Filomena 

nunca se deu por vencida e continuou, mesmo em 

casa, a tentar ser o mais ativa possível. 

 

Desde miúda eu andava sempre a pé, mesmo quando 

ia para a escola nunca ia de autocarro. Eram cerca de 

2 kms de distância de minha casa à escola, mas eu 

nunca ia de autocarro. Eu ia sempre a pé porque 

adorava correr, adorava fazer Ginástica. Às vezes só 

tinha uma hora para almoçar, mas vinha e ia sempre 

a pé para a escola. Mas nesse dia olha… tinha de 

acontecer... (…) Mesmo assim nunca parei. Andei na 

Natação 2 vezes por semana nos bombeiros, em que 

me vinham buscar a casa. Eu aprendi a nadar depois 

de estar na cadeira de rodas. Comecei a pintar porque 

estava em casa, para me entreter… Comecei a dar 

explicações em casa a miúdos da primária. (…) 

Estava sempre com eles, nas explicações, a pintar, a 
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fazer jogos com eles que eles gostavam muito. 

Comecei a pintar em tecido, a pintar a óleo… Não 

sabia como era, mas comecei a aprender através de 

revistas que o meu pai me comprava e aí começou 

também essa minha paixão pela pintura que era algo 

que eu desconhecia.  

 

Na narrativa de Filomena é ainda possível 

observar o papel marcante que a sua sobrinha 

desempenhou nesta fase. 

 

Nessa altura em que eu tive o acidente foi 

principalmente a minha sobrinha Rafaela que teve 

esse papel de não me deixar parar. Com 2 meses 

ficou comigo até aos 5 anos. Cuidei dela mesmo a 

tempo inteiro durante esses anos, é como se fosse 

uma filha. Apesar de ter de ficar fechada num 4º andar 

eu continuei a ser ativa. Eu sou ativa e portanto isto 

não me ia pôr sentada todo o dia numa cadeira de 

rodas sem fazer nada. A minha sobrinha começou a 

andar agarrada à minha cadeira; fui eu que lhe tirei a 

fralda; foi comigo que ela começou a dar os primeiros 

passos. Hoje ela faz melhor cavalinhos na cadeira do 

que eu [risos]. 

 

Aos 22 anos Filomena iniciou-se na Natação 

adaptada na Gesloures, clube onde aprendeu a nadar 

e a melhorar a sua técnica. Lá a atleta treinava com 

alguns daqueles que foram e que são, ainda hoje, os 

melhores atletas de Natação adaptada portugueses. 

Todavia, esta foi uma experiência de curta duração. 

Um ano depois de iniciar a Natação os seus pais 

decidiram mudar de casa e ir viver para Alenquer.  

Em Alenquer não existiam aulas de Natação 

adaptada, facto que levou Filomena a inscrever-se 

numa aula para pessoas sem deficiência. Neste 

processo enfrentou várias dificuldades, inclusive a 

rejeição inicial da sua inscrição por desconhecimento 

dos profissionais na área como contou: 

 

Foi muito complicado porque por falta de 

conhecimento eles achavam que não poderiam 

colocar uma pessoa assim como eu na água porque 

era muito perigoso e depois se eu me afogasse como 

é que era? (…) Então tive de explicar tudo e assinar 

um termo de responsabilidade em como eu me 

responsabilizava por lá andar. (…) Eu também não 

queria aulas individualizadas… Não queria porque 

acho que quando estamos com outras pessoas 

puxamos sempre mais por nós, é diferente. Eu fui para 

uma aula normal; era a única pessoa em cadeira de 

rodas na aula. E o meu treinador achava que eu tinha 

muita capacidade para chegar longe e ensinou-me 

tudo o que podia. (…) O meu treinador achava que eu 

tinha grandes capacidades e colocou-me a nadar em 

várias provas nacionais, chegou mesmo a ir comigo à 

Gesloures competir. Eu fazia as provas que havia a 

nível nacional, mas só nadava costas. Depois ele 

inscreveu-me como atleta individual e sempre que 

havia uma prova para deficiência motora a nível 

nacional nós íamos e ele era o meu treinador. Gostava 

muito dele… talvez porque foi a primeira pessoa que 

acreditou em mim depois do acidente e que fazia 

questão de me mostrar isso. (…) Mas depois eu 

comecei a trabalhar numa clínica de Fisioterapia e ia 

na mesma à Natação, mas não com tanta frequência 

e um atleta para competir tem de treinar muitas vezes 

e muitas horas por dia.  

 

Depois das adversidades enfrentadas para poder 

praticar Natação em Alenquer, o seu treinador 

revelou-se imprescindível pela elevada crença que 

detinha nas capacidades da atleta. Não apenas se 

tornou seu amigo próximo, como a incentivou à 

prática e trabalhou com ela para chegar ao nível 

competitivo. Na Natação adaptada Filomena 

conseguiu alcançar bons resultados em competições 

nacionais, mas sentia que o facto de se ter iniciado 

tarde na modalidade a colocava em desvantagem 

perante os restantes atletas, muitos deles nadavam 

desde os 2/3 anos de idade. 

Nesta fase, Filomena começa a trabalhar e a 

Natação passa a adquirir um significado mais 

terapêutico e reabilitativo. Foi nesta época que o 

telefonema de uma amiga muda a sua vida ao dar-lhe 

a conhecer o Remo. Utilizando as palavras da atleta: 

Quando entrei no Remo tudo mudou! Em poucos meses, 

o Remo transformou-a numa atleta de alta 

competição.  

Filomena teve conhecimento do Remo através de 

uma amiga que conheceu em Alcoitão, no processo 

de reabilitação, e com quem partilhou alguns dos 

momentos mais difíceis da sua vida.  
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O Remo surgiu através de uma amiga que também 

está paraplégica, a Paula Reis. Ela esteve comigo em 

Alcoitão 6 meses. Eu já estava em Alcoitão há 3 

meses quando ela teve o acidente dela e foi para lá. 

Ficámos a partilhar as duas o mesmo quarto. (…) Um 

dia ligaram-lhe da federação de Remo a dizer que 

precisavam de uma rapariga paraplégica que tivesse 

uma lesão baixa e que quisesse praticar e na altura 

ela lembrou-se de mim. Isto foi em Agosto de 2007… 

Eu estava de férias quando ela me ligou e disse que 

queria que eu fosse a Vila Nova de Foz Côa, ao 

Pocinho. E eu lembro-me que lhe disse: “Mas tu és 

louca?” “Ir agora ao Pocinho, para tão longe porquê?” 

E ela respondeu-me e disse: “Eu sei que vai ser o 

desporto da tua vida e tenho a certeza absoluta que 

tu vais amar, é a tua cara. E tu não me digas que não, 

porque eu já disse que tu ias experimentar, não me 

podes dizer que não!” [sorriso] (…) Eu nem sabia o 

que era Remo… mas lá fui. Entretanto tinha 

combinado com o meu Professor da Natação irmos à 

praia nesse fim de semana e liguei-lhe a dizer: “Oh 

Hélder eu não consigo ir à praia este fim de semana 

porque vou para Vila Nova de Foz Côa.” Expliquei a 

situação e ele disse: “Queres que eu vá contigo?” E 

eu claro que disse que sim “Tu pelo menos tens 

alguma noção do que é o desporto e podes realmente 

perceber se aquilo é bom para mim”. Lembro-me que 

chegámos lá… parece que o estou a ver com um olhar 

muito admirado… era só barcos… ainda por cima 

estavam lá as seleções todas, os sub23, os juniores, 

os seniores e os adaptados, era um mundo 

desconhecido para mim. (…) Cheguei lá, entrei dentro 

do barco e foi amor à primeira vista! [risos] Eu fiquei 

com os dedos cheios de bolhas e cheios de sangue 

porque não estava habituada àquele tipo de trabalho, 

mas não me importei porque assim que entrei no 

barco pensei: “É isto que eu quero.” [sorriso] 

  

A partir deste dia, a rotina de Filomena modificou-

se radicalmente. O Remo começou a fazer parte da 

sua vida tão rapidamente que após experimentar a 

modalidade viu-se envolvida em estágios e treinos 

intensivos de preparação para a competição.  

 

Eles queriam logo que eu entrasse porque 

precisavam de uma rapariga para ir aos Jogos que 

eram em Setembro de 2008. Por isso tinha um mês 

de treino basicamente. (…) Existiam 4 barcos na 

altura, tínhamos um treinador que infelizmente faleceu 

no ano seguinte, em Abril. E ele era aquela pessoa 

que puxava atletas para o Remo adaptado, era o Sr. 

Redondo. Foi com ele que comecei… uma pessoa 

que me marcou muito pelo apoio que me dava e por 

acreditar desde cedo que a minha paixão pelo Remo 

me poderia fazer evoluir e chegar longe. 

 

Neste testemunho é possível observar uma rápida 

ascensão ao desporto de competição, 

nomeadamente à alta competição. No caso da atleta, 

ascendeu ao desporto de elite sem grande empenho 

ou esforço para o conseguir. A sua grande batalha 

travou-se depois, na tentativa de se manter na alta 

competição. 

No momento em que surge o Remo, Filomena 

vivia uma fase complicada a nível familiar, a sua 

sobrinha tinha ido para a escola e já não passava os 

dias com ela; o seu pai tinha falecido em 2005; e a 

mãe encontrava-se muito doente. Neste quadro, o 

surgimento do Remo foi percebido pela atleta como 

uma recompensa; uma experiência que deveria ser 

vivida e aproveitada ao máximo. 

 

Acho que o Remo foi uma bênção; foi um prémio por 

tudo aquilo que eu tinha passado; foi uma paixão… É 

aquela ilusão que temos de ter na vida para encarar 

as coisas e conseguir andar para a frente. E o Remo 

foi esse meu impulsionador, foi o que me fez avançar. 

(…) Foi no fundo num momento chave que o Remo 

entrou na minha vida. 

 

O primeiro treino no Remo foi marcante para 

Filomena. Desconhecendo a modalidade por 

completo, entrar num barco pela primeira vez foi 

uma experiência que não esquece, um misto de 

emoções de satisfação e de alegria, mas também 

de receio pela falta de experiência. 

 

Eu sempre gostei de desportos náuticos, mas 

sinceramente não sabia o que ia encontrar. Foi entrar 

no barco sem saber se ia ter equilíbrio para estar nele. 

Mas mal entro no barco sinto uma liberdade enorme… 

depois com aquela paisagem do Douro fantástica… 

(…) Eu nunca tinha ido ao Norte, nunca tinha visto o 

Douro e ainda por cima aquela paisagem junto à 

barragem do Pocinho é um sítio fabuloso, foi uma paz 

tão grande que eu senti que pensei: “É isto que eu 
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quero, é mesmo isto”. Foi paixão à primeira vista… o 

Remo foi realmente a minha paixão. (…) Mas também 

foi complicado porque eu não sabia nada de Remo. 

Eu não sabia fazer a transferência para o barco, 

encontrar o ponto de equilíbrio… foram muitas coisas 

a que tive de me adaptar. Quando fui para o Remo 

ninguém sabia de Remo adaptado em Portugal, 

portanto aprenderam tudo comigo, por tentativa e 

erro. Como eu sou muito aventureira, eu aventurava-

me muito e ia experimentando… Quando mudei de 

treinador tive de lhe ensinar como é que as coisas 

funcionavam e como é que nós fazíamos. Depois 

comecei a perceber o que é uma afinação boa e má, 

como é que o barco anda melhor… e esse treinador 

que ficou comigo não sabia. 

 

Considerando a experiência inicial narrada é 

percetível o desconhecimento existente na época 

relativamente ao Remo para pessoas com deficiência 

e à falta de técnicos especializados e com formação 

adequada para corresponder às necessidades da 

atleta. Para Filomena, este foi um obstáculo à sua 

iniciação na modalidade e privou-a de alcançar 

melhores resultados.   

 

Sinceramente, muitas vezes eu ia para as provas com 

o barco desalinhado… Ainda em Londres eu competi 

com o barco desalinhado. Não fiquei melhor 

classificada porque o meu barco estava péssimo e 

todo desalinhado. Só não fiquei em último porque as 

outras duas que ficaram eram muito mais fracas do 

que eu. Se eu conseguisse ter ido competir com o 

barco alinhado era diferente de certeza… 

 

A narrativa precedente permite-nos antecipar a 

relação conflituosa que Filomena teve com o seu 

treinador e que mais à frente será abordada na sua 

história. A atleta ainda chegou a participar num 

Campeonato do Mundo em Abril de 2008, mas foi nos 

Jogos Paralímpicos de Pequim que se estreou 

verdadeiramente na alta competição.  

Contrariamente às expectativas, Filomena chegou a 

estes Jogos Paralímpicos como atleta convidada, 

pois falhara o apuramento na única competição onde 

participou a nível internacional. Para si, este convite 

foi mais uma recompensa pelo seu esforço e 

dedicação. Quando soube não queria acreditar no 

que lhe estava a acontecer: 

  

Fiquei radiante… radiante mesmo. Pensava que era 

mentira inicialmente. Quando o médico de medicina 

desportiva me disse: “Olha, saiu-te a sorte grande 

porque de tantos atletas foste tu a escolhida para ir 

aos Jogos!” Eu não queria acreditar… mas foi das 

melhores experiências que tive até hoje. 

 

Atentemos na experiência narrada pela atleta 

na sua estreia nos Jogos Paralímpicos. 

 

Fui logo em Abril aos meus primeiros mundiais, mas 

que eram a última competição de apuramento para os 

Jogos Paralímpicos de Pequim… e não consegui o 

apuramento. Mas depois houve uma atleta canadiana 

que teve uma lesão e que desistiu e a FISA 

[Federação Internacional de Remo] comunicou à 

Federação Portuguesa de Remo e disse que eu ia aos 

Jogos a Pequim, como convidada. Ter estado numa 

aldeia paralímpica foi uma experiência única, única 

mesmo… Nós vimos tantas pessoas piores do que 

nós, mas sempre com um sorriso nos lábios… eu 

acho que é uma lição de vida para qualquer ser 

humano. (…) Mas há tantos casos piores do que o 

nosso que a gente mesmo que não queira olhar, ali é 

obrigada a olhar. Aquilo faz-nos pensar nas tantas 

vezes que nos lamentamos por alguma coisa. Ali 

somos todos diferentes, mas cada um com a sua 

dificuldade e cada um com os seus obstáculos. E 

aquilo mexeu comigo…  

 

Estes Jogos foram realmente marcantes para 

Filomena, não apenas pela experiência vivida na 

competição e na aldeia paralímpica, mas 

especialmente pelo facto de ter sido escolhida como 

porta-estandarte de Portugal. Ao ouvir a atleta narrar 

os momentos que viveu na cerimónia de abertura dos 

Jogos é visível a emoção sentida, mas sobretudo o 

sentido de responsabilidade e de missão que a 

guiaram no desempenho deste papel. 

 

Em Pequim foi especial, não sabia como iria ser… 

Lembro-me que os atletas andavam sempre todos a 

comentar: “Mas quem é que será a porta-estandarte?” 

E eu era a única que andava lá no meio daquilo tudo 

sem saber nada. Nem me questionava porque eu 

andava na pista do Remo, saía de manhã muito cedo 
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e chegava só à noite à aldeia. (…) E a porta-

estandarte acabei por ser eu [sorriso] Fiquei 

radiante… Quem me disse foi o chefe de missão… 

[sorriso]. Ele chegou junto de mim e disse-me: “Nós 

temos uma missão importante para ti”... mas eu 

estava longe de pensar que me viriam falar em ser 

porta-estandarte. Quando me disseram que iria ser 

porta-estandarte, nem sabia bem o que isso 

implicava. [risos] Fiquei assim um bocado sem saber 

bem o que dizer, mas claro que aceitei e disse logo 

que ia… O chefe de missão disse-me que o meu 

treinador, se eu quisesse, me ia empurrar a cadeira 

para eu poder segurar na bandeira. E eu disse: “Vai o 

quê? Nem pensar! Eu vou sozinha e ele vai sozinho.” 

(…) Foi brutal, brutal… a cerimónia foi um estrondo! 

Eu acho que ser porta-estandarte faz com que não 

tenhamos noção de nada do que se passa à volta a 

não ser que já o tenhamos sido antes. Foi a primeira 

vez em que entrei num estádio cheio de gente; foi a 

primeira vez que fui aos Jogos e ainda por cima fui 

porta-estandarte… (…) No início estava com algum 

receio e ainda por cima tinham-me dito que eu tinha 

uma grande responsabilidade ir à frente representar 

toda a comitiva, mas correu tudo muito bem e no final 

deram-me os parabéns. 

 

A participação nos Jogos Paralímpicos de Pequim 

mudou por completo a sua perspetiva face ao Remo 

e à competição. Nos Jogos a atleta teve a 

oportunidade de competir com as melhores atletas do 

mundo e perceber, através da partilha de 

experiências, que para poder singrar na modalidade 

teria de se dedicar em pleno ao treino. Neste sentido, 

em 2009, após a morte da sua mãe, a atleta abdica 

do trabalho para se dedicar em exclusivo ao Remo. 

 

Eu comecei a perceber, através das provas que tive, 

que conseguia chegar alto. Mas ao mesmo tempo 

percebia também que tinha de trabalhar a sério nisto. 

O Remo já estava num patamar muito alto; eu já 

estava no alto rendimento; eu já abdicava de tudo pelo 

Remo por isso, depois da morte da minha mãe não foi 

difícil escolher. Optei pelo Remo, optei pelo meu 

sonho e pensei: “Eu já perdi tanta coisa na vida 

porque é que não hei de agarrar esta oportunidade?” 

e agarrei-a. Tomei a decisão em 2009, em Agosto, e 

pensei: “Não, eu vou aos Jogos em 2012 e vou dar 

tudo por isto”.  

Dedicada ao Remo e com a determinação que 

revela ao contar a sua história, os resultados 

desportivos começam a surgir e a atleta consegue 

alcançar lugares cimeiros no pódio. Neste caminho, 

há uma competição que se destaca pelo significado 

assumido na sua carreira desportiva, o mundial de 

2010.  

 

Foi no mundial na Nova Zelândia, em 2010. Para já 

porque estavam lá muitos atletas e não estava à 

espera de chegar onde cheguei… pois havia menos 

possibilidades de chegar às medalhas. Depois 

também foi o país que mais me marcou, fabuloso… 

com umas acessibilidades excelentes e as pessoas 

muito civilizadas… E marcou-me imenso porque 

achava muito complicado trazer medalhas e na última 

prova consegui a medalha por um bocadinho. 

Consegui uma medalha de bronze mas que para mim 

valeu ouro! Mesmo o meu treinador me disse isso na 

altura: “A tua medalha valeu-te ouro” ainda mais 

porque as atletas que ficaram à minha frente têm 

lesões diferentes da minha. Sinceramente aquela 

medalha foi a recompensa que eu acho que merecia; 

foi a medalha que me deu acesso à bolsa paralímpica 

e que me manteve de 2010 a 2012. E foi muito bom… 

Não a ganhei de mão beijada; tive de fazer muito 

esforço para a conseguir e depois ouvir o presidente 

da Federação a dizer que esta medalha não só me ia 

valer a entrada no projeto paralímpico mas também o 

acesso à bolsa… foi uma alegria e um alívio muito 

grande. Para mim foi uma ajuda muito boa para me 

manter, pelo menos mais 2 anos, apesar das 

dificuldades todas que tinha com o treinador. 

 

A obtenção desta medalha foi um forte incentivo 

para Filomena se manter na competição. Para além 

de ter sido especial pelo esforço que despendeu para 

a conquistar quando não era favorita na prova, esta 

concedeu-lhe o acesso ao projeto paralímpico 

português e, consequentemente à bolsa. Estes 

apoios revelaram-se imprescindíveis para uma atleta 

que abdicou da sua profissão em virtude do Remo e 

que, sem rendimentos e sem o apoio dos pais, 

enfrentava dificuldades financeiras. 

A entrada no projeto paralímpico conduziu a atleta 

a um período de treinos intensivos e de consecutivos 

estágios. Tendo em linha de conta o seu objetivo de 
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participar nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012, 

para a atleta não havia outra via para alcançar o 

sucesso que não esta. Este percurso foi solitário para 

Filomena que se refere com frequência à falta de 

apoios sentida e ao elevado investimento pessoal 

efetuado. 

 

Depois do apuramento eu posso dizer que a minha 

vida era só estágios. Estava 3 dias em Alenquer e 27 

dias do mês em estágios. Os estágios eram 

habitualmente em Vila Nova de Foz Côa, no Pocinho, 

mas depois começamos a ir para Montemor-o-Velho 

também. Esses estágios no Remo adaptado era só 

eu, o resto eram atletas do Remo “normal”. Senti-me 

muitas vezes desamparada e penso que se não fosse 

a minha força pessoal não teria conseguido manter-

me… (…) A Federação de Remo deve-me muito 

dinheiro e para eu continuar têm de pagar-me tudo o 

que me devem; tudo aquilo que eu investi no Remo 

para que depois a Federação me pagasse… mas isso 

nunca chegou a acontecer. Eu nunca estive no Remo 

por dinheiro, pelo contrário, gastei muito com o Remo. 

Eu estava lá por paixão e por amor. 

 

Em acréscimo a estas dificuldades, Filomena 

reporta-se ainda ao treinador como uma pessoa que 

a marcou negativamente no seu percurso. São 

múltiplas as referências a este tema ao longo da 

narrativa e em que a atleta deu muitas vezes 

exemplos da sua indignação pela forma como este 

atuava. 

 

Tive sempre muitos problemas com ele… Este último 

ano foi muito duro! Ele é uma pessoa muito 

complicada e hoje percebo bem porque é que os 

outros atletas desistiram tão rapidamente quando 

souberam que era ele que ia ficar connosco. Quando 

temos alguém connosco que acha que nós somos 

coitadinhos é muito complicado. Um treinador que não 

acredita em nós e que diz que não somos capazes de 

chegar ao nível de outras atletas porque a nossa lesão 

não o permite… isso para mim é muito difícil de ouvir. 

Eu estou lá para fazer sempre o meu melhor… Eu não 

admito que me digam isso. (…) Alguns dirigentes da 

Federação de Remo que me acompanhavam viam 

como nós nos dávamos mal, mas diziam sempre para 

eu ter calma, para aguentar…. Sabes quando nós 

estamos naquele limite em que não suportamos mais 

o facto de aquela pessoa nos colocar para baixo… 

(…) Qualquer outra pessoa já teria desistido antes. 

(…) Eu cada vez que ia com ele para fora os meus 

amigos e a minha família ficavam em sobressalto. (…) 

Neste momento não tenho treinador e para mim foi um 

alívio ficar sem ele… confesso. 

 

Perante todas as contrariedades, Filomena nunca 

desistiu. Quando entrevistada reconheceu que se 

voltasse atrás teria deixado o seu treinador mais 

cedo. Contudo, a insegurança inicial de quem está a 

começar e a paixão que sempre manifestou pelo 

Remo fizeram-na continuar a perseguir os seus 

sonhos até Londres 2012. 

 

Nunca pensei desistir… a paixão pelo Remo falou 

sempre mais alto. Eu prometi a mim mesma ir a 

Londres 2012 e não desisti. Apesar de ter tido muitos 

dias difíceis nunca pensei: “Eu vou desistir disto”. 

Pensei muitas vezes sim: “Será que é isto? Será que 

o amor, a paixão pelo Remo e a fé, o acreditar são 

suficientes?” Possivelmente isso tudo conseguiu 

levar-me onde cheguei. Muitas vezes pensei se 

estaria no sítio certo, se valeu a pena todo este 

sofrimento… mas desistir não. (…) O que me levava 

a treinar era a paixão, era o levantar e ir… Eu não ia 

a nenhum sítio onde não levasse umas sapatilhas, 

uns calções e uma t-shirt na minha mala de viagem, 

porque faz parte de mim. Não consigo viver sem 

treinar, nem que seja andar de cadeira de rodas horas 

e horas a fio num calçadão na praia… mas treino. 

 

Filomena atingiu o seu objetivo e esteve presente 

nos Jogos Paralímpicos de Londres, no entanto, a 

sua classificação ficou muito aquém daquilo que 

desejaria. Segundo a atleta, o seu barco não estava 

afinado e para além disso teve de competir com um 

barco que não era o seu. Antes da sua partida para 

os Jogos, Filomena teve conhecimento de que a 

Federação Portuguesa de Remo tinha entrado num 

processo de insolvência e o seu barco ficara 

apreendido. Mesmo tendo sido pago com o dinheiro 

dos prémios conquistados pela atleta, viu-se privada 

de poder utilizar os seus materiais na prova.  

Finda a participação paralímpica, Filomena ficou 

sem material para treinar e sem treinador. No 
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momento em que foi entrevistada as adversidades 

eram muitas, mas Filomena não quer desistir. 

 

Eu não queria desistir, eu não sou de desistir… mas 

sou forçada a isso. Ainda por cima neste momento 

não tenho barco. O meu barco está apreendido e 

incompleto. E depois preciso de uma pessoa que me 

coloque o barco dentro de água porque sozinha eu 

não posso fazer isso. O barco está apreendido na 

Federação de Remo devido ao processo insolvência 

que eles têm, mas a cadeira e os remos o meu 

treinador deixou-os no aeroporto em Londres… 

esqueceu-se deles e isso era equipamento meu. Nem 

isso eu tenho agora… O Remo é um desporto que tem 

muita despesa e é necessário ter apoios… Neste 

momento eu preciso apenas de uma “luz” para não 

desistir… Tenho falado com muitas pessoas que 

conheço, até mesmo do Remo “normal”… mas tem 

sido difícil.  

 

É evidente o desânimo e a desilusão da atleta pela 

falta de reconhecimento e de apoios: 

 

Na realidade nunca me senti tão em abaixo como 

agora. Acabar uns Jogos e não receber uma única 

palavra da Federação, nem a marcar estágio, nem a 

dizer nada. Eu soube apenas pelo meu treinador que 

eu era “ex-atleta”… isso é muito triste. (…) Nos 

primeiros dias em que vim de Londres e que deixei de 

treinar até doente fiquei, com febre… sentia aquela 

falta do treino. E hoje em dia já estou desmotivada 

para treinar, o que é engraçado… parece que já nem 

sinto aquelas dores no corpo.  

 

Apesar de tudo, o Remo trouxe-lhe muitas coisas 

boas. Das experiências vividas na modalidade ficam 

não apenas as vitórias, mas também uma nova 

Filomena, mais forte, segura e, fundamentalmente, 

mais autónoma. 

 

O Remo ensinou-me como fazer “cavalinhos” que não 

sabia [risos]; como subir passeios; como ir para o 

chão que dificilmente eu ia ou então tinha de ser por 

níveis e passar por um sítio mais baixo antes de ir 

para o chão ou tinham de pegar ao colo; aprendi a ir 

para a areia da praia e sentar-me na areia… (…) O 

Remo deu-me muito mais autonomia pelos próprios 

desafios que o treino me ensinou a ultrapassar. O 

Remo trouxe-me muita coisa boa… a alegria para 

continuar a viver, a vontade para conseguir vencer… 

Tudo na vida temos de ter vontade, não podemos 

desistir dos nossos sonhos e isto foi um sonho… um 

sonho que eu tornei realidade. Fui duas vezes aos 

Jogos Paralímpicos e consegui fazer uma coisa que 

muitas pessoas não conseguiriam fazer…. O Remo 

tem sido a minha fisioterapia, a minha psicologia… 

tem sido a minha vida neste espaço de tempo. 

Dediquei tudo ao desporto… O Remo foi a minha 

família, os meus amigos, foi tudo… vivi inteiramente 4 

anos para isto. 

 

A atleta fala do Remo como uma pedra basilar na 

sua vida. Nos últimos anos, a sua vida foi vivida e 

experienciada, única e exclusivamente, em função do 

Remo. Talvez por esse motivo seja tão difícil enfrentar 

a sua perda eminente. O Remo simbolizou para 

Filomena o concretizar de um sonho que sente que 

está a perder. 

Na sua caminhada no desporto de alta 

competição, a família de Filomena desempenhou um 

papel charneira no apoio à sua iniciação e 

manutenção no desporto. O incentivo dos irmãos e 

amigos, o reconhecimento que estes lhe prestam e a 

crença nas suas capacidades parecem ser cruciais 

para a atleta. 

 

A minha família foi importante, se não fossem eles não 

teria começado e me mantido tanto tempo no Remo. 

Mas a pessoa mais importante, sem dúvida, foi o meu 

irmão e também a minha irmã gémea… São as 

pessoas que sempre estiveram lá e que me deram 

força para tudo. Neste momento a minha irmã já não 

me dá força para continuar, ela diz que tenho sofrido 

muito pelo Remo nos últimos tempos. Por isso se me 

mantiver será pela paixão e pelo amor ao Remo. (…) 

Depois também sei que tenho pelo menos 2 anjinhos 

lá em cima a olhar por mim que são os meus pais. (…) 

Os meus amigos costumam dizer que, 

independentemente do lugar em que eu fique, que já 

sou a campeã deles porque por todas as situações 

que eu já passei na vida tenho sempre um sorriso na 

cara e a alegria de viver que eles nem sempre 

conseguem ter. Por isso, para eles, já sou uma 

campeã! Quando eu andava na Natação eles já me 

apoiavam e sabiam que eu gostava muito. Depois no 

Remo foi uma novidade, eles não sabiam muito bem 
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o que era, mas sempre me apoiaram… quando eu 

chegava das provas iam sempre receber-me.  

 

Da experiência no desporto, apesar de não muito 

longa, Filomena reflete sobre as condições de apoio 

aos atletas paralímpicos portugueses. Releva a 

necessidade de as organizações nacionais prestarem 

maior apoio aos atletas, nomeadamente, através de 

um maior acompanhamento no treino e na 

competição; maior apoio técnico e financeiro e 

reconhecimento das reais necessidades dos atletas; 

numa perspetiva que deve visar, em última instância, 

a aproximação entre atletas olímpicos e paralímpicos. 

 

Este ano em Londres, por exemplo… havia um 

fisioterapeuta responsável pelo Remo e nunca 

ninguém me foi dar apoio nas provas. Assim é 

complicado continuar. Se um atleta olímpico ganha 

três vezes mais do que nós e nós treinamos tanto 

tempo como eles… Eu via isso e sei disso porque os 

meus estágios eram sempre conjuntos com as 

seleções de Remo “normal”… e ainda por cima temos 

mais despesas com materiais extra. (…) A meu ver 

deviam dar mais importância aos atletas, ouvi-los 

mais, dar mais assistência aos atletas…. Importa 

batalhar para conseguir mais dinheiro para a 

preparação dos atletas pois não é com 200 ou 400€ 

que nós conseguimos manter uma preparação de 

uma época inteira. Nós temos tanto que provar só 

para conseguir a bolsa e depois disso ela é tão 

mínima que como é que conseguimos deixar o 

emprego para continuar a provar? É essencial 

aumentarem a bolsa. É quase sentir que recebemos 

uma esmola… Nós para mostrar e para entrar temos 

de investir do nosso bolso para ir a provas fazer 

mínimos e depois desse investimento e de mostrar 

resultados, não sentir apoio custa... Mas não é só nos 

Jogos que precisamos desse apoio, também é 

durante os 4 anos. Eles deviam acompanhar os 

atletas, ir com eles a provas, ver o que os atletas 

batalham para alcançar resultados, perceber as 

nossas dificuldades e para isso é preciso ir ao terreno 

e estar connosco.  

 

Doravante, a atleta irá continuar a trabalhar no 

sentido de encontrar um novo clube para prosseguir 

a sua carreira. Filomena manifesta uma evidente 

vontade de continuar a treinar ao mais elevado nível 

para ser capaz de retornar aos Jogos Paralímpicos 

em 2016, mas essa possibilidade: “vai depender das 

ajudas… Eu quero continuar, mas tenho de ter condições 

para me manter”. 

 

Outro dos meus objetivos era arranjar uma bicicleta 

para fazer Atletismo em cadeira de rodas porque 

também não existe em Portugal e talvez seja mais 

simples para treinar. Depois se conseguisse ir a um 

mundial e ver se tinha mínimos até podia tentar ir aos 

Jogos. Porque, na realidade, o Remo é um desporto 

muito caro e é mais difícil conseguir apoios. Para além 

disso, neste momento tenho de pensar muito bem 

porque possivelmente eu não tenho grandes 

possibilidades de ganhar muito mais medalhas no 

Remo. O apuramento para 2012 já foi muito difícil; fui 

a última a ser apurada e será complicado eu conseguir 

no próximo ciclo. (…) Eu não quero ficar parada, eu 

não sou de ficar parada… Vou começar amanhã um 

curso de pintura que é uma coisa que gosto. Depois 

vou à piscina e depois tento dar mais assistência aos 

meus sobrinhos, aos meus amigos… tudo aquilo de 

que me privei este tempo todo. 

 

Filomena perspetiva o futuro com algumas dúvidas, 

mas com várias ideias e projetos, não só a nível 

desportivo, mas também pessoal. Este facto é 

expressão da sua própria forma de ser e de estar na 

vida, sempre dinâmica e muito otimista. Tal como na 

vida, no desporto Filomena tem-se revelado uma 

atleta extremamente determinada, perfecionista, 

empenhada, dedicada e lutadora. Partindo das suas 

próprias palavras, a “Mena”, como é tratada pelos 

amigos e familiares, retrata-se como: 

 

(…) uma pessoa muito teimosa. Tudo o que eu me 

meto tem de ser de corpo e alma. Quando vejo que 

não consigo fazer bem tudo o que tenho para fazer 

opto apenas por me dedicar a uma coisa porque gosto 

de a fazer da melhor forma possível. (…) Sou uma 

pessoa muito determinada e muito autónoma; sou 

uma pessoa que não gosta de dar trabalho. Eu gosto 

de me pôr à prova na vida, aliás, acho que por isso é 

que a vida me está sempre a pôr à prova, é porque 

sabe que eu consigo lá chegar. Quando acaba uma 

batalha parece que começa logo outra porque a vida 

sabe que eu vou conseguir ultrapassar mais uma. E 

sou uma pessoa guerreira! No desporto dediquei-me 
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de alma e coração ao Remo, porque teve de ser assim 

e é porque é assim que eu sou. 
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Interpretação das Narrativas 

 

1. Processo de Tematização 

 

Resgatando as ideias desenvolvidas no campo metodológico, pode dizer-se que 

a análise temática ou tematização se refere ao processo de recuperar o tema ou temas 

incorporados e dramatizados nos significados envolventes e imaginários da 

investigação (Dahlberg et al., 2008). Neste tipo de estudo, a análise temática pode 

também ser compreendida como uma aplicação relativamente inequívoca, que visa 

enquadrar o texto (escrito ou narrado) através da seleção de temas (Van Manen, 1990).

  

No âmbito da pesquisa fenomenológica, o conceito de “tema” adquire um novo 

significado quando aplicado à descrição e interpretação de estudos na área das ciências 

humanas. Tratar um texto ou experiência vivida através da interpretação do seu 

significado é um processo de perspicácia, invenção, descoberta e revelação. Como 

refere Van Manen (1990, p. 79), “apreender e formular uma compreensão temática não 

é um processo estruturado nem condicionado por regras, mas um ato livre de "ver" 

significado” (Van Manen, 1990, p. 79). Os temas fenomenológicos podem ser então 

considerados como “estruturas da experiência”. Nesta medida, quando analisamos um 

fenómeno, determinando os temas tentamos revelar as estruturas experienciais que 

tornam essa experiência significativa para quem a viveu. Por este motivo, o investigador 

deve ser cauteloso pois é uma experiência vivida que se pretende descrever e uma 

experiência do mundo não pode ser capturada através de conceitos abstratos, mas sim 

de conceções vividas e significantes. 

Finalizada a tarefa de redação das narrativas de cada um dos atletas 

paralímpicos entrevistados, efetuámos a sua leitura flutuante (Hastie & Glotova, 2012; 

Patton, 2002; B. Roberts, 2002). Considerando a sua extensão e profundidade, esta 

leitura foi concretizada várias vezes para que fossemos capazes de interiorizar e 

compreender as narrativas de modo abrangente. Esta tarefa foi realizada com o intuito 

de aprofundar o conhecimento sobre o seu conteúdo, identificar elementos vividos e 

marcantes para os sujeitos e possibilitar a sua organização em função de distintos 

temas.  

No decorrer desta leitura fomos invadidos por múltiplas ideias, significados, 

sentidos e orientações que nos permitiram proceder à sua tematização. Para tal, 
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consideramos não apenas o enquadramento teórico da investigação e os objetivos por 

nós definidos, bem como as temáticas emergentes das narrativas dos atletas (Sousa, 

Corredeira, & Pereira, 2013b). 

 Atendendo ao facto de que a narrativa se assume como o contar de uma história 

singular, não é nossa pretensão, através do processo de tematização, proceder à 

generalização ou até mesmo à comparação da experiência particular de cada atleta. O 

nosso desígnio é, sim, compreender o contexto do desporto paralímpico português, em 

toda a sua abrangência e profundidade, partindo da singularidade das vivências de cada 

um dos atletas do no grupo de estudo.  

 Por conseguinte, foram emergindo de modo indutivo, através de um processo de 

apreensão do material escrito, os diferentes temas e subtemas expressos pelas 

narrativas e que se encontram, em muitos casos, intrinsecamente relacionados. Em 

conformidade com a extensão e profundidade dos assuntos versados nas entrevistas 

de tipo biográfico realizadas, destacam-se sete grandes temas, alguns com 

subsequentes divisões. Neste capítulo não se pretende aprofundar as temáticas citadas, 

mas sustentar a relevância da sua abordagem e enquadrá-las no estudo em questão. 

Deixaremos uma análise mais detalhada para o capítulo seguinte, aquando da 

interpretação das narrativas.  

Os temas e subtemas emergentes das narrativas são os seguintes:  

 

Tema 1 – Iniciação e Acesso à Alta Competição: 

Subtema 1.1: Iniciação ao Desporto para Pessoas com deficiência 

Subtema 1.2: Obstáculos à iniciação  

Subtema 1.3: Acesso à Alta Competição  

 

Tema 2 – Experiência Vivida na Alta Competição: 

Subtema 2.1: Comprometimento   

Subtema 2.2: Sucesso vs Insucesso (Vitória vs Derrota) 

Subtema 2.3: Reconhecimento 

Subtema 2.4: Transcendência 

Subtema 2.5: Experiências Simbólicas 

Subtema 2.6: Imaginário Paralímpico   

Subtema 2.7: Significado do Desporto Paralímpico 

Subtema 2.8: Obstáculos à Prática 
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Tema 3 – O “outro”:  

Subtema 3.1: O “outro” no Desporto Paralímpico  

Subtema 3.2: Os “outros” significativos no Desporto Paralímpico 

 

Tema 4 – Identidade  

 

Tema 5 – Abandono da Prática Desportiva: 

Subtema 5.1: A Decisão  

Subtema 5.2: Abandono  

Subtema 5.3: Adoção de novos papéis sociais  

 

Tema 6 – O Futuro 

 

Tema 7 – Evolução do Desporto Paralímpico em Portugal - Do Amadorismo à 

Profissionalização: 

Subtema 7.1: O Passado 

Subtema 7.2: O Presente 

Subtema 7.3: O Futuro 

 

 

Tema 1: Iniciação Desportiva 

 

 Este tema encontra-se dividido em 3 subtemas, nomeadamente: “Iniciação ao 

Desporto para Pessoas com deficiência”; “Obstáculos à Iniciação”; e “Acesso à Alta 

Competição”. 

 Um dos objetivos do nosso estudo é compreender como se edifica e desenrola 

a carreira desportiva do atleta paralímpico português. Considerando a abordagem 

temporal inerente às entrevistas de tipo biográfico efetuadas e a sua aproximação à 

história de vida do atleta, o tema da “Iniciação Desportiva” surge naturalmente no 

discurso dos entrevistados.  

 No subtema “Iniciação ao Desporto para Pessoas com deficiência” pretende-se 

apreender o início da carreira do atleta, uma vez que este representa o ponto de partida 

para a construção de percursos desportivos que se preencheram de sucessos 

internacionais e que importa conhecer e difundir. Com efeito, em Portugal este tipo de 
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prática desportiva ainda é marcada por um reduzido número de praticantes e pela 

escassez de informação e divulgação (J. V. Carvalho, 2006; Vilela, 2008). Nesta medida, 

é imperativo conhecer as distintas experiências de iniciação desportiva daqueles que 

atingiram a alta competição. Somente deste modo teremos elementos para colmatar 

lacunas existentes no processo de captação de atletas e seleção de talentos, ampliando 

oportunidades de prática desportiva para pessoas com deficiência em contexto 

nacional. 

 Partindo das experiências narradas, é possível notar que nem sempre este 

período de iniciação se constituiu como próspero, sendo de ordem diversa os obstáculos 

mencionados. As dificuldades vivenciadas sucedem-se em inúmeras áreas, desde as 

estruturas físicas, aos recursos humanos, passando pelos apoios financeiros, pelas 

dificuldades de transporte, entre outras. Nesta medida, parece-nos fulcral a criação de 

um outro subtema – os “Obstáculos à Iniciação”.  

Na sociedade atual, o valor atribuído a este tipo de prática desportiva é ainda 

diminuto (A. L. Pereira et al., 2006), facto experienciado na primeira pessoa por aqueles 

que se iniciam no desporto para pessoas com deficiência e que lutam, diariamente, para 

conquistar um lugar na alta competição. Por conseguinte, o trilho percorrido no “Acesso 

à Alta Competição” representa outra importante etapa da carreira do atleta que se 

deseja conhecer. Partindo da descrição deste caminho pretende-se identificar 

experiências comuns e partilhadas entre atletas que possibilitem a criação de um 

sistema de apoios adequado às necessidades daqueles que ambicionam chegar à alta 

competição. Em simultâneo, é nossa intenção conhecer episódios marcantes na estreia 

dos atletas em competições internacionais para melhor atuar neste contexto. 

 

 

Tema 2: Experiência Vivida na Alta Competição 

 

Este tema encontra-se dividido em 8 subtemas, nomeadamente: 

“Comprometimento”; “Sucesso vs Insucesso”; “Reconhecimento”; “Transcendência”; 

Experiências Simbólicas”; “Imaginário Paralímpico”; “Significado do Desporto 

Paralímpico” e “Obstáculos à Prática”.  

Considerando que a experiência vivida é o eixo capital da nossa investigação, a 

pertinência da exploração desta temática na alta competição surge naturalmente 

associada à experiência desportiva dos atletas entrevistados. Adicionalmente, a 

abrangência conferida à temática é por demais evidente nas narrativas e nas inúmeras 
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ramificações que se destacam neste tema. É de salientar que não foi colocada nenhuma 

questão especificamente direcionada para a sua abordagem. Todos os subtemas 

emergiram indutivamente da história desportiva vivida e narrada pelos atletas 

paralímpicos portugueses. 

Quando nos centramos em atletas paralímpicos, cujos objetivos se situam ao 

mais elevado nível competitivo, o subtema “Comprometimento” surge com alguma 

espontaneidade, à semelhança do sucedido noutros estudos (Bailey, 2008; Carless & 

Douglas, 2012; Garci & Mandich, 2005; Wood, 2011). É conveniente, por isso, patentear 

o compromisso e investimento pessoal que o atleta paralímpico desenvolve. A sua 

dedicação e empenho no processo de treino e na competição expressam a 

responsabilidade assumida no desempenho do seu papel e parecem ser determinantes 

no sucesso obtido. 

A senda de um desportista de elite é habitualmente preenchida de vitórias, mas 

também cede lugar às derrotas. Pese embora o facto de estas duas polaridades serem 

inerentes à competição, não são, necessariamente, sinónimo de “Sucesso vs 

Insucesso”, outro subtema que tentaremos aprofundar. Ao observarmos a experiência 

desportiva dos atletas paralímpicos portugueses, depreende-se o caráter ambivalente e 

multidimensional destes conceitos nas histórias narradas. Ganhar uma medalha nem 

sempre simboliza uma conquista de sucesso, do mesmo modo que um décimo lugar, 

por exemplo, pode representar uma elevada façanha desportiva. Tentaremos 

desenvolver e compreender esta ideia na tarefa interpretativa. 

Em percursos desportivos de sucesso, o “Reconhecimento” é uma consequência 

sobrevalorizada pelos atletas (Garci & Mandich, 2005). No desporto o reconhecimento 

pode surgir sob a forma de um prémio, de uma recompensa, galardão ou gratidão; pode 

simbolizar a distinção por uma façanha desportiva ou surgir como forma de 

agradecimento por um feito conquistado. Episódios desta natureza foram sendo 

enaltecidos na narrativa dos atletas e serão aprofundados aquando da tarefa 

interpretativa. 

São vários os atletas que relatam a ascensão a um lugar transcendente a que 

apenas os mais audazes têm acesso. Na realidade, a superação vivenciada pelos 

atletas é marcante no seu discurso. Alguns parecem mesmo desejar perpetuar o seu 

nome no desporto e elevar-se à condição de “herói paralímpico” (Garcia, 2012; Rubio, 

2001, 2004; M. Silva & Rubio, 2003; Wood, 2011). É neste contexto que surge o subtema 

“Transcendência” e ao qual se associam ainda conceitos como o de agon (Garcia, 2012) 
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e o de supercrip (Howe, 2011a; Kama, 2004; C. F. Silva & P. D. Howe, 2012), a 

desenvolver na tarefa subsequente. 

Na exploração da experiência vivida na alta competição encontramos histórias 

desportivas significativas para os atletas. Atribuímos-lhes a designação de 

“Experiências Simbólicas”, pois expressam episódios únicos e significativos na vida do 

atleta. São momentos que se distinguem pelas fortes emoções e sentimentos, 

provocados por distintos motivos, mas que lhes conferem um caráter perene na sua 

memória. A natureza do desporto é por si só simbólica, sendo possível encontrar nas 

experiências desportivas símbolos e características que dotam a sua prática de um 

sentido único (Costa, 2006; Eliade, 1996). Partindo das histórias particulares de cada 

um, neste subtema procura-se desvendar porque será uma experiência desportiva 

marcante ou não para o atleta paralímpico. Neste caso, interessa conhecer o desporto 

paralímpico na sua essência e nas suas diferentes formas de representação. 

Do mesmo modo, ao considerar as especificidades associadas ao desporto de 

alta competição para pessoas com deficiência, percebemos que algumas se tornam 

curiais no modo como os atletas vivem a experiência desportiva e constroem a sua 

carreira. Por conseguinte, é imperativo conhecer o próprio meio em que este tipo de 

atividade se desenrola, o que motivou a criação do subtema “Imaginário Paralímpico”.  

Os Jogos Paralímpicos representam o expoente máximo competitivo e o 

alcançar de uma meta cuidadosamente planeada e preparada durante quatro anos. 

Nas narrativas foi possível observar que os momentos vividos dentro e fora desta 

competição são experienciados e descritos de forma mágica. As histórias narradas 

estão carregadas de simbolismo e de relatos fantásticos que tocam o imaginário e se 

afastam do real. Esta transformação dificulta a descrição, pois as palavras parecem ser 

redutoras da experiência vivida na primeira pessoa, dificuldade que também foi sentida 

por Rubio (2001) no seu trabalho. Desde a aldeia paralímpica, ao estádio, às cerimónias 

de abertura e de encerramento, passando pela experiência de ser porta-estandarte e 

ainda pelas próprias relações criadas entre atletas, todas elas representam experiências 

próprias de um imaginário paralímpico cada vez mais majestoso e que interessa 

entender (Rubio, 2004).  

Focando-nos na experiência desportiva é também imprescindível discernir o 

“Significado do Desporto Paralímpico” a partir de uma visão pessoal e vivida. É nossa 

expectativa que, da análise das narrativas e exploração dos subtemas relativos à 

experiência vivida pelos atletas na alta competição, tenhamos elementos para 

apreender o sentido atribuído à sua prática desportiva. Com efeito, atentando à função 
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vital desempenhada pelo desporto na vida da maioria dos entrevistados, é essencial 

penetrar no seu significado primordial e responder a uma das principais questões de 

partida da investigação. 

Por outro lado, o trajeto desportivo de um atleta paralímpico não se pauta apenas 

por um pleno de vitórias e de alegrias, de experiências simbólicas e míticas. As 

dificuldades vivenciadas são inúmeras e foram evidentes nas narrativas do nosso grupo, 

o que ditou a definição do subtema “Obstáculos à Prática”. Apesar de não ter sido 

colocada nenhuma questão que abordasse diretamente a temática, a sua repetida 

enunciação destaca a relevância do seu entendimento.  

 

 

Tema 3: O “outro”  

 

Este tema encontra-se dividido em 2 subtemas: “O outro no Desporto 

Paralímpico”; e “Os outros significativos no Desporto Paralímpico”.  

Relativamente ao subtema “O outro no Desporto Paralímpico”, importa 

contextualizar o conceito de “outro”. Este surge frequentemente associado a grupos 

sociais minoritários, nos quais se tende a incluir as pessoas com deficiência. Wendell 

(1996) argumenta que a sociedade contemporânea se funde num cenário de 

produtividade máxima onde dificilmente a pessoa com deficiência consegue um 

enquadramento de aceitação total. A autora relaciona o termo àquele que ninguém 

deseja ser e que, naturalmente, se considera aparte. Este tipo de categorização advém 

de estereótipos, valores e normas sociais pré-estabelecidas e tende a colocar as 

pessoas com deficiência no lugar do “outro” e as pessoas sem deficiência no lugar do 

“nós” (Garcia et al., 2012). Sendo este conceito criado socialmente e influenciado pelo 

contexto cultural envolvente, será o desporto, praticado ao mais elevado nível, capaz de 

modificar esta perspetiva social criada acerca das pessoas com deficiência? Será que 

esta mudança ocorre unicamente no contexto desportivo ou se transfere para outros 

contextos sociais? É em busca de respostas a estas interrogações que partiremos para 

a interpretação das narrativas.  

Neste subtema será ainda evidenciado o papel desempenhado pelos meios de 

comunicação social e pelo público, elementos fulcrais na criação e difusão de um 

entendimento justo e adequado sobre a pessoa e/ou o atleta com deficiência. 
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Foi definido ainda o subtema “Os outros mais significativos no Desporto 

Paralímpico” na tentativa de extrair do discurso dos atletas as pessoas que se 

constituíram como referentes no seu percurso desportivo.  

Ao analisar a literatura deparamo-nos com a escassez de estudos que se 

dedicam à investigação da temática dos “outros significativos” no desporto para pessoas 

com deficiência. Quase sempre focados no papel desempenhado pela família, pelos 

pares e pelo treinador, muito poucos são aqueles que se dedicaram a uma investigação 

mais aprofundada deste tópico e que tenha em linha de conta as especificidades 

inerentes a este tipo de prática, tal como intentaremos levar a cabo. 

O desporto para pessoas com deficiência recorre a elementos especificamente 

direcionados para o apoio e acompanhamento dos atletas em prova e em competição. 

Para além da família (pais, irmãos, esposa, etc.), do treinador (preparador físico, equipa 

técnica) e dos colegas/pares, existem outras pessoas referentes neste contexto. 

Exemplos disso são o auxiliar no Boccia, os atletas-guia no Atletismo para a deficiência 

visual e ainda os acompanhantes presentes em diversas modalidades e que servem de 

apoio ao atleta nas suas atividades diárias e extracompetitivas. Conhecer o valor 

atribuído pelos atletas a cada um destes elementos é crucial para obter um 

entendimento aprofundado e abrangente deste contexto desportivo. 

 

 

Tema 4: Identidade  

  

A compreensão do papel assumido pelo desporto na construção da identidade 

do atleta paralímpico é um dos objetivos da investigação. De entre as inúmeras 

conceções da identidade, partimos com a ideia de que a identidade é um constructo que 

se funda na experiência pessoal e única de cada um, mas que também se molda e 

constrói em interação com o meio e com aqueles que nos rodeiam (Owens, Robinson, 

& Smith-Lovin, 2010). No caso do atleta paralímpico, esta é moldada no decorrer do seu 

percurso desportivo e de modo transversal às experiências vividas neste contexto 

(Huang & Brittain, 2006; Le Clair, 2011; Williams, 1994). Se atendermos ao modo como 

cada um dos atletas reflete acerca das suas experiências passadas e perspetiva o 

futuro, poderemos resgatar a influência que o desporto tem na construção da sua 

identidade (Huang & Brittain, 2006; Williams, 1994).  

Simultaneamente, considerando a importância que o meio detém na construção 

da identidade pessoal (Owens et al., 2010; Tsang, 2000), a exploração desta temática 
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poderá auxiliar à compreensão do próprio contexto envolvente (Huang & Brittain, 2006; 

Le Clair, 2011).  

 

 

Tema 5: Abandono da Prática Desportiva 

 

Este tema encontra-se dividido em 3 subtemas: “A Decisão”; “Abandono”; e 

“Adoção de novos papéis sociais”.  

A fase de abandono da carreira desportiva de um atleta é também relevante, 

particularmente quando se trata de atletas de alta competição. Nestes casos, nem 

sempre a fase de transição após uma longa carreira desportiva de sucesso é vivida de 

forma positiva (Wheeler et al., 1999). A escassez de apoios é óbvia, sendo marcante 

para os entrevistados que dedicaram anos ao desporto e nos quais este assumiu um 

espaço central na sua vida (Wheeler et al., 1996; Wheeler et al., 1999). 

Durante o processo de entrevistas cruzámo-nos com atletas que se encontravam 

em processo de abandono desportivo, de transição ou de adoção de novos papéis, 

remetendo-nos para este tema. Percebemos das palavras dos entrevistados que o 

abandono desportivo é passado para alguns, presente para outros e futuro para a maior 

parte dos atletas de excelência que integram este estudo, sendo, por isso, oportuno e 

pertinente a exploração deste assunto. Com efeito, o facto de o abandono desportivo 

surgir na narrativa de vários atletas como uma certeza num futuro próximo, conduziu-

nos a aprofundar a experiência daqueles que recentemente passaram por esta 

circunstância. Acreditamos que este conhecimento poderá anunciar-se como referente 

para aqueles que no futuro enfrentarão esta mesma etapa e possibilitar a criação de um 

sistema de apoio eficaz e apropriado às reais necessidades que os atletas paralímpicos 

portugueses experimentam nesta etapa tão particular da sua carreira. 

O percurso desportivo do atleta não termina abruptamente na sua última 

competição. A sua vida prossegue e, muitas vezes, associada ao desporto através do 

desempenho de novos papéis. Nesta medida, compreender como se desenrola esta 

nova etapa na vida do atleta de elite é sobremaneira relevante. 
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Tema 6: O Futuro  

 

 O propósito deste tema é perceber como é perspetivada a carreira desportiva 

futura do atleta paralímpico nacional.  

Compreender o percurso desportivo de um atleta, em toda a sua extensão, 

implica descortinar os caminhos percorridos desde a iniciação desportiva, à manutenção 

da carreira e às experiências vividas no seu decorrer, mas também à forma como estes 

definem os seus projetos e metas futuras. Só assim estaremos aptos a percorrer a 

temporalidade da história desportiva do atleta, acentuando os seus diversos momentos: 

passado, presente e futuro. Acreditamos que percorrendo este trajeto encontraremos, 

naturalmente, respostas aos nossos intentos.  

 

 

Tema 7: Evolução do Desporto Paralímpico em Portugal – Do Amadorismo 

à Profissionalização 

 

Este tema encontra-se dividido em 3 subtemas, designadamente: “O Passado”; 

“O Presente”; e “O Futuro”. Um tema que surgiu a posteriori, decorrente da leitura 

flutuante das narrativas. Nenhuma questão abordava este assunto, não obstante, a sua 

presença na narrativa dos atletas foi recorrente e a dimensão atribuída ao discurso 

sobre a temática sustenta, por si só, a sua pertinência. 

Em território nacional, esta é ainda uma vertente desportiva de pequena 

dimensão, a divulgação é escassa, o número de praticantes é reduzido e a sua 

implementação pouco difusa pelo país. Por conseguinte, aprofundar o conhecimento e 

entendimento global sobre o desporto paralímpico português assume-se como 

fundamental para a evolução e melhoria da intervenção na área. 

Adicionalmente, observando os resultados desportivos alcançados pelos atletas 

paralímpicos portugueses nas últimas edições dos Jogos Paralímpicos, é visível um 

decréscimo gradual nas suas prestações e nos prémios conquistados (Sousa et al., 

2013a). Tais fatos colocam em destaque a importância de identificar as principais 

causas desta tendência, a fim de se investir de forma adequada na área do desporto 

para pessoas com deficiência em Portugal. Nesta ótica, quem melhor do que atletas 

paralímpicos experientes para iluminar os caminhos a seguir e apontar formas de 

atuação? A vasta experiência internacional dos entrevistados, aliada à regularidade e 
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extensão dos seus percursos desportivos permitem elucidar-nos não apenas sobre o 

passado, a conjuntura atual, mas também deixar sugestões válidas para o futuro.  

Partindo da experiência e visão dos atletas que integram este meio será possível 

compreender o contexto sociocultural envolvente ao desporto de elite para pessoas com 

deficiência, propósito que desde sempre assumimos no desenvolvimento da 

investigação. O seu desdobramento nos subtemas: passado, presente e futuro, surge 

na tentativa de alcançar um entendimento temporal e global deste meio.  
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2. A Tarefa Interpretativa 

 

 Com as “Narrativas no Desporto Paralímpico” demos espaço à voz dos atletas; 

privilegiámos as suas histórias, as suas palavras, experiências e opiniões, considerando 

a narrativa como o único meio capaz de captar toda a riqueza dos seus percursos 

desportivos. Porém, é imprescindível ir além das palavras. Importa considerar 

entoações, pausas, risos, lágrimas, emoções e palpitações; expressões e sentimentos 

que dão corpo à expressividade das experiências vividas, ajudando a compreender o 

seu sentido latente. 

As histórias de vida, contadas através das narrativas dos praticantes, prestam 

uma ajuda notável na compreensão de um fenómeno cada vez mais amplo como o 

desporto paralímpico. Atendendo à interligação entre desporto e sociedade, um 

determinado contexto desportivo é capaz de reproduzir, ao longo da história da 

humanidade, valores e padrões culturais reveladores do mundo vivido. Nesta medida, 

através dos referenciais tempo e espaço poderemos desvelar o meio em que as 

experiências dos atletas foram vividas e compreender a essência desta prática 

desportiva. Cada excerto da narrativa será, então, interpretado tendo em linha de conta 

o discurso, mas também o momento em que este foi produzido e o lugar em que se 

sucederam os acontecimentos. À semelhança de outras atividades humanas, o 

desporto paralímpico detém particularidades únicas que urge descortinar, algumas 

delas pouco exploradas pela investigação e, ainda mais, quando nos reportamos ao 

contexto nacional.  

Antes de iniciar a interpretação propriamente dita, é importante recuperar a ideia 

de que a narrativa é a primeira forma através da qual organizamos as nossas 

experiências vividas e esta organização é realizada através de episódios temporalmente 

significativos (Richardson, 1990). Por conseguinte, os temas emergentes das narrativas 

detêm essa temporalidade, o que será percetível no decorrer da tarefa interpretativa. Na 

realidade, as histórias contadas pelos atletas revelam quem foram, quem são e quem 

desejam ser no futuro. Ao mesmo tempo, o facto das suas biografias se centrarem nas 

vivências desportivas permite-nos focar a atenção, especialmente, em episódios 

marcantes e, por isso, imortalizados no tempo (Sparkes & Smith, 2005).   

Neste cenário desportivo encontramos estudos que utilizam a imagem de atletas, 

que valorizam os resultados atingidos e que destacam os seus recordes, mas que 

omitem os seus nomes, as suas histórias de vida e as suas histórias de excelência. 
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Tentaremos, deste modo, enaltecer a narrativa pessoal dos entrevistados, evitando 

produzir generalizações. Cada atleta é uma pessoa única e exemplar. 

Tendo em linda de conta os temas delineados no processo de tematização, a 

tarefa interpretativa será desenvolvida através de uma perspetiva fenomenológica e 

temporal. Além de, naturalmente, se tentar dar resposta aos objetivos estabelecidos, 

procura-se apreender o significado de temáticas que, apesar de não questionadas, se 

revelaram pertinentes e significantes no testemunho dado pelos atletas. 

Simultaneamente, não podemos descurar o facto de uma vida nunca ser segmentada – 

uma vida é um todo indissociável e contínuo - como tal, existe uma evidente inter-

relação entre os temas e que se repercute na própria tematização enquanto ferramenta 

privilegiada de investigação. 

 A fim de ilustrar as ilações decorrentes do trabalho interpretativo, serão 

apresentados excertos das narrativas construídas e anteriormente apresentadas. Dada 

a sua dimensão, optamos pela utilização das palavras de certos atletas num ou noutro 

momento do texto de acordo com a relevância do seu discurso na tarefa de iluminar as 

nossas perceções sobre as temáticas em estudo. 

 

  

Tema 1 - Iniciação e Acesso à Alta Competição 

 

Subtema 1.1: Iniciação ao Desporto para Pessoas com Deficiência 

 

 O desporto para pessoas com deficiência está enquadrado num contexto 

específico e detém características próprias, tornando o período de iniciação desportiva 

destes atletas distinto. Com efeito, quando analisamos os dados relativos à idade de 

iniciação dos atletas paralímpicos portugueses, percebemos que, a sua maioria, iniciou 

a carreira na fase adulta (pelo menos dois terços dos atletas como se poderá observar 

na tabela 3). Nesta tendência, raras exceções ocorrem em atletas que iniciaram algum 

tipo de prática desportiva regular quando eram crianças ou jovens (exemplo de David 

Grachat, Gabriel Potra, Leila Marques, Lenine Cunha, Ricardo Marques, Sara Duarte e 

Susana Barroso) e, anos mais tarde, foram encaminhados para o desporto para pessoas 

com deficiência. No caso de duas atletas, Sara e Susana, mesmo integradas em classes 

e aulas regulares de Equitação e Natação, respetivamente, a prática desportiva assumia 

um caráter terapêutico. Por seu turno, João Paulo Fernandes é também exceção, sendo 

o único entrevistado que iniciou a prática desportiva em contexto escolar, quando era 
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ainda criança. A este respeito, não podemos deixar de atender às circunstâncias 

inerentes à deficiência, uma vez que esta pode ter origem congénita ou ser adquirida no 

decorrer da vida do atleta. Isso influencia, naturalmente, a idade de iniciação desportiva 

destes desportistas, tal como constatamos em alguns casos do nosso grupo. Nesta 

conjuntura, a idade de iniciação dos entrevistados é muito variável, havendo atletas que 

se estrearam na competição com 11 anos e outros que apenas o fizeram aos 30 anos. 

 A generalidade dos entrevistados teve conhecimento da existência de desporto 

para pessoas com deficiência a partir de Instituições e Associações ligadas à área da 

deficiência. São entidades que prestam apoio ao nível médico (ex.: fisioterapia), 

psicológico, terapêutico (ex.: terapia ocupacional) e social (ex.: atividades de extensão 

à comunidade) ou que estão vocacionadas para a formação profissional específica de 

pessoas com deficiência. Nestas situações, as experiências de iniciação desportiva dos 

atletas cruzam-se em certos aspetos. Por exemplo, os atletas com deficiência visual 

entrevistados tiveram o seu primeiro contacto com o desporto através de colegas que 

frequentaram os mesmos cursos de formação profissional e que eram praticantes. Foi 

através da partilha de experiências e de conhecimentos que chegaram até à ACAPO 

(associação vocacionada para o apoio e intervenção multidisciplinar na área da 

deficiência visual) e se inscreveram nas atividades desportivas desenvolvidas nesta 

associação. Em consequência da ausência de apoios especializados na sua área de 

residência, muitos destes atletas percorreram um trilho comum. Face à centralidade de 

recursos, sentiram-se forçados a abandonar a localidade onde viviam para procurarem 

mais apoios. De facto, os Centros de Reabilitação com unidades especializadas na 

reabilitação de pessoas com deficiência visual de que dispomos em Portugal são muito 

poucos e os que subsistem situam-se nas principais cidades do país. Nas histórias que 

recolhemos, o ponto de encontro foi Lisboa, local onde conheceram outros atletas e se 

iniciaram no Atletismo. Alguns dos que frequentaram estes cursos profissionais viveram 

juntos, partilharam experiências de vida e criaram fortes amizades, o que se revelou 

fundamental na sua iniciação e motivação para o desporto. A título de exemplo, 

referimo-nos a atletas como Carlos Ferreira, José Rodolfo Alves e Nuno Alves.  

A ida para a capital foi marcante no percurso desportivo destes atletas, pois 

abdicaram do conforto e da segurança familiar para iniciar uma aventura e perseguir um 

sonho, o que, em vários casos, mudou, indelevelmente o seu percurso de vida. Esta 

mudança de trajetória remete-nos para a vocação do “herói” desportivo abordada por 

Rubio (2001). A autora define este “herói” como alguém que responsabiliza o destino 

por ter sido convocado para a aventura desportiva, levando-o a percorrer terrenos 
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desconhecidos e a enfrentar dificuldades, simplesmente para que este seja capaz de as 

superar e de revelar a si próprio as capacidades que detém (tema desenvolvido mais à 

frente neste capítulo). Nuno Alves utiliza mesmo a palavra “viagem” no seu discurso, 

associando-a à transformação encetada pelo desporto na sua vida. Para si, o desporto 

surgiu como um meio de libertação e (re)encontro consigo mesmo, conferindo um novo 

sentido à sua vida. 

 
Apesar de morar no Seixal, sou Transmontano. Vivia no norte do Gerês, mesmo junto à 

Galiza. Vir para Lisboa… foi uma viagem difícil. Eu trabalhava nos campos, vivi lá até aos 

18 anos e não tinha nenhum tipo de deficiência na altura. Foi numa brincadeira com uma 

arma que adquiri a deficiência visual. (…) fiquei sem ver e lá na terra não havia apoios 

nenhuns. Isso obrigou-me a vir para Lisboa fazer reabilitação e a aprender a fazer tudo de 

novo. Depois de estar em Lisboa já há algum tempo, comecei a perceber que as únicas 

oportunidades que havia para mim, depois da deficiência visual, estavam aqui, 

principalmente pela limitação que existe ao nível dos transportes. Numa aldeia como 

aquela em que eu vivia (…) a 30km da vila e sem transportes, tinha mesmo de optar por 

viver em Lisboa. Então decidi seguir um curso de formação profissional e foi nessa etapa 

que ouvi falar de desporto paralímpico. (…) Antes de cegar tinha deixado a escola 

secundária porque onde vivia, na aldeia, não tinha qualquer objetivo ligado aos estudos. 

O que eu queria era ser jovem agricultor. Esse era o meu projeto de vida e foi aquilo que 

tive de abandonar quando ceguei… Isso foi realmente o que mais me custou porque eu 

gostava da vida do campo, gostava dos animais e adaptar-me à cidade foi muito 

complicado. (…) hoje reconheço que se não fosse o Atletismo nunca tinha ganho tudo o 

que ganhei. (…) foram tantas as coisas que depois me prenderam cá. (Nuno Alves, pág. 

174 e 175). 

 

 Reportando-nos à realidade do Boccia, encontramos uma tendência similar de 

iniciação desportiva ligada às Associações portuguesas de apoio à Paralisia Cerebral, 

neste caso, uma rede de apoio disseminada pelo país. Por este motivo, a área de 

residência dos atletas de Boccia entrevistados é díspar e estende-se por território 

nacional. Nestes casos, a frequência de sessões de fisioterapia, psicologia, terapia 

ocupacional, atividades desportivas, entre outras atividades desenvolvidas no processo 

de reabilitação, estabelece a proximidade necessária à captação de atletas para a 

competição.  

Noutras áreas da deficiência, as associações que concedem apoio a pessoas 

com deficiência são igualmente apontadas como responsáveis pela iniciação e 

encaminhamento desportivo do atleta. A título de exemplo: Augusto Pereira foi captado 

para o desporto através do CASCI, Fernando Pereira através da APN, João Martins e 
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Perpétua Vaza através do Centro Nuno Belmar da Costa e Ricardo Marques através da 

APPACDM de Coimbra. 

Para além das instituições, o encaminhamento de atletas a partir da prática 

desportiva regular é comum em modalidades desportivas como o Atletismo e a Natação. 

Os pais, devido à falta de informação, tendem a integrar os seus filhos em atividades 

regulares, acreditando que este tipo de prática desportiva lhes trará manifestos 

benefícios. Regra geral, os pais destes atletas foram desportistas ou têm um historial 

desportivo na família e, com naturalidade, o seu filho(a) com deficiência é integrado no 

desporto. David Grachat, Leila Marques e Lenine Cunha são testemunhos disso. 

Utilizando as palavras de Leila:  

 
(…) havia, em termos familiares, toda uma história de prática desportiva muito forte. As 

minhas irmãs [irmãs mais velhas] faziam parte da Ginástica das Estrelas do Bairro Olaio 

(…) onde cheguei a andar. E portanto desde cedo eu também gostei de praticar desporto. 

Juntamente com a Natação surgiu o Karaté na escola primária que eu frequentava. (…) E 

sem dúvida que foi com o apoio dos pais e das irmãs que eu continuei sempre a praticar 

desporto. (Leila Marques, pág. 270,271). 

 

Estudos comprovam que quando existe uma cultura desportiva na família, a 

iniciação, mesmo no desporto para pessoas com deficiência, surge com naturalidade e 

em idades baixas (Fitzgerald & Kirk, 2009). São diversos os autores que afirmam que a 

família tem um papel preponderante na carreira desportiva de atletas de alta 

competição, especialmente quando esta se inicia muito cedo (Ferreira & Moraes, 2012). 

No desporto de elite para pessoas com deficiência também é a família que 

habitualmente introduz o atleta no desporto, providenciando apoio contínuo nesse 

envolvimento (Fitzgerald & Kirk, 2009). Contudo, no caso dos atletas portugueses, o 

processo nem sempre sucedeu deste modo. Observando os dados relativos aos 

entrevistados, é possível identificar que a idade de iniciação desportiva é elevada, tendo 

lugar, na maior parte dos casos, na fase adulta. Nestas circunstâncias, é compreensível 

que a influência da família tenha sido diminuta na iniciação da generalidade daqueles 

que integraram a investigação. 

Adicionalmente, cinco atletas referiram os meios de comunicação social como 

agente determinante nesta etapa, designadamente, José Rodolfo Alves, Nelson Lopes, 

Nuno Alves, Sara Duarte e Simone Fragoso. A título de exemplo, damos voz a Simone 

para compreender em que medida se deu esta influência:  
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A alta competição surgiu porque eu comecei a ver os outros atletas a vir das competições; 

a vir dos mundiais; a vir dos Jogos de Atenas em 2004 e aquilo começou a interessar-

me… Comecei a pensar: “Acho que também consigo fazer isto”. E foi a partir daí, quando 

via os Jogos na televisão em casa, que comecei a pensar que também gostava de estar 

lá, que também gostava de fazer aquilo. (…) Na altura falei com uns colegas e amigos da 

parte do desporto e fomos saber informações à Federação; fomos falar com a Associação 

Nacional de Desporto para Deficientes Motores [ANDDEMOT] e logo nesse ano fiquei 

inscrita e fui chamada para ir à seleção. (…) (Simone Fragoso, pág. 304). 

 

Na época, estes entrevistados, ao terem conhecimento da participação dos 

atletas paralímpicos portugueses nos Jogos, através da televisão e da imprensa escrita, 

sentiram-se inspirados a procurar oportunidades de prática desportiva adaptada às suas 

características. Deste modo, outros atletas com deficiência, com resultados de sucesso, 

constituíram um modelo de comportamento para novos atletas, experiência que revela 

a importância que os meios de comunicação social poderão desempenhar na divulgação 

e informação do público em geral sobre este contexto. Os entrevistados realçam a 

importância destes modelos, não só na sua motivação, mas também no 

comprometimento com o desporto. Não são propriamente ídolos que se destacaram na 

modalidade. São modelos de superação pessoal, desportiva e social que os 

entrevistados também desejam um dia representar para jovens atletas. O testemunho 

dado pelos atletas é revelador da importância que a partilha de experiências vividas, de 

histórias e de resultados desportivos de sucesso pode deter na captação de novos 

atletas. Nesta ótica, os meios de comunicação social gozam de uma posição privilegiada 

(A. L. Pereira et al., 2006; O. Pereira et al., 2011), sendo fundamental que os 

responsáveis pelos mesmos estejam cientes do quanto podem contribuir para a 

disseminação positiva, quer do desporto paralímpico, quer dos seus atletas. Sara é o 

exemplo de uma atleta que foi influenciada pelos meios de comunicação social a iniciar 

a prática desportiva. Quando Sara era criança, a sua mãe viu na televisão uma 

reportagem sobre os benefícios da Equitação Terapêutica em pessoas com Paralisia 

Cerebral - a deficiência da sua filha - e procurou informações sobre essa prática na área 

de residência. Em poucos meses, Sara iniciou-se na modalidade, percebendo desde 

logo inúmeras vantagens nessa prática. 

 No que diz respeito àqueles que foram encaminhados através de clubes onde 

praticavam desporto regular e àqueles que foram forçados a procurar uma prática 

desportiva adaptada por terem adquirido algum tipo de deficiência, o gosto pelo desporto 

já vem desde muito cedo. São atletas com vivências de uma infância ativa, em que 
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experimentaram diversas modalidades e lhes foi dado total apoio no seio familiar. 

Nestes casos, o desporto sempre fez parte da sua vida e da vida da sua família, por 

isso, a integração no desporto para pessoas com deficiência foi uma natural 

consequência da crescente informação sobre este contexto. Alguns atletas chegaram 

mesmo a conquistar títulos no desporto regular, a obter bons resultados e viveram 

experiências positivas neste contexto, mas rapidamente perceberam que teriam 

maiores oportunidades no desporto para pessoas com deficiência. Referimo-nos a 

Bruno Valentim, David Grachat, Gabriel Macchi, Gabriel Potra, Jorge Pina, Leila 

Marques, Lenine Cunha, Ricardo Marques, José Rodolfo Alves e Susana Barroso. 

 João Paulo é o único atleta entrevistado que principiou a sua carreira desportiva 

por influência da escola, nomeadamente, através da disciplina de Educação Física e do 

Desporto Escolar. João teve conhecimento do Boccia através de uma ação de formação 

realizada na escola, onde estiveram presentes o treinador da seleção nacional de 

Boccia e um atleta paralímpico português. A sensibilização realizada e o empenho da 

sua Professora de Educação Física foram preponderantes na captação do atleta para a 

modalidade e na sua consequente motivação para a competição.  

A escola parece-nos constituir uma das vias centrais, em termos futuros, para a 

captação de atletas para o desporto paralímpico português – temática que 

desenvolveremos mais à frente. O exemplo singular e único de João é delator do 

escasso trabalho que tem vindo a ser desenvolvido neste sentido. Existem ainda hoje 

muitos alunos com NEE nas escolas portuguesas que não são, verdadeiramente, 

integrados nas aulas de Educação Física com os seus pares, ou que não dispõem de 

um Professor de apoio responsável por realizar um trabalho específico e adequado às 

suas necessidades individuais. Nesta medida, perspetivamos o investimento dos 

professores de Educação Física no trabalho com estes alunos como perentório, 

podendo refletir-se no seu envolvimento em atividades desportivas adaptadas ou até 

mesmo na criação de grupos de desporto escolar adaptado.  

 Pese embora as tendências e considerações relativamente à iniciação 

desportiva dos entrevistados, observam-se percursos díspares. Entrevistámos atletas 

que iniciaram a sua carreira há trinta anos atrás, quando o desporto para pessoas com 

deficiência dava ainda os primeiros passos em contexto nacional, e outros que 

integraram este meio há cinco ou seis anos. Por este motivo, o panorama de iniciação 

desportiva apresentado deve ser considerado com alguma cautela. A realidade é que 

alguns dos mais jovens atletas entrevistados iniciaram a sua prática desportiva por 

influência dos meios de comunicação social e um deles foi captado para a competição 
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através do contexto escolar, o que poderá revelar uma tendência positiva e de premente 

transformação neste âmbito.  

 

 

Subtema 1.2: Obstáculos à Iniciação  

 

 A iniciação de qualquer atividade desportiva acarreta dificuldades ao praticante 

e o desporto para pessoas com deficiência não escapa a esta predisposição, sendo 

curial identificá-las e compreendê-las para atuar condignamente neste meio. Em 

primeira instância, destaca-se a falta de informação como um dos principais obstáculos 

à iniciação. Tal facto impede os atletas de obterem melhores resultados desportivos e 

pode, também, justificar o tardio ingresso de alguns entrevistados.  

Os atletas relatam que na fase inicial da sua carreira, família e amigos 

desconheciam a existência de desporto para pessoas com deficiência e que, mesmo 

depois de reconhecida a sua existência, o descrédito face à validade, competitividade e 

valor deste tipo de atividade desportiva prevaleceu durante algum tempo. Neste quadro, 

a conquista da primeira medalha internacional e a participação nos primeiros Jogos 

Paralímpicos assumem-se como momentos supremos de reconhecimento do valor do 

atleta. Até então, família e amigos mais próximos ignoravam a relevância que a prática 

desportiva poderia trazer a estes atletas, associando-a à ocupação de tempos livres e 

à recreação. José Rodolfo Alves prestou o seu testemunho sobre esta questão: 

 
Posso dizer que, à exceção dos meus colegas que me incentivaram, o resto das pessoas 

que eu conhecia ou que me rodeavam, diziam que eu era doido, que era maluco! E esse 

reconhecimento, esse louvor, só aconteceu em 2000. Porque em 97, 98 e 99, anos em 

que eu fui medalhado, ainda não havia muito reconhecimento. Só quando chegou o ano 

dos Jogos Paralímpicos, em 2000, é que houve um reconhecimento maior … E como fui 

medalhado é claro que as pessoas já pensavam de outra forma. (…) Só aí é que eles 

começaram a achar que afinal era mesmo a sério. (…) E depois fui para a Madeira e tive 

uma receção enorme lá. Foi transmitido em abertura do telejornal e em primeiras páginas 

de jornais na Madeira; tive uma caravana desde o aeroporto até casa dos meus pais a 

acompanhar-me e fizeram-me uma homenagem na Junta de Freguesia do Caniçal. É um 

dia que não esqueço… pelo reconhecimento que finalmente tive. (José Rodolfo Alves, pág. 

146). 

Esta situação é comum nos atletas que iniciaram a prática desportiva há mais de 

uma década, numa época em que a vertente competitiva do desporto para pessoas com 

deficiência estava ainda em fase embrionária em Portugal e era caracterizada pelo 
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amadorismo. Este amadorismo refletia-se não apenas pelo baixo nível de performance 

dos atletas, mas também pela falta de formação de recursos humanos especializados, 

pelo desconhecimento das regras das modalidades (especialmente em modalidades 

como o Boccia que foram criadas para serem praticadas por pessoas com deficiências 

mais severas), falta de especificidade do treino (desconhecimento da técnica e tática), 

escassez de materiais específicos - panorama igualmente observável em contexto 

internacional nesse período.   

Não obstante, o descrédito face a este tipo de desporto não era apenas revelado 

pela atitude de família e amigos dos atletas, na época, era uma posição generalizada 

da sociedade. Com efeito, outros atletas testemunham o desconhecimento deste tipo 

de prática desportiva também em treinadores com quem trabalharam no desporto 

regular e que não agiram no sentido de os encaminhar, convenientemente, para uma 

atividade de cariz adaptado e específico. Neste ponto, os meios de comunicação social 

e as próprias organizações federativas devem realizar um trabalho efetivo na divulgação 

e informação sobre este contexto desportivo em escolas, clubes, 

associações/instituições a nível nacional, bem como da sociedade em geral. Nos últimos 

anos tem sido notório algum esforço neste sentido, sendo forçoso dar continuidade a 

este tipo de iniciativas.  

 Adicionalmente, o testemunho dos atletas dá-nos conta de como a escola se tem 

vindo a demitir da sua função de divulgação do desporto para pessoas com deficiência 

em Portugal e da captação e encaminhamento de atletas para este tipo de prática 

desportiva. Carlos Lopes, por exemplo, referiu nunca ter sido incentivado a realizar aulas 

de Educação Física ou a praticar uma modalidade desportiva adaptada às suas 

necessidades ao longo do seu percurso escolar. Como referido, somente um atleta - 

entre os 29 atletas entrevistados - iniciou o seu percurso desportivo em contexto escolar. 

Este obstáculo poderá fazer com que muitas crianças e jovens com deficiência sejam 

privados de experiências desportivas enriquecedoras e de oportunidades de iniciação 

desportiva em idade precoce.  

 A centralização de recursos é outro obstáculo neste meio. Com efeito, vários 

atletas referiram a falta de infraestruturas e de espaços desportivos adequados ao treino 

específico de modalidades desportivas adaptadas na sua área de residência. A sua 

localização está, sobretudo, centralizada nas grandes cidades nacionais, Porto e 

Lisboa, o que levou muitos atletas a sair dos locais onde viviam e a procurar 

acompanhamento especializado. No caso daqueles com deficiência visual, por exemplo, 

é fundamental a existência de uma forte e sólida estrutura de apoio ao atleta. 
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Porque isto de fazer desporto adaptado não é fácil, é preciso ter uma estrutura por trás, é 

preciso ter atletas-guia, é preciso ter um grupo que nos enquadre… (Carlos Lopes, pág. 

102). 

  
Um enquadramento deste tipo, realizado por treinadores especializados e 

atletas-guia, bem como de infraestruturas adequadas, é inexistente no interior do país 

e nas ilhas, locais de origem de alguns entrevistados. Recorremos à história de Gabriel 

Macchi, residente no Fundão, para ilustrar este fenómeno: “eu treino na berma da estrada 

nacional… muitas vezes chego a treinar sozinho, mas apenas em locais iluminados e que 

conheço bem, mas sempre com muitas dificuldades” (Gabriel Macchi, pág. 126).  

O mesmo sucede no Boccia, modalidade em que são necessários treinadores 

especializados, auxiliares e materiais desportivos adaptados. A escassez de recursos 

levou certos atletas a abandonar a família e a enfrentar um novo desafio para além da 

prática desportiva, o de se adaptarem a viver sozinhos numa cidade desconhecida e 

que, no caso da deficiência, os fez enfrentar inúmeras barreiras. Armando Costa, por 

exemplo, atleta da classe BC3, optou por abandonar a sua casa em Cinfães, quando 

era ainda muito jovem, para viver numa associação e assim perseguir o sonho 

desportivo.  

No decorrer da prática desportiva, as adversidades vão variando. Para Brittain 

(2010) e Jaarsma et al. (2013), o transporte é um dos mais comuns para atletas com 

deficiência que decidem ingressar numa carreira desportiva. No caso de alguns, a ida 

para o treino está dependente de terceiros, sejam eles familiares ou amigos que os 

possam transportar de carro, bem como de transportes públicos nem sempre adaptados 

às suas necessidades. Neste contexto, clubes e associações/instituições devem ser 

capazes de criar e suportar uma rede de transportes especializados e adaptados às 

necessidades dos atletas. A alteração desta situação promoverá o comprometimento 

com o processo de treino e a maior disponibilidade do atleta para se empenhar e dedicar 

à competição. Ao mesmo tempo, libertará a família desta função, dotando o atleta de 

maior autonomia relativamente ao processo de treino, o que no atleta com deficiência é 

preponderante. Caso contrário, as oportunidades de construção de uma carreira 

desportiva ao mais alto nível tornam-se diminutas e a melhoria da performance do atleta 

fica comprometida. No caso de deficiências mais severas e com limitações físicas 

evidentes, a escassez de transporte especializado limita, desde logo, a seleção de 

talentos e a construção de potenciais carreiras desportivas de elite. Esta é uma 

adversidade que se coloca não apenas na iniciação à prática, mas também no decorrer 
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de toda a carreira do atleta. Adicionalmente, mesmo que as questões de transporte 

sejam ultrapassadas, a acessibilidade ao local de treino é igualmente essencial. Embora 

seja visível a melhoria dos acessos, existem ainda alguns espaços desportivos em 

Portugal que não estão preparados para receber atletas com deficiência, seja pela 

impossibilidade de acesso ao espaço ou pela dificuldade de utilização de equipamentos 

(Hutzler & Bergman, 2011b; Jaarsma et al., 2013). 

Neste período de iniciação, os apoios financeiros também escasseiam e são 

ainda mais notórios quando os atletas pretendem praticar uma nova modalidade, como 

sucedeu com Bruno Valentim e Sara Duarte - atletas que decidiram enveredar pela 

Equitação e pelo Tiro. Nestes casos, os atletas depararam-se ainda com a inexistência 

de sistemas de apoio, de locais ou clubes que se dedicassem ao treino destas 

modalidades para pessoas com deficiência, o que implicou um investimento pessoal ao 

alcance de poucos. Este obstáculo limita o aparecimento de novos atletas e o 

alargamento da representação portuguesa a um maior número de modalidades 

desportivas. 

Outro impedimento à iniciação no desporto de alto rendimento é a aceitação que 

o atleta é capaz de revelar relativamente à sua própria deficiência, tal como foi possível 

observar na narrativa de Bruno Valentim, Carlos Lopes, Lenine Cunha e Ricardo 

Marques. Utilizamos as palavras de dois deles para ilustrar uma experiência vivida na 

primeira pessoa.  

 
Deixo de fazer desporto aos 14 anos e passo por aquilo a que eu chamo “o meu deserto”. 

Foram 15 anos no deserto… Eu gostava muito de fazer desporto e passo ali um período 

complicado. Eu queria voltar a fazer, mas havia muita falta de informação nessa altura. 

(…) Mas depois também havia da minha parte uma certa retração em relação a tudo o que 

era deficiência… Não podemos só culpar o outro lado, não é? Quem não se aceita… não 

faz parte. Se eu acho que não pertenço àquele grupo, dificilmente consigo integrar as 

atividades daquele grupo e acho que algum tempo estive nessa fase até decidir procurar 

atividades adaptadas. (Bruno Valentim, pág. 203). 

 
No final de 99, em outubro ou novembro… eu estava no Futebol Clube do Porto e treinava 

na Maia. (…) Entretanto o Costa Pereira, que é agora meu treinador e que faz parte da 

ANDDI [Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual], tinha-me visto 

numa competição… Na altura, uma rapariga que é minha vizinha estava no desporto 

adaptado como federada na ANDDI e disse a esse treinador que eu tinha tido dificuldades 

na escola e que tinha tido um ataque de meningite. E então, um dia, o engenheiro Costa 

Pereira veio falar comigo e perguntou-me o que é que se tinha passado, quis saber o meu 
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currículo académico e no final fez-me o convite para me federar também na ANDDI e 

participar nas competições deles. (…) Mas a palavra “deficiente mental”, na altura não era 

ANDDI era ANDDEM [Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Mental]… para 

mim aquilo da palavra “deficiente mental” caiu-me muito mal. Há anos que treinava com 

os “normais” e para mim “deficientes mentais” eram aquelas coisas profundas e não como 

eu sou. Na altura até fiquei chateado. Lembro-me de lhe dizer: “Está a gozar comigo? Eu 

não sou deficiente!” (…) (Lenine Cunha, pág. 154). 

 

Neste tema, cremos que a inclusão dos atletas num programa de 

desenvolvimento de talentos - um programa precoce de integração dos atletas num 

processo de treino orientado e especializado – poderia colmatar muitas destas 

adversidades. À imagem de outros atletas de alto rendimento, um programa deste 

género potenciaria as capacidades individuais, as performances e resultados 

desportivos, bem como promoveria o desenvolvimento de competências sociais e 

psicológicas, aspetos fundamentais na formação e desenvolvimento de um atleta de 

elite com deficiência. 

 

 

Subtema 1.3: Acesso à Alta Competição 

 

Quando o atleta é chamado à seleção nacional recebe uma distinção. É um 

momento simbólico de reconhecimento do empenho e dedicação ao treino que o atleta 

revelou até então. Simboliza ainda a opção por uma carreira; no fundo, uma escolha 

que vai alterar a sua vida e ditar o início de um novo rumo no seu trajeto desportivo. É 

neste instante de ascensão à competição internacional que o atleta paralímpico inicia a 

sua senda. “Na longa jornada empreendida pelo herói, são inúmeras as provações 

concebidas para que se tenha a certeza de que o pretendente a essa condição possa 

realmente sê-lo. Esses desafios consistem em saber se ele está à altura da tarefa; se 

ele é capaz de ultrapassar os perigos; e se terá coragem, conhecimento e capacidade 

que o habilitem a cumprir com o devir, tornando a jornada heróica, parte significativa da 

vida (Rubio, 2001, p. 171).” Na opinião da autora, esta etapa de ascensão do atleta à 

alta competição é marcante, reforçando a importância de se compreender como vivem 

os atletas paralímpicos esta etapa do seu percurso. 

 A grande maioria dos entrevistados narra experiências de rápida chegada à 

seleção nacional e, consequentemente, à competição internacional. Obtivemos 

discursos em que a célere ascensão ao palco paralímpico foi vivida com grande 
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surpresa pelos atletas. De facto, no nosso grupo de estudo é possível encontrar atletas 

que se iniciaram no desporto para pessoas com deficiência e que em poucos meses, 

um ano ou dois, no máximo, obtiveram mínimos para a participação nos Jogos 

Paralímpicos. Outros atletas, em acréscimo ao rápido acesso à alta competição, foram 

capazes de conquistar medalhas na sua estreia em Jogos Paralímpicos; marcaram a 

sua estreia no palco internacional com um recorde paralímpico; foram Campeões do 

Mundo em dois ou mais anos subsequentes. Para ilustrar esta ideia, recorremos a 

alguns relatos: 

 
Eu ceguei aos 21 anos, mas apenas passados 2 ou 3 anos é que soube que havia desporto 

adaptado para cegos, neste caso, o Atletismo. E foi através de um colega que andava 

comigo na APEDV. Foi ele que me disse e então fui com ele à ACAPO inscrever-me para 

vir para o Atletismo. Isto foi em 93. Em 94 fui participar nos campeonatos nacionais e fiz 

logo os mínimos para Atlanta. Depois fui a Valência, à minha primeira prova internacional. 

Fui fazer os 10.000m e fiquei em 4º lugar. Depois fui a Atlanta, aos Jogos, também fazer 

os 10.000m e fiquei em 3º. E a partir daí foi sempre a ir a todos os campeonatos até agora. 

(…) Mas na altura fiquei admirado porque com pouco tempo de treino já estava a fazer 

marcas para ir aos Jogos Paralímpicos e isso para mim foi um orgulho (…) nunca esperava 

no 2º ano de treino ganhar uma medalha, ainda mais uma medalha paralímpica! (Carlos 

Ferreira, pág. 94 e 95). 

 
Eu apareci em 1999. Lembro-me que houve um Campeonato da Europa em Portugal onde 

fui e que foi a minha primeira experiência internacional. No ano seguinte fui logo aos Jogos 

Paralímpicos a Sidney, na Austrália. Em 2000 comecei a treinar a sério e a fazer várias 

provas e fui selecionado para os Jogos pelo meu treinador… selecionador na altura. Foi 

tudo tão rápido que acho que só aí, nos Jogos, é que tive consciência de que isto do 

Atletismo começava a transformar-se em algo sério. (Firmino Baptista, pág. 113). 

 
Quando fui para os primeiros Jogos foi uma animação… [sorriso]. Gostei muito, trouxe 

logo duas medalhas… uma medalha de ouro e uma de terceiro lugar. Em equipas o ouro 

e na prova individual bronze [risos]. (Fernando Ferreira, pág. 216). 

 

 (…) quando tinha 17 anos apareceu um professor no Sporting que estava encarregue das 

aulas de Natação Adaptada e que disse que eu devia integrar esse grupo. (…) Quando 

passei para esse professor ele viu-me nadar e, passados dias, perguntou-me se eu não 

queria tirar tempos e ver se tinha mínimos para participar em algumas competições. Nesse 

ano iria decorrer o Campeonato Europeu de Natação em Barcelona e ele gostava de saber 

se eu tinha capacidade para ir. Isto em 91… (…) Eu lá aceitei e fiquei logo no 3º melhor 

tempo do mundo, assim do nada, sem treino especifico para a competição, sem nada. (…) 
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Apenas ia duas vezes por semana e fazia as aulas “normais”. E assim do nada surge 

aquele tempo! Claro, aquilo foi muito estranho de início... eu fiquei um pouco espantada. 

(Susana Barroso, pág. 310). 

 

Os feitos desportivos narrados nesta etapa foram vividos de modo entusiasta. As 

primeiras conquistas revelaram-se inesperadas, mas formidáveis. A narrativa de 

Simone Fragoso ilustra os sentimentos vividos na sua primeira experiência de ascensão 

ao pódio: 

 
A primeira competição onde fui foi ao Mundial na África do Sul e ganhei logo a medalha 

de prata, logo no primeiro ano [risos]. (…) Foi uma emoção enorme ganhar essa prova…. 

Para já porque eu fui a última a partir, já as outras adversárias tinham saído do bloco... e 

eu só me lembro de pensar: “Eu tenho de fazer isto de modo a que a gente consiga uma 

medalha”. E aí eu dei tanto, tanto, tanto… engoli tanta água, tanta água, tanta água 

[risos]… Quando cheguei ao fim e olhei para a placa comecei aos gritos [risos] e ficou tudo 

parvo, tudo me aplaudia e tudo nos aplaudia a nós que tínhamos ganho a medalha de 

prata e não aos outros que ganharam a medalha de ouro. Tu imagina que eu estava tão 

empolgada que nem saí pelas escadas, saí pelo bloco e imagina eu, tão pequenina [atleta 

com nanismo], a sair pelo bloco [risos]. Nem pensei… de tanta felicidade que sentia 

[sorriso emocionado] (…) A mais marcante foi essa primeira, sem dúvida, a mais especial. 

Por ter sido a primeira; por não estar à espera; porque nem sequer era para ser eu a nadar 

aquele percurso…. (Simone Fragoso, pág. 304 e 305). 

 

 A este respeito, Wheeler et al. (1996) e (1999), nos seus estudos sobre a carreira 

desportiva de atletas de elite com deficiência, também identificaram uma rápida 

ascensão ao sucesso nacional e internacional. Na maior parte dos atletas dos seus 

estudos, a escalada para o sucesso demorou dois anos ou menos. O mesmo sucedeu 

na maior parte dos atletas que entrevistámos. Para muitos, este rápido crescendo foi 

uma verdadeira surpresa. Não obstante, é de salientar que nos reportamos a atletas 

que, em alguns casos, iniciaram o seu percurso há vários anos e, na época, o desporto 

para pessoas com deficiência, na sua vertente competitiva, era ainda pouco 

desenvolvido em contexto internacional. A competitividade existente entre os atletas era 

muito menor do que nos dias de hoje, circunstância percetível no discurso de jovens 

atletas que iniciaram a sua prática desportiva recentemente e que relataram maiores 

dificuldades de ascensão à seleção nacional, na obtenção de mínimos para a 

participação nos Jogos Paralímpicos e, ainda mais, no que se refere à conquista de 

medalhas neste contexto. David e Sara – os atletas mais jovens do grupo - são o 
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exemplo de dois atletas que sentiram maiores dificuldades no acesso a uma carreira 

desportiva na alta competição e na afirmação internacional. 

Esta passagem para o desporto de elite representa um período de transição em 

que várias mudanças se sucedem e em que é comum observar-se um aumento do 

comprometimento, da competitividade, da autoconfiança e da crença do atleta nas suas 

próprias capacidades (Cosh, LeCouteur, Crabb, & Kettler, 2013), à semelhança do que 

identificámos nas narrativas no desporto paralímpico desta investigação. O sacrifício, a 

dedicação, o empenho e a superação são, a partir daqui, a nota dominante, pois não há 

recompensa ou prémio que surja na ausência destas premissas. Ascender à condição 

de atleta paralímpico assume-se como uma batalha a ser travada e, tal como todo o 

processo de conquista, implica esforço, abdicação, disposição para o embate e 

capacidade para perseguir os sonhos (Rubio, 2001). Tal como referem os nossos 

entrevistados, a partir do momento em que acederam à competição internacional e 

conquistaram a sua primeira medalha, o objetivo a perseguir é “ser o melhor” - pois ser 

bom já não basta em tão elevado nível competitivo.  

 

 

Tema 2 – Experiência Vivida na Alta Competição 

 

Subtema 2.1: Comprometimento   

 

 O comprometimento vai de encontro a um dos valores base do desporto, 

consiste no empenho, esforço permanente e dedicação constante. Pode ainda 

simbolizar a paixão e a emoção colocada no treino, o afinco e a mobilização de energias 

despendidas em busca da concretização dos objetivos traçados. É o apelo à 

persistência, à superação, à vitória, mas também à capacidade de não desistir e aceitar 

a derrota como uma alavanca para o empenho pleno na perseguição de uma nova 

vitória. Estar comprometido com o desporto é acreditar que se pode aprender a cada 

dia mais e perseguir o crescimento e desenvolvimento contínuo como desportista 

(Bento, 2004). Nas palavras de Bento (2004, p. 79), comprometer-se com o desporto é 

“perseguir o aprimoramento constante”; acrescentaríamos: do gesto desportivo e da 

atitude humana. 

O desporto convida o atleta ao empenhamento e à perseverança incessantes. 

Um verdadeiro desportista é aquele que aspira dar sempre o melhor de si mesmo - 

superando-se. O treino afigura-se essencial para alcançar resultados de excelência, o 
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que obriga o atleta a consagrar tempo para a preparação física e técnica, pois apenas 

com esforço repetido e dedicação plena se poderá alcançar a excelência. Para se 

obterem elevados resultados é preciso treinar, treinar e voltar a treinar diariamente ou 

até mais de uma vez por dia. No testemunho de Leila Marques identifica-se o 

comprometimento como uma característica fundamental do atleta paralímpico.  

 
Durante vários anos de competição acordava todos os dias e o sol ainda não tinha nascido. 

O habitual era acordar as 5:45, vestir-me rapidamente e fazer a higiene pessoal. Tudo em 

15 min. O pequeno-almoço era pelo caminho: um iogurte líquido e umas bolachas de água 

e sal. Não era o pequeno-almoço ideal, mas não podia desperdiçar tempo de sono. 

Começava o treino às 6:30 até às 8:30. Era sempre a correr. Tomar banho rapidamente e 

vestir-me para ir para a Faculdade. Nos primeiros anos lembro-me de ir no autocarro a 

essa hora e ver as pessoas muito sonolentas e eu só pensava que o meu dia já tinha 

começado há muito tempo… [risos]. (…) Aos 17/18 anos comecei a perceber que a 

exigência era grande e que se queria continuar a poder fazer parte daquele meio, ainda 

mais eu que era de uma classe alta, tinha de trabalhar muito. Sabia que se queria voltar 

aos Jogos Paralímpicos a responsabilidade era muitíssima e o treino tinha de ser muito. A 

partir de 2000 fui percebendo cada vez mais o investimento que tinha de ser feito na 

alimentação, nas horas de descanso, no sono, muita coisa para além dos treinos. Todos 

esses fatores me fizeram ir percebendo claramente as exigências do treino de alto 

rendimento. (…) eu também gostava do processo de treinar, gostava da casmurrice de 

todos os dias ir para a piscina e fazer horas e horas, metros e metros e treinar sempre 

tentando atingir aqueles objetivos. Obviamente que depois o objetivo final era chegar aos 

eventos e fazer também o melhor possível e ganhar medalhas, mas era também o gosto 

pelo processo de treino. (…) Eu fui sempre muito exigente comigo e era a exigência de 

todos os dias, o querer mais e mais, o ultrapassar todos os dias aquele treino e mais 

aquele e mais aquele limite... (…) Era sentir que estava ali no limite e que era capaz de 

continuar. Era isso que me fazia levantar todos os dias, era saber que resistia mais aquele 

e mais aquele dia e que isso fazia com que na semana seguinte aguentasse muito melhor 

e que melhorasse os meus tempos. (Leila Marques, pág. 277 e 278). 

 

Ideias partilhadas por Gabriel Potra: 

 
Para se ter alguns resultados temos que treinar no duro, temos que treinar todos os dias. 

O meu treinador incutiu-nos essa mentalidade e em mim isso sempre ficou bem claro. Eu 

fazia questão de ir ao treino todos os dias e, se algum dia, por algum motivo, não pudesse 

ir, aquilo não me caía bem. Quando algum dia não posso treinar esse dia para mim é um 

dia diferente e do qual não gosto [risos]… a sério. (Gabriel Potra, pág. 168 e 132). 
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Observando as características do nosso grupo de estudo, é percetível a 

regularidade e extensão da carreira desportiva dos entrevistados. A grande maioria tem 

carreiras muito longas, contrariamente ao habitual em atletas de alta competição (M. 

Silva & Rubio, 2003). Para a generalidade dos entrevistados a excelência desportiva foi 

uma constante ao longo do seu percurso e está patente no currículo desportivo 

individual que detêm e que poderá ser consultado com maior detalhe em anexo. Perante 

este enquadramento é fácil antever que sem um elevado comprometimento com o 

desporto, a conquista de tão elevados feitos não passaria de uma mera aspiração. Nesta 

medida, todos os atletas paralímpicos reconhecem o comprometimento com a prática 

desportiva e com os vários agentes que a ela se associam como crucial nos resultados 

obtidos. Este empenho desportivo extremo é ainda associado por alguns ao gosto e ao 

prazer que nutrem relativamente ao desporto e ao processo de treino, dotando-os da 

persistência e determinação necessárias para nunca falharem um treino. A utilização da 

expressão “eu nunca falto a um treino” é comum na narrativa de quase todos os 

entrevistados. Percebe-se que a prioridade é treinar, nem que para isso tenham de 

ultrapassar barreiras, apanhar transportes, abdicar de tempo com a família, realizar 

investimentos pessoais, privar-se de muitas coisas na vida. 

Porém, é de notar que cada modalidade tem exigências específicas, o que tende 

a influenciar as horas dedicadas ao treino e à preparação do atleta. A título de exemplo, 

refira-se o treino da Maratona que exige a realização de um elevado número de 

quilómetros diários, tornando o treino do atleta extenso e exigente. O mesmo sucede 

com o treino para provas como o Pentatlo ou o Heptatlo que impõem ao atleta o treino 

de diferentes disciplinas do Atletismo, sendo essencial que, em cada uma delas, este 

seja capaz de atingir um nível de excelência. São provas que intimam a um profundo 

compromisso com o treino e que apelam, por natureza, à dedicação integral ao 

desporto. As narrativas de Carlos Ferreira – maratonista - e Lenine Cunha - atleta que 

participa em provas combinadas de Atletismo - elucidam esta particularidade. 

No entanto, o desporto nem sempre representa um meio de vida ou a única 

atividade do atleta paralímpico português, uma vez que, em oposição aos atletas de 

elite sem deficiência, os nossos entrevistados são ainda hoje amadores. Muitos têm 

obrigações profissionais que limitam e dificultam sobremaneira a sua dedicação e 

comprometimento com o desporto. Por mais que desejem treinar mais vezes ou mais 

horas, muitos são forçados a ter de trabalhar para sustentar a família e os próprios 

custos inerentes à prática desportiva, uma vez que os apoios existentes são diminutos. 

Neste quadro, muitos atletas são impelidos a trabalhar e a colocar o desporto em 
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segundo plano nas suas vidas, mesmo contra a sua vontade. Os exemplos a este 

respeito são os mais diversos e atestam o amadorismo que ainda hoje caracteriza esta 

área em Portugal. Apenas os atletas com deficiências graves e aqueles que, a título 

individual, conseguiram obter o apoio de patrocínios, conseguem viver unicamente do 

desporto. Não admira, por isso, que a procura incessante de um patrocínio individual 

tenha sido relatada por atletas cujo principal objetivo é a alta competição. Este tipo de 

apoios ainda é mais relevante no caso de atletas que se encontram fora do projeto 

paralímpico e que têm de realizar um elevado investimento pessoal para poderem 

continuar a participar em provas internacionais e manter-se no alto nível. 

Para os que têm a sorte de conseguir um patrocínio, tal como David Grachat, 

Leila Marques, Lenine Cunha e Sara Duarte, o comprometimento aumenta 

exponencialmente perante a responsabilidade assumida com empresas/entidades e as 

metas que se propuseram atingir. Atentemos no exemplo de Lenine Cunha e no modo 

como este apoio individual é valorizado pelo atleta. 

 
Os melhores anos para mim foram de 2008 até hoje porque consegui o patrocínio do Banif. 

Nós tivemos uma reunião em 2008 e depois comecei a ganhar por esse patrocínio em 

2009, 2010, 2011 e 2012. (…) O patrocínio foi durante os quatro anos do ciclo paralímpico 

e deu-me grande motivação para treinar, porque não tinha de me preocupar com mais 

nada. Tanto é que se não fosse o Banif tinha desistido e tinha arranjado um emprego para 

sobreviver. (…) Eu dediquei a medalha de bronze também a eles, porque sem o seu apoio 

não tinha ganho esta medalha, não tinha mesmo. (Lenine Cunha, pág. 157). 

 

O apoio financeiro é, então, mencionado como basilar na motivação e 

comprometimento do atleta com o processo de treino, pois permite que se liberte de 

preocupações relacionadas com funções profissionais desempenhadas ou até mesmo 

com o sustento da sua família (Garci & Mandich, 2005).  

Na perspetiva daqueles que dedicam os seus dias ao treino e à competição, é 

comum observar-se a utilização de expressões que aludem ao elevado significado do 

desporto na sua vida. É como se o estádio, a piscina, o picadeiro, o rio, ou o pavilhão 

representassem a segunda “casa” do atleta. Nesta perspetiva, muitas vezes os colegas 

de treino, o treinador e os assistentes são percebidos como uma segunda família (Garci 

& Mandich, 2005), o que nos permite referir a afiliação à prática como uma característica 

comum do atleta comprometido com o desporto. 

À semelhança destas experiências, atletas com deficiência de um outro estudo 

também revelaram um elevado comprometimento com o desporto de alto rendimento, 

com o treino, com o seu treinador e com os pares (Garci & Mandich, 2005). Cada um 
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deles reconhece a importância de se desafiarem e colocarem à prova diariamente para 

melhoraram o seu desempenho. Por isso estão conscientes de que não existe outra 

forma para chegar à alta competição que não seja através de um elevado nível de 

comprometimento, o que implica muitas vezes abdicar da realização de atividades com 

a família, com os amigos ou de fazer investimentos e sacrifícios pessoais e financeiros 

para apostar na carreira (Garci & Mandich, 2005). A este respeito, os entrevistados 

referem o investimento pessoal realizado, nomeadamente, através da aquisição de 

material desportivo, participação em competições internacionais, tratamento de lesões, 

procura de patrocínios, entre outras iniciativas. 

Após obterem os primeiros resultados desportivos e perceberem as elevadas 

competências que detêm, alguns atletas manifestam um comprometimento ainda maior 

com o desporto e uma elevada motivação. Nelson Lopes presta um bom exemplo disso: 

 
Voltei dos Jogos com vontade de melhorar as minhas prestações. Eu queria ir aos Jogos 

e ganhar e voltei com a ideia de que ainda tinha de trabalhar muito mais, o dobro ou o 

triplo do que o que eu tinha feito até aí. E assim foi! Comecei a fazer treinos bi-diários. (…) 

Por um pódio dá-se tudo e é tudo que fica lá (…) Há dias em que o despertador toca às 

5h30 da manhã e a única vontade que nós temos é ficar na cama [risos]. (…) No auge 

chegava a fazer 12 sessões de treino por semana. Isso dentro de água. Mais duas a três 

sessões por semana de ginásio depois. (…) É o sítio que muitas vezes me dava paz de 

espírito para me acalmar um bocado; às vezes para pensar, para conseguir arranjar uma 

solução, para resolver problemas. A vertente de competição é assim, mas eu gosto de 

competição, gosto de competir, gosto dos treinos. (…) Ainda agora estive Setembro sem 

treinar e estava naquela de que já não ia vestir o fato para me enfiar numa piscina às 6 da 

manhã, mas ao fim de algum tempo sente-se falta de qualquer coisa para nos completar. 

(Nelson Lopes, pág. 290 e 293). 

 

Atuar ao mais elevado nível coloca grandes desafios ao atleta e implica que este 

seja capaz de estar física e mentalmente preparado para competir e alcançar 

performances de excelência, em particular, numa competição prestigiosa e com 

características tão particulares como os Jogos Paralímpicos (Woff et al., 2008). Quando 

atingem os primeiros resultados de excelência, a vontade dos atletas é viver, 

unicamente, em função do desporto. As experiências internacionais e as competições 

paralímpicas marcantes parecem ampliar ainda mais este desejo. Porém, nem todos 

resistem à perseguição deste sonho. Alguns têm responsabilidades associadas à família 

e à sobrevivência que os impede de colocar o desporto em primeiro plano. Mas não é o 

facto de muitas vezes terem de trabalhar que retira aos nossos atletas o 
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comprometimento, o esforço e dedicação à prática, característicos de um atleta de alta 

competição. E muitas vezes são atletas que lutam contra inúmeras adversidades para 

chegarem ao treino, para treinarem, para se deslocarem ou, simplesmente, para se 

manterem no desporto. Gabriel Potra, atleta com deficiência visual, apresenta um 

exemplo extremo destas adversidades:  

 
Muitas vezes chegou a acontecer chegarem colegas meus de cabeça partida ou com as 

canelas feridas porque esbarram nos postes, esbarram nas pessoas, caem… porque há 

sempre alterações no caminho, há sempre novos obstáculos a ultrapassar. Mas mesmo 

assim isso não chega para nos fazer desistir. (Gabriel Potra, pág. 135). 

 

Para os atletas em estudo, o comprometimento com o treino é marcante e 

mesmo identitário, o que vai de encontro à opinião de Woff et al. (2008) e Wood (2011) 

quando referem que a verdadeira magia dos Paralímpicos está no planeamento perfeito 

do ciclo paralímpico, no completo comprometimento com o desporto, no trabalho 

infalível de equipa e na dedicação ao treino. Só assim se poderão transformar horas 

dedicadas ao treino em medalhas de ouro. 

 

 

Subtema 2.2: Sucesso vs Insucesso (Vitória vs Derrota) 

 

 Vivemos numa sociedade que sobrevaloriza a vitória, o sucesso e a ascensão; 

e censura as falhas, perdas, derrotas ou insucessos. O mesmo sucede no desporto, 

reforçando a pertinência e atualidade na análise deste subtema. 

É um facto que o desporto representa, na sociedade contemporânea, um 

fenómeno de grande abrangência social, não apenas do ponto de vista do espetáculo 

desportivo, mas também enquanto atividade profissional e mesmo “comercial”. Algo que 

até há bem pouco tempo atrás não se observava no desporto para pessoas com 

deficiência, mas com tendência a acontecer cada vez com maior frequência. O modo 

como a sociedade está organizada tende a impor padrões de comportamento que 

privilegiam o mais forte; o mais habilidoso. Valoriza-se excessivamente a vitória social 

e desportiva, num quadro em que apenas o primeiro ascende ao pódio do sucesso e 

dos vencedores e em que os restantes competidores, sejam segundos, terceiros ou 

depois disso, vivem a condição de perdedores (Silva & Rubio, 2003).  

 Os valores de uma sociedade que hipervaloriza a excelência e a supremacia 

leva muitas vezes o vencedor de uma medalha de prata ou de bronze a sentir-se 
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derrotado ou até mesmo a negar um feito que deveria ser percebido e encarado pelo 

atleta como histórico (Rubio, 2006). Mas não! Ficar em segundo ou terceiro lugar pode 

ser um mero prémio de “consolação” para muitos atletas. No entanto, no nosso estudo, 

apenas Firmino Baptista aludiu a essa questão: 

 
Se vou à final, aí o objetivo é ir ao primeiro, ou ficar em quarto… Isto porque quando 

ganhámos uma medalha acho que todos preferíamos sempre a de ouro às restantes. 

(Firmino Baptista, pág. 115). 

 

 Somente a conquista do pódio é reconhecida como um feito que garante a 

“imortalidade”; a derrota surge como a sombra do desporto contemporâneo (Rubio, 

2006). A vitória perpetua o herói e deixa o seu nome gravado na história; a derrota 

aumenta a sua sombra. Nesta perspetiva, o esforço, o empenho, a dedicação e a 

performance do atleta são desvalorizados e, em extremo, revelam a desumanização do 

atleta moderno (Rubio, 2006). 

No desporto, a tensão entre sucesso e insucesso é constante e percorre todo o 

espectro de prática desportiva. “O jogo altera e inverte papéis e situações: quem até 

agora perdeu pode ser em breve o vencedor; quem ganha hoje pode estar seguro de 

que isso não acontecerá sempre” (Bento, 2004, p. 77). A verdade é que não existe 

nenhum atleta de alta competição, nem mesmo o atleta paralímpico, que apenas tenha 

experimentado a condição de vencedor. Todos já perderem e é através das estratégias 

que cada um cria para reagir perante a condição de vencedor ou de derrotado que se 

percebe um verdadeiro atleta.  

Mas será que, na realidade, todos os que competem e não vencem são 

derrotados? Estamos convictos que não e as histórias narradas pelos entrevistados 

confirmam a nossa crença. A agonística e a luta estão presentes nas mais diversas 

formas de competição, mas a vitória não tem de simbolizar, necessariamente, a 

conquista do primeiro lugar (Rubio, 2006). Com efeito, uma vitória nem sempre 

representa uma experiência de êxito e uma derrota o fracasso. O êxito está muitas vezes 

associado à relação entre o rendimento esperado e o que é, efetivamente, alcançado. 

O sucesso é, assim, função da concretização de objetivos e metas definidas e não 

apenas do lugar conquistado no pódio de uma prova (Silva & Rubio, 2003). Este facto é 

evidente nas narrativas do nosso grupo, onde os objetivos definidos variam de acordo 

com o que o atleta considera que corresponderá à obtenção de sucesso numa prova 

específica. O excerto que apresentamos em seguida de Gabriel Macchi sobre a sua 



Capítulo IV. Interpretação das Narrativas 
 

370 

 

prestação na maratona dos Jogos Paralímpicos de Londres 2012 ratifica esta 

perspetiva: 

 
Em Londres, para mim, o 6º lugar foi ouro! Foi ouro porque eu sabia que era impossível 

alcançar os lugares da frente. Esses atletas são de outra dimensão, são mesmo 

profissionais e têm condições que nós não temos… (…). Eles são profissionais porque são 

remunerados para serem apenas profissionais e não estarem a pensar em mais nada. Nós 

não. Já temos uma certa idade e temos de trabalhar porque temos família que depende 

de nós. E nos outros países dão condições aos atletas paralímpicos para serem 

profissionais! Por isso ser um 6º lugar e ficar a 5 segundos do 5º, foi, praticamente, como 

ficar no pódio. Foi muito bom! Fiquei mais contente com este 6º lugar do que com algumas 

medalhas que ganhei... (Gabriel Macchi, pág. 123). 

 

Não obstante, Gabriel não é caso único, foram vários os atletas que expressaram 

o mesmo tipo de sentimentos, reforçando a ideia de que cada vitória, cada prestação e 

cada performance são interpretadas de modo distinto pelo atleta e variam em função de 

inúmeros fatores como será exposto adiante. 

 Já na Antiguidade, o atleta competia pela superação dos seus limites e não para 

vencer os adversários. Uma possível vitória sobre os adversários poderia suceder, mas 

apenas em decorrência de um processo de superação pessoal, não sendo visto como 

um fim em si mesmo. Nessa época, vencedor era todo aquele que transcendia os seus 

limites físicos e morais, o que na sociedade atual cedeu lugar à conquista do primeiro 

lugar ou ainda à quebra de um recorde (Rubio, 2006). Todavia, no desporto paralímpico 

este desejo não é unânime entre os atletas. Mesmo existindo a aspiração de quebrar 

um recorde, para os entrevistados, a luta é travada, em primeira instância, contra si 

próprios. Como afirma Firmino Baptista: O objetivo é mesmo superar-me a cada dia mais. 

(Firmino Baptista, pág. 120).  

Quando nessa disputa se conquista uma medalha, o momento é de glória 

certamente, mas o sonho mais alto do atleta paralímpico nacional é a transcendência e 

não o pódio. Neste estudo, à semelhança do estudo de Carless e Douglas (2012), o 

sucesso surge por comparação consigo mesmo, mais do que com os outros. Da análise 

das narrativas, depreende-se que os nossos atletas vivem uma espécie de luta privada, 

íntima, em que cada um é júri do seu próprio desempenho. Neste quadro, cada atleta 

tem ritmos, níveis e contextos de realização distintos e que ele próprio define para si, 

em função da prova em que vai competir.  

No estudo de Carless e Douglas (2012) sobre histórias de sucesso de atletas de 

elite e atletas profissionais, as suas narrativas também revelaram que nem sempre a 
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vitória é sinónimo de sucesso. Para alguns atletas, o esforço e a dedicação assumem 

um valor superior. Nem sempre a competição mais marcante é aquela em que o atleta 

ascende ao mais elevado degrau do pódio; muitas vezes é aquela em que o esforço 

desenvolvido foi transcendente. Talvez este facto possa estar relacionado com o “hiato” 

temporal que existe entre o desenvolvimento do desporto olímpico e paralímpico. Com 

efeito, o desporto paralímpico tem vindo a modificar-se mais lentamente, mas começa 

a aproximar-se do contexto competitivo patente no desporto moderno. A evolução de 

tecnologias, conhecimentos, recursos e investigações, tem vindo a aproximar cada vez 

mais estes dois contextos e poderá prever-se que o desporto para pessoas com 

deficiência tenda a perder o valor humano e de convívio que até há bem pouco tempo 

o caracterizava, para simbolizar a luta feroz pela superação do adversário e pela 

conquista do mais elevado lugar no pódio como único fim. O discurso dos atletas revela 

esta propensão, assunto que será debatido mais à frente no subtema “Imaginário 

Paralímpico”.  

Na sociedade contemporânea, participar não chega, a vitória exprime o valor 

supremo da competição desportiva, o que mais tarde ou mais cedo, atingirá o desporto 

paralímpico sem que este se consiga desviar de tal valor arrebatador veiculado 

socialmente. 

Vitória e derrota, sucesso e insucesso, podem, por isso, ser experimentados de 

forma paradoxal e ambivalente, para um mesmo atleta e/ou para diferentes atletas. 

Carless e Douglas (2012) referem-se ao sucesso como um conceito multidimensional 

em que é preciso trabalhar com referência a múltiplas formas de sucesso, ao longo do 

tempo e em diferentes contextos. Por conseguinte, importa realçar que o conceito de 

sucesso foi evoluindo e transformando-se, reflexo do tempo e da sociedade em que se 

insere e por isso deve ser analisado e percebido à luz do nosso tempo – o tempo da 

vitória. Aqui, o resultado obtido é, habitualmente, considerado como o único critério para 

o sucesso. 

 Para o atleta paralímpico português, a vitória não assume valor supremo na sua 

carreira desportiva, ao contrário da generalidade dos atletas de elite sem deficiência. O 

facto de estes atletas não serem profissionais e não receberem elevadas recompensas 

monetárias de contratos com clubes e patrocínios leva-os a não supervalorizar a 

conquista do primeiro lugar. São atletas que revelam estima e satisfação por alcançar 

uma boa prestação desportiva, pelo atingir das metas definidas para uma determinada 

prova, pelo sentimento de “missão cumprida”, convivendo naturalmente com as suas 
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limitações e sendo realistas face às suas possibilidades. Porque, como refere Carlos 

Lopes: 

 
(…) o importante não é ganhar. O importante é chegar à prova e tentar dar o nosso melhor. 

Se acabarmos a prova com a convicção de que demos o nosso melhor, temos de nos 

sentir satisfeitos. (Carlos Lopes, pág. 108). 

 

Nos testemunhos recolhidos, o sucesso nem sempre se associa à conquista de 

uma medalha. Mostra-se, então, como um conceito volúvel e ambivalente. Muitas vezes, 

a simples obtenção de um lugar específico na competição; o ato de bater um recorde; a 

superação de uma marca pessoal; a conquista do prémio associado a uma medalha; a 

possibilidade de se manter no projeto paralímpico, entre outros fatores, simbolizam uma 

vitória. Se atentarmos, por exemplo, nas narrativas de Filomena Franco, Maria Odete 

Fiúza e Simone Fragoso, percebemos que as atletas, ao destacarem alguns dos 

momentos mais marcantes das suas carreiras, atribuem distintos simbolismos às suas 

vivências desportivas.  

 
Consegui uma medalha de bronze mas que para mim valeu ouro! Mesmo o meu treinador 

me disse isso na altura: “A tua medalha valeu-te o ouro!” Ainda mais porque as atletas que 

ficaram à minha frente têm lesões diferentes da minha. Sinceramente, aquela medalha foi 

a recompensa que eu acho que merecia, foi a medalha que me deu acesso à bolsa 

paralímpica e que me manteve de 2010 a 2012. E foi muito bom… (Filomena Franco, pág. 

326). 

 
Todas as medalhas marcam e são uma boa compensação para o esforço. Quando se vive 

as coisas com muita paixão, todas as competições são especiais, não há uma em 

particular. Só se pode destacar uma como mais brilhante, de facto, porque conquistei a 

medalha de ouro. Mas cada medalha tem uma história, cada competição tem uma história. 

Eu podia estar a falar aqui até amanhã de manhã de cada prova minha como se fosse o 

primeiro dia. Eu posso-lhe dizer, por exemplo, que em 97 tive uma medalha de bronze, na 

sequência da anemia que eu tive. Num mês e meio perdi um terço da minha hemoglobina; 

eu corria e sofria; eu fazia piores resultados do que quando comecei a correr… Eu tinha 

um sofrimento brutal e o meu treinador só dizia: “Tens que correr mais”. (…) E depois 

quando cheguei ao Campeonato da Europa, em Itália, e cheguei ao fim em 3º, para mim 

foi a felicidade completa. Se eu lhe disser que em 99, no Campeonato que foi em Lisboa, 

ganhei duas medalhas… elas também foram espetaculares. Se eu disser que em Sidney 

fiquei em 4º e 5º lugar, mas bati dois recordes pessoais nuns Jogos... tudo isso foi 

fantástico! Cada competição tem uma história, o resultado nunca é um dado adquirido. 

Competir é sempre algo verdadeiramente fantástico! (Maria Odete Fiúza, pág. 170). 
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Pensar em ganhar aos outros é complicado… as minhas adversárias têm 9” de diferença 

de mim. Eu queria era manter-me sempre nos oito primeiros do Mundo e nos quatro 

primeiros da Europa. O meu objetivo tem sido sempre esse porque sei que acima disso é 

complicado… A minha medalha é esta e é para isto que eu treino… é este o meu objetivo, 

sempre! E conseguir nuns Jogos Paralímpicos ficar em 7º foi excelente. (…) Claro que eu 

também quero nadar bem. Eu quero sempre fazer a minha marca. Agora ganhar? Claro 

que quero ganhar, mas não é esse o meu objetivo… não tenho essa pressão... (Simone 

Fragoso, pág. 306). 

 

Nem sempre o que fica guardado na memória do atleta são as medalhas. Na 

maior parte das vezes são os recordes batidos, são meras classificações, noutras são 

os momentos vividos, a partilha de experiências com pessoas referentes, a superação 

alcançada, a conquista de um limite que parecia muitas vezes intangível. O sucesso 

pode, assim, ser relativo à competição, aos adversários, ao momento da carreira e ao 

significado que determinado resultado pode ou não adquirir na vida do atleta. 

Testemunhos como os anteriores mostram-nos que cada experiência é singular e 

percebida no íntimo de quem a viveu. Mas num ponto todos são unânimes: vitória e 

sucesso apenas poderão ser alcançados com dedicação, esforço, empenho e 

comprometimento. Quando o sucesso é obtido, a vitória aumenta a competência 

percebida do atleta, eleva a crença nas suas capacidades, torna-o mais comprometido 

e leva-o a definir objetivos cada vez mais elevados. 

 Nesta investigação verificamos que o sucesso se pode ainda associar à 

experiência vivida no desporto e ao prazer e “gozo” pessoal que determinada vitória ou 

resultado poderá ter trazido ao atleta. Nesta circunstância, sucesso pode também 

representar o prazer pelo movimento realizado, como se o atleta se sentisse fluir e voar 

numa performance que pareceu, aos seus olhos, perfeita.  

  Interrogamo-nos, então, sobre o que sucederá após uma derrota? E 

encontramos a resposta em Silva e Rubio (2003, p. 74) quando as autoras afirmam que 

“ganhar depois de estar abatido, crer na possibilidade da vitória novamente, é decisivo 

para permanecer no desporto de alto rendimento”. Um atleta que acredita melhora as 

suas habilidades, luta e conquista. Na verdade, uma derrota poderá ter, pelo menos, 

dois efeitos no atleta: provocar o abandono e a desmotivação ou fortalecer ainda mais 

a sua atitude e a vontade de vencer na batalha seguinte. Uma derrota superada 

enriquece o ser e engrandece-o. E um verdadeiro atleta de alta competição tem de ser 

capaz de seguir pela segunda via sem ponderar pelo caminho mais simples de 

derrotado (Rubio, 2006). Os atletas paralímpicos portugueses mostraram-nos apenas 
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um caminho, o da valorização humana e da aceitação de que todos temos limites. Um 

adversário que me vence, se for com mérito, será sempre um justo vencedor. Como 

afirma Firmino:  

 
Gosto de ganhar claro, mas sei aceitar bem a derrota. Se um adversário me ganhar com 

mérito sou capaz de lhe dar os parabéns sem qualquer problema. (Firmino Baptista, pág. 

114). 

 
Saber perder também deve fazer parte da identidade de um atleta de elite. Como 

bem sintetizam Silva e Rubio (2003, p. 75): “Numa época onde a valorização dos 

resultados sufoca os seres humanos, a aceitação de limites individuais é a maior prova 

de superação que um indivíduo pode proporcionar a si próprio”.   

 

 

Subtema 2.3: Reconhecimento 

 

 A nossa existência incita-nos a desejar “fruir a satisfação de ter feito alguma 

coisa bem-feita. Fazer uma coisa bem é fazê-lo melhor do que os outros. Para sermos 

muito bons temos que nos superar a nós próprios. Para merecermos o reconhecimento, 

o mérito tem de ser manifesto. A competição serve para demonstrar a nossa 

superioridade (Huizinga, 2003, p. 82)".  

Em primeira instância, o que leva um atleta a competir é a vitória, mas esta 

também se alia a diferentes tipos de recompensas ou fruições. Aplausos, ovações, 

medalhas e prémios são o exemplo de distintas formas de reconhecimento e que podem 

manifestar-se também no apreço das pessoas ou no prestígio obtido no meio desportivo 

e social. O vencedor de uma competição ganha, então, muito mais do que uma prova 

ou jogo, ganha estima e obtém a honra e glória de ser o melhor de todos. Mas este 

sentimento é maior ainda, ele estende-se ao grupo a que o atleta vencedor pertence 

(Huizinga, 2003) e a outros contextos da sua vida. Este efeito foi amplamente 

reconhecido pelos atletas ao narrarem algumas das experiências mais marcantes que 

viveram na competição.  

A obtenção de medalhas e respetivos prémios, a conquista de troféus de melhor 

atleta; de prémios de mérito; os pedidos de autógrafos; as condecorações; as 

homenagens; as festas de receção ao atleta no aeroporto, na localidade onde nasceram 

ou na instituição/clube que representam, são ótimos exemplos da dimensão alcançada 

a nível social pelas vitórias dos atletas paralímpicos portugueses. São recorrentes os 



Capítulo IV. Interpretação das Narrativas 
 

375 

 

excertos das narrativas que expressam a relevância que o reconhecimento atinge no 

seu percurso desportivo. Apresentam-se, por isso, apenas alguns exemplos de 

experiências distintas. 

 
Na minha aldeia já me fizeram duas vezes uma festa de receção. Quando vim de Pequim, 

por exemplo, a Câmara de Penacova emprestou-nos uma camioneta e a minha família e 

vários amigos aqui da aldeia foram ao aeroporto esperar-me. Depois aqui no parque 

fizeram-me uma festa com várias pessoas da aldeia e foi muito bom. Antes disso, em 

Atenas também me tinham feito uma festa surpresa. Quando cheguei às tantas da noite 

tinha um bolo com o meu nome à minha espera. Fizeram uma missa na capela em minha 

homenagem e depois fizeram então uma festa. (…) Nesses momentos senti-me muito 

feliz, acho que qualquer pessoa ficava. Senti que pelo menos alguém se lembrou de mim, 

alguém se lembrou do meu trabalho e do esforço que fiz para lá chegar. (António Marques, 

pág. 193). 

Ainda agora quando vim de Londres convidaram-me para ir à Gralheira e quando lá 

cheguei tinha uma receção enorme à minha espera. Estava lá a aldeia toda à minha espera 

[sorriso e emoção no olhar]. Tive direito a foguetes (…) e estava toda a gente mobilizada 

para me receber. Sempre que vou a algum sítio, mesmo lá em Cinfães onde estudei, toda 

a gente me conhece, toda a gente me vem cumprimentar e dar os Parabéns. Desde a 

minha participação nos Jogos de Atlanta que sempre que chego dos Jogos Paralímpicos 

(…) tenho toda a gente lá à minha espera para me receber. (…) Nesses momentos sinto 

uma alegria enorme, não dá para descrever… (Armando Costa, pág. 198). 

O aparecer na televisão, as pessoas virem ter connosco também é importante… é o 

reconhecimento. As homenagens que me fizeram, o dragão de ouro que recebi, tudo isso 

são homenagens que ficam e são dos troféus que eu mais gosto. Recebi um dragão de 

ouro distinguido pelo Futebol Clube do Porto em que fui o primeiro atleta de desporto 

adaptado a receber esse prémio. Foi o primeiro prémio desse género e eu sei que batalhei 

para aquilo... É um troféu de mérito que qualquer atleta quer ganhar. É um prémio de que 

tenho muito orgulho! (Fernando Pereira, pág. 224). 

 
A escola Ferreira de Castro fez-me uma surpresa… fiquei muito feliz nesse dia! (…) 

quando saio e vejo o corredor… os alunos todos dos lados, todos a aplaudir… Depois o 

meu treinador ao fundo com uma equipa de reportagem. Aquilo foi algo que me tocou 

mesmo muito. O reconhecimento, o valor. (…) Apesar de eu ter de ter orgulho em mim 

mesmo e não ser apenas o que os outros pensam que conta, é sempre confortável sentir 

o reconhecimento dos outros. Eu ali tinha tantos alunos… alguns que nem conhecia a 

chamarem-me campeão… foi ótimo! (João Paulo Fernandes, pág. 231). 
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Hoje reconheço que começo a ser conhecido internacionalmente pelos meus resultados 

desportivos. Sinto que todos os atletas me conhecem e me querem ganhar. (…) Quando 

volto para junto da família, depois das competições, sinto um alívio enorme, sinto que já 

passou e que conquistei o que lhes tinha prometido antes de ir para a competição. Gosto 

que os meus amigos, a minha família e as pessoas de quem gosto fiquem contentes e 

enquanto lhes conseguir dar isso com as minhas vitórias vou sempre sentir-me feliz e 

realizado. Eu gosto de ganhar não apenas por mim, mas por todos aqueles que acreditam 

em mim. (José Carlos Macedo, pág. 239 e 240). 

 

A alegria, satisfação e entusiasmo com que são narrados estes episódios 

expressam o quão significativos foram no percurso destes atletas. É um desejo comum 

daqueles que competem na alta competição serem reconhecidos pelos seus feitos 

desportivos. Para alguns, o reconhecimento é sentido como um dos maiores troféus da 

sua carreira. É nestes momentos que o atleta paralímpico sente que é percebido como 

atleta de alta competição. 

As múltiplas formas de reconhecimento permitem ao atleta sentir que o seu valor 

é apreciado pelos outros e ver o seu mérito desportivo consagrado, constituindo-se 

como um excelente incentivo ao treino e à competição. Silva e Rubio (2003) partilham 

desta opinião e referem que todo o esforço físico e mental do atleta para conquistar 

vitórias e recordes, quando alcançado, é premiado com prestígio e poder social, é o 

reconhecimento que se lhe assiste naturalmente.  

 Neste contexto, o reconhecimento do público e dos seus mais significativos é 

curial no momento de enfrentar as adversidades do treino e da competição (Garci & 

Mandich, 2005). Para a generalidade dos entrevistados, o reconhecimento dos amigos 

e familiares mais próximos é um dos aspetos mais valorizados pelo atleta paralímpico, 

à imagem do sucedido com os atletas do estudo de Garci e Mandich (2005). O mesmo 

sucede com o reconhecimento do público em geral, vindo através dos “outros”, mas 

poucas vezes reportado nas vivências desportivas do nosso grupo de estudo. Quando 

um atleta é abordado na rua e elogiado por meros desconhecidos que com ele se 

cruzam, o reconhecimento público é percebido como autêntico e incita o atleta na busca 

de uma nova vitória. A este respeito, a narrativa de José Carlos Macedo é muito clara: 

 
Porque eu sei e sinto que as pessoas me reconhecem na rua e que reconhecem o meu 

valor. Às vezes estou no café e passam de carro pessoas que me conhecem e que dizem 

“olha o campeão” e isso claro que me deixa orgulhoso. (José Carlos Macedo, pág. 240). 
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 No desporto para pessoas com deficiência, especialmente no contexto 

paralímpico em que os atletas, mesmo com uma deficiência, são capazes de alcançar 

performances elevadíssimas, o reconhecimento social obtido poderá equiparar-se ao de 

um herói. Como refere Rubio (2001), a vida do atleta é um exercício continuado de 

virtudes, uma luta constante por ir mais além, por elevar-se, e a razão da existência do 

herói nada mais é do que a luta, na vida e no desporto. A obtenção de medalhas ajuda 

a conquistar, perpetuar e, em última instância, recuperar a condição de herói do atleta. 

Através do discurso dos entrevistados, percebe-se que as múltiplas homenagens, 

congratulações, recompensas, prémios, condecorações e outras provas de gratificação, 

levam o atleta paralímpico a sentir-se um verdadeiro guerreiro que venceu a mais dura 

das batalhas - um herói. Concomitantemente, o reconhecimento do atleta pode ainda 

surgir sob a forma de notícia, na imprensa escrita ou em noticiários; através de 

reportagens, entrevistas ou presença em programas televisivos. São vários os atletas 

paralímpicos que aludem à importância que os media detêm no reconhecimento público 

do valor do atleta e na perpetuação da sua figura de herói desportivo. Todavia, nem 

todas as vitórias da carreira do atleta são alvo de atenção pelos media. Muitas 

conquistas internacionais não obtêm a notoriedade desejada, o que apenas surge 

quando o atleta participa nos Jogos Paralímpicos. Um exemplo inequívoco é o percurso 

desportivo de Lenine Cunha. Nos seus 14 anos de carreira, Lenine arrecadou mais de 

uma centena de medalhas, mas a visibilidade nacional aconteceu, unicamente, quando 

ganhou uma medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Londres. 

 
Quando chegámos ao aeroporto (…) eu e o Macedo [atletas medalhados]... foi uma 

loucura! Quando entrámos o público começou a gritar e viraram-se as câmaras para nós. 

Começaram a fazer perguntas e eu tinha dito em 2000 que o meu sonho era ganhar uma 

medalha paralímpica e o sonho realizou-se 12 anos depois. Quando cheguei ao Porto, os 

meus pais, a família, os vizinhos… todos a darem beijinhos e abraços… Depois na rua e 

até mesmo no shopping houve pessoas que me conheceram e me deram os parabéns. 

Foi tudo muito gratificante. E depois foram as entrevistas todas… Senti que finalmente fui 

reconhecido e que tive visibilidade. Entretanto saíram os nomeados para a gala do 

desporto e eu fui nomeado com o Cristiano Ronaldo. (…) Senti que tive visibilidade e isso 

deu-me motivação para continuar. (…) Quando eu ia a competições internacionais às 

vezes saía qualquer notícia pequenina no jornal, mas não estava ninguém no aeroporto 

como está quando vêm os atletas “normais” de uma competição. Eu às vezes vinha de 

competições com tantas medalhas (…) era um feito! Cheguei a vir com 8 medalhas, 7 de 

ouro e uma de prata, por exemplo. Nessa competição bati o recorde do Mundo em duas 
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provas, no pentatlo e no triplo-salto, ganhei o troféu de melhor atleta dos Campeonatos, 

mas cheguei cá e continuei a treinar como se nada fosse. (Lenine Cunha, pág. 161). 

 

  A notoriedade alcançada apenas de quatro em quatro anos, no ano dos Jogos 

Paralímpicos, entristece os atletas e abandona-os na luta diária para se revelarem ao 

mais elevado nível nas competições internacionais em que participam anualmente. À 

imagem do que sucede com todos os atletas de alta competição, o atleta paralímpico 

tem também uma época desportiva a cumprir, planeada antecipadamente e em que a 

participação em provas nacionais e internacionais representa um contínuo até alcançar 

mais uns Jogos. Neste sentido, o reconhecimento do atleta, apenas durante os anos em 

que se realizam os Jogos Paralímpicos, é escasso e inglório perante o esforço e os 

resultados conquistados durante todo o ciclo de preparação.  

 Ao mesmo tempo, alguns entrevistados referiram que a visibilidade alcançada 

nos media portugueses surge apenas para atletas medalhados, especialmente os que 

conquistam o ouro. Nesta ótica, medalhados com prata e bronze, bem como aqueles 

que representaram o seu país com prestações de excelência sem alcançar o pódio, 

reclamam a mesma atenção e gratificação pública. Esta atitude dos media vai ao 

encontro de uma sociedade contemporânea que hipervaloriza a perfeição e desvaloriza 

o esforço e compromisso, baseando-se apenas em resultados; em meros números. Os 

recordes são um exemplo evidente disso.  

 De uma coisa não temos dúvidas, o reconhecimento obtido favorece as relações 

sociais do atleta. Ao ser percebido pelos outros como “campeão”, o atleta paralímpico 

ascende no palco social. A narrativa de alguns entrevistados aponta para o facto de as 

pessoas do seu meio próximo tenderem a aproximar-se mais do atleta quando este é 

campeão do que quando era “apenas” pessoa com deficiência. Este tipo de alteração 

do comportamento social promove e facilita a aceitação da própria deficiência do atleta, 

para além de promover e facilitar a sua inclusão social. Do mesmo modo, aumenta a 

responsabilidade sentida, elevando a pressão e ansiedade na tentativa de corresponder 

às expectativas dos outros. No entanto, é uma responsabilidade que tende a ser 

assumida com orgulho pelo atleta e que parece alimentar a crença dos outros nas suas 

capacidades. Armando Costa, Carlos Lopes e Susana Barroso aludiram a este tipo de 

sentimento. 

 
Na primeira vez em que ganhei uma medalha a minha família e os amigos ficaram todos 

de boca aberta, não estavam a contar mesmo. Mas a partir daí… o problema vai ser se eu 

algum dia regresso de uma competição sem medalhas [risos]. Aí vai ser complicado! Eles 
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estão tão habituados que já estão sempre à espera que eu vá trazer medalhas e isso pesa, 

isso aumenta a pressão (…). Às vezes penso como será quando chegar à Gralheira sem 

medalhas… Será que me vão fazer uma festa de receção na mesma? (Armando Costa, 

pág. 198). 

 
Eu entrei para o Atletismo pela porta grande, ou seja, comecei logo a ganhar, de tal 

maneira que quando eu ganhava uma medalha de prata, e isso aconteceu, por exemplo 

em 95, no Campeonato da Europa, as pessoas já não me felicitavam… Para eles era uma 

medalha de prata apenas e isso já não significava ganhar uma medalha de prata, mas sim 

perder uma de ouro. As pessoas já achavam que eu tinha de ganhar sempre! (Carlos 

Lopes, pág. 108). 

 
A determinada altura da minha carreira já sentia um peso muito grande em cima de mim 

antes da competição, porque sabia que sempre fui uma atleta medalhada. Toda a gente 

vai estar de olhos em ti, toda a gente vai estar à espera da tua medalha… era o que 

pensava. E eu não queria, de maneira alguma, deixar ficar mal as pessoas. Eu sabia que 

tinha essa possibilidade, se mantivesse, mais ou menos os meus tempos. (…) Fui sempre 

medalhada e em alguns campeonatos em mais do que uma prova e isso habituou as 

pessoas, mas também exigiu mais de mim. (Susana Barroso, pág. 314). 

 

Perante os testemunhos recolhidos, entendemos ser fundamental o 

reconhecimento público do atleta paralímpico, pois os seus feitos são capazes de igualar 

e até mesmo superar a prestação de atletas sem deficiência. Este reconhecimento é 

essencial pois providencia um incentivo à dedicação ao desporto e à obtenção de 

resultados de excelência. No caso de atletas que treinam e competem com escassos 

apoios, o seu investimento tende a ser recuperado e recompensado através do 

reconhecimento conquistado pelas suas prestações desportivas em contextos 

diferenciados (social, da família, dos amigos, dos colegas, dos treinadores, etc.). Esta 

recompensa é de tal modo significativa que muitos atletas receiam perdê-la quando não 

conseguirem vencer e conquistar medalhas. Convém, apesar de tudo, relembrar que “a 

alta competição produz um orgulho nacional, é um difusor de prática desportiva e, nos 

seus exatos limites, e sem particulares exageros, uma forma de nos sentirmos 

profundamente felizes quando as vitórias ocorrem. Mas também devemos sentir-nos 

felizes mesmo quando elas não ocorrem, porque a simples ideia do que representa de 

esforço, de determinação, de paciência, de luta contra as adversidades, que um atleta 

de Alta Competição precisa de percorrer, também merece, em todos os momentos, a 

nossa avaliação criteriosa e não demagógica” (Bento, 2004, p. 145). 
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A propósito do reconhecimento, Maria Odete Fiúza mostrou-nos a sua 

perspetiva, em parte, distinta dos restantes atletas. Para si, o reconhecimento não se 

esgota no desporto, aliás, deve ser um objetivo na vida pessoal de cada um. 

 
O meu objetivo de vida é trabalhar na minha profissão. Nela sou reconhecida 

independentemente das minhas características individuais. E é o que tenho conseguido 

até hoje. Consegui depois de uma luta muito grande e é isso que me move. (…) Isso é 

mais importante que o reconhecimento no desporto. É brutal! É como se fosse uma 

medalha de ouro. É verdade. Sabe porquê? Porque os atletas paralímpicos, a sociedade 

já se habituou a elogiar. (…) Eu vou treinar ao universitário, as pessoas que estão no 

nosso local de treino conhecem-nos, mas em termos de projeção não muda muito aquilo 

que é a imagem de uma pessoa com deficiência. Não é por eu ser atleta paralímpica que 

vou mudar a minha imagem como pessoa cega ou a minha imagem como “deficiente” 

visual. (…) Enquanto que ao estar inserida no mercado de trabalho e a fazer a mesma 

coisa, exatamente igual a outra pessoa qualquer, aí temos um termo de comparação. (…) 

Com os olímpicos, por exemplo, estamos sempre a competir de igual para desigual. (…) 

No trabalho estou, de facto, a competir de igual para igual, ainda que com as minhas 

dificuldades. (…) No desporto há reconhecimento, mas como “deficiente”, na minha 

profissão consigo ir além disso! (Maria Odete Fiúza, pág. 173). 

 

Este testemunho revela um lado do desporto paralímpico que desconhecíamos. 

No desporto o atleta com deficiência compete lado a lado com adversários com as 

mesmas características. Se é capaz de vencer o seu adversário, o atleta atinge a 

superação e é reconhecido pelo seu sucesso. Porém, na vida, Odete compete com 

pessoas sem deficiência e, nesse contexto, quando é capaz de revelar uma 

performance igual ou superior aos seus pares, essa representa a conquista mais 

significativa da sua vida.  

 

 

Subtema 2.4: Transcendência 

 

Enquanto seres humanos, a nossa existência está condenada à transcendência 

na construção ativa do nosso próprio ser, um ser sempre inacabado. Utilizando as 

palavras de Leonardo Boff (2000, pp. 11,12), “o ser humano é um projeto infinito. Um 

projeto que não encontra neste mundo o quadro para a sua realização. Por isso é um 

errante, em busca de novos mundos e novas paisagens”. Este e outros autores, como 

Pico Della Mirandola (2006), mostram-nos um ser humano em potencialidade 
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permanente, um ser utópico em realização constante – o homem como verdadeiro 

artífice de si mesmo. Filosoficamente, o homem é um projeto aberto, detentor de 

diferentes modos de ser e de se relacionar com o mundo (Heidegger, 2005a).   

O ser humano e a sociedade em geral não podem viver sem utopias (Leonardo 

Boff, 1999). A busca da transcendência sempre foi um dos mais profundos e ansiados 

desejos do homem. O ser humano é um ser inacabado, desejoso de projetar-se além 

de si mesmo, pois apenas existir não o concretiza na sua humanidade (Garcia, 2012). 

Somos, assim, seres de imanência e de transcendência; por outras palavras, de 

enraizamento e de abertura. “A raiz que nos limita é a nossa dimensão de imanência. A 

abertura, o que nos faz romper barreiras e ultrapassar todos os limites, impulsionando 

a busca permanente por novos mundos, é a nossa transcendência” (Leonardo  Boff, 

2000, p. 2). A raiz simboliza a cultura, a família, a língua; no fundo, uma identidade que 

nos prende a um determinado espaço e tempo. Porém, a abertura faz parte da estrutura 

base do ser humano e manifesta-se na transcendência de pensamentos, emoções e de 

barreiras que nos fazem cobiçar “o mais além” (Leonardo  Boff, 2000).  

Sérgio (2012, p. 28) assume a transcendência como um dos princípios 

fundamentais na filosofia do desporto e afirma que: “o atleta deve tomar consciência de 

que não é apenas o reflexo do mundo hodierno, onde predomina o crescimento 

quantitativo, mas também o projeto de um mundo onde, no desporto, despontem 

Homens, na plenitude que esta palavra encerra, antes do atleta eficaz e competitivo. O 

postulado da transcendência significa a negação de qualquer determinismo físico, 

psicológico, moral. O desportista (como a sociedade) é uma tarefa a realizar”. No 

seguinte excerto, Jorge Pina revela-se como exemplo notável do valor superação no 

desporto paralímpico. 

 
Sempre fui um atleta que treinei muito, treinei ao exagero mesmo… porque sempre que 

estava a treinar pensava que os meus adversários estavam a treinar nesse momento e eu 

queria ser melhor, queria estar em melhores condições do que eles. Por isso tentava 

treinar sempre ao meu limite e até excedê-lo para conseguir a melhor forma. Foi também 

por isso que consegui muito daquilo que consegui. Foi porque nunca parei de tentar ser 

melhor… (Jorge Pina, pág. 138). 

 

Como afirma Sérgio (2012, p. 48): “o sentido do Desporto é a transcendência, é 

a liberdade que procura o absoluto”. Sonhar e perseguir os seus sonhos é intrínseco ao 

ser humano e o desportista paralímpico não é exceção. Onde há vida, há vontade de 

superação. Jorge Pina é um excelente exemplo disso.  
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Eu gosto de me superar a mim, gosto de tentar ir mais longe nas minhas capacidades. A 

competição primeiro é comigo e depois com os adversários. (…) Acho que no desporto 

adaptado devemos tirar o maior partido possível da prática. Além disso, importa tentar 

superar-nos porque isto é um desporto de superação… E eu gosto de fazer coisas que me 

dão prazer, mas também gosto de dizer: “Eu faço o que os outros não fazem.” Eu gosto 

de fazer o difícil… o impossível. Aquelas coisas que custam é que me dão prazer fazer. 

Talvez por isso fui para a maratona [risos]. As maratonas marcam-me sempre, pela 

dureza, pela transcendência, pelo limite que tenho de me impor para me superar a mim 

próprio. (…) Sempre que termino uma maratona digo que é a última, mas depois acabo 

sempre por correr a próxima. [risos] (…) Não é que não me preocupe com as vitórias, mas 

eu quero é ir superando-me e melhorando as minhas marcas. Isso para mim já são vitórias, 

são as minhas conquistas, são comigo próprio. (…) Esta maratona em Londres, por 

exemplo, o sofrimento que passei fortaleceu-me muito… sinto que fiquei mais forte. Nós 

na vida não podemos desistir, as coisas são difíceis, mas não podemos desistir delas, não 

podemos baixar os braços e deixar que essas coisas nos derrubem. A dificuldade foi feita 

para ser superada pelos audazes e eu, como acho que sou um audaz, gosto de superar 

as dificuldades para que as outras pessoas olhem para mim e eu lhes possa dizer: “Tu 

vais conseguir!”. Para mim ser atleta paralímpico é ser um exemplo disso. Apesar das 

dificuldades, nada nos impede de seguirmos o nosso sonho… Quem mais do que nós é 

um exemplo? Ultrapassamos tantas barreiras e obstáculos para atingir os nossos sonhos. 

(Jorge Pina, pág. 141 e 142). 

 

No desporto, esta superação não aponta apenas para um resultado 

extraordinário. A transcendência deve visar também o aprimoramento dos sentidos do 

ser, na ética e no respeito pelos valores humanos e do desporto (Bento, 2007), conforme 

se lê no excerto anterior. O desporto é e sempre será campo de superação e de 

transcendência, de cultivo de símbolos e mitos, de heróis e de heroínas (Bento, 2007). 

No desporto, o atleta é um “Sísifo” que não se detém perante as agruras do destino pois 

é a veia agonista que o inspira. E o atleta paralímpico não o é apenas no desporto, a 

sua transcendência estende-se aos diversos contextos da sua vida, como se pode 

observar em Carlos Lopes e Nuno Alves. 

 
Lembro-me que no 1º ou 2º sábado em que eu fui treinar, quando os treinadores me 

começavam a falar em tempos e na possibilidade de ver quanto é que se faz aos 100m, 

aos 200, aos 400… eu ficava entusiasmadíssimo por poder bater aqueles recordes e por 

achar que aqueles tempos estavam perfeitamente ao meu alcance. (…) Sempre foram os 

treinos mais duros que mais me davam forças, que mais me motivavam e que mais me 

faziam sentir que tinha de ser forte. Lembro-me disso ao longo de quase toda a minha 
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carreira desportiva. Lembro-me dos treinos de chuva; lembro-me dos treinos em que 

éramos os únicos na pista e em que pensávamos: “porque é que estamos aqui, somos 

mesmo tontos, não ganhamos nada“. Quantas vezes pensei nisso… [pausa/pensativo]. 

Mas depois do treino concluído, depois do treino feito… até podia não ter sido um treino 

muito bom, mas o simples facto de o concluir era um reforço muito grande. Acho que o 

que me fez aguentar o Atletismo tantos anos foi isso, tal como o meu espírito competitivo. 

O simples facto de “ter chegado ali e fazer melhor” era uma sensação incrível. (Carlos 

Lopes, pág. 102 e 106). 

 
Eu fui ultrapassando os obstáculos, na maioria das vezes sem pensar muito neles. 

Aparecia e eu contornava. Eu ainda nem corria, mas quando estava a aprender Braille e 

estavam os meus colegas todos a discutir sobre os carros estacionados no passeio eu 

dizia: “Não há problema nenhum, chega-se lá, bate-se no carro, contorna-se e avançamos” 

[risos]. E eu acabo por os ultrapassar sem pensar muito nisso. (…) Os 20 dias em que 

estive no hospital depois do acidente, estive claramente no escuro, mas logo no dia 

seguinte saí para a rua a andar sozinho sem bengala. (…) Depois vim para Lisboa e estive 

a fazer reabilitação e logo no primeiro dia que fui para o curso de formação profissional e 

a minha irmã queria ir levar-me eu disse: “Quero ir sozinho!” Nem sempre correu bem, 

mas fui ultrapassando as dificuldades e acho que essa é a minha força, nunca desistir… 

(Nuno Alves, pág. 183). 

 
O desporto apresenta valores que remontam à sua origem e um deles é, sem 

dúvida, a agonística. Representada pela busca de uma superação sem limites e de uma 

vontade constante de alcançar a melhor performance atlética, “agon” simboliza uma 

transcendência humana sem limites em busca da perfeição (Rubio, 2001, 2004, 2006). 

No espírito agonista o atleta vê representada a luta e a vontade incondicional de ganhar 

que fazem dele um verdadeiro desportista e que estão claramente presentes nos 

testemunhos anteriores. 

Garcia (2012) compara o Olimpismo a um autêntico apelo à transcendência 

humana – nele incluímos o “Paralimpismo”. O atleta não nasce campeão, antes torna-

se campeão. “Ao buscar o citius, altius e/ou o fortius, o atleta age como um escultor em 

busca da obra perfeita” (Garcia, 2012, p. 30). Uma trilogia que faz apelo à 

transcendência humana através do desporto; uma constante busca pela excelência 

desportiva. Ora, o atleta paralímpico também vive numa luta permanente pela perfeição, 

pela excelência e pela transcendência.   

Estudos recentes como os de Pereira e Liston (2012), Cachada (2013), Carless 

e Douglas (2012), entre outros, apresentam a transcendência como um tema comum na 

narrativa de atletas de alto rendimento. Encontramos o mesmo no desporto paralímpico. 
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Os casos de inclusão de atletas com deficiência nos Jogos Olímpicos de 2012 ilustram 

esta tendência cada vez mais assinalada no desporto de alto rendimento para pessoas 

com deficiência. O aumento do número de atletas e de espectadores, assim como a 

perceção do atleta com deficiência como um atleta de alta competição, são disso 

evidências inequívocas (Legg & Steadward, 2011). 

A pessoa com deficiência é também um todo capaz de se transcender e lutar por 

elevados desígnios. O facto de um ser humano não poder contemplar o mundo com os 

seus próprios olhos, de não conseguir ouvir ou compreender o que o rodeia, ou de ser 

detentor de uma forma corporal distinta, não o priva da capacidade de ser livre e 

autónomo. Como refere Patrício (2002), a liberdade e a autonomia são propriedades 

fundadoras do ser. É por esta lente que percebemos a pessoa com deficiência. A sua 

dignidade e humanidade permitem-lhe ser livre, sonhar e superar-se. “Mais do que 

qualquer condição, a Pessoa com deficiência tem uma dignidade e o homem digno é 

todo aquele que não conhece limites insuperáveis, que não crê que haja o impossível e 

se transcende para superar os obstáculos que a vida lhe coloca” (Garcia et al., 2012, p. 

269). 

 Na realidade, também o atleta paralímpico aspira ir mais longe, mais alto e ser o 

mais forte; procura quebrar recordes inquebráveis, à imagem do ideal olímpico. No 

desporto, a pessoa com deficiência encontra um lugar privilegiado para revelar as suas 

potencialidades (Garcia, 2012). Não obstante, a pessoa com deficiência tem de 

enfrentar um desafio acrescido –“provar” ao mundo as suas capacidades. Porque o 

ainda habitual, o comum e o simples, é a pessoa com deficiência refugiar-se em casa, 

não conviver, não se mostrar a uma sociedade que se anuncia tão perfeita e eficiente. 

O atleta paralímpico reverte esta tendência e, através do desporto, mostra à sociedade 

o quão capaz, perfeito e eficiente é. Os maratonistas que entrevistámos revelam o 

esforço sobrenatural a que são sujeitos. Atentemos no discurso de Carlos Ferreira: 

 
Eu treino todos os dias, umas três horas de manhã, outras três à tarde, depende… Treino 

sempre assim todo o ano. Nós quando vamos fazer uma maratona, por exemplo, temos 

que andar pelo menos três meses a treinar para ela sem parar e é preciso “meter” muitos 

quilómetros nas pernas, porque o objetivo da maratona é mesmo esse, fazer muitos 

quilómetros. Mas não é só correr, depois ainda falta o resto, porque depois passamos aqui 

a manhã no ginásio também. (…) Isto para que quando chegasse aos Jogos e às provas 

estivesse no meu auge. Mas é muito duro mesmo… é muito duro física e psicologicamente 

treinar para este tipo de prova. (…) A maratona é muito dura… a fase pior para mim é aos 

35 km. Aí penso muitas vezes em desistir (…) porque ali passa-se tudo… O cansaço é 
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tanto que até a própria cabeça começa a funcionar mal e parece que deixamos de controlar 

as emoções e o corpo... é terrível! (…) Para ganhar o que já ganhei tive que sofrer muito 

nos treinos e trabalhar muito. Às vezes saía aqui dos treinos e só me apetecia era deitar-

me no chão. Muitas vezes até adormecia no caminho para casa de tanto esforço. (…) 

Quantas vezes chegava ao fim de uma maratona, virava-me para o treinador e dizia: “É a 

última, não quero fazer mais”, porque o sofrimento é tal que não dá para explicar… Mas 

depois passa o tempo e o treinador diz: “olha, vamos pensar fazer outra maratona” e eu lá 

ia. Bastava começar a treinar que a motivação voltava logo [sorriso]. (Carlos Ferreira, pág. 

93 e 100). 

 

Excertos como este apresentam experiências em que as capacidades do corpo 

humano são recrutadas ao máximo, em que as suas forças excedem todos os limites 

do ser, em que corpo e mente são levados a um extremo tal que os faz alcançar uma 

nova dimensão, a da transcendência. A este respeito, alguns atletas referem que em 

competições onde a competitividade é levada ao extremo, o momento da prova 

desaparece da sua memória. São episódios marcados por um estado de absorção, de 

concentração e de envolvimento tão grande do atleta na sua prestação desportiva que 

o conduzem à transcendência de limites que ele próprio desconhecia. Estas 

experiências são descritas como a entrada num “túnel” - um espaço à parte, uma 

realidade paralela em que o atleta vive intensamente a sua prova até cortar a linha da 

meta, “regressando à pista” segundos depois de finalizada a sua missão. Optamos pela 

designação de “realidade paralela” pois os atletas referem que nestes momentos deixam 

de ouvir o público, deixam de sentir o estádio a vibrar, deixam de sentir o suor a deslizar 

na pele e sentem tudo isso de um modo muito distante e longínquo. Este tipo de 

experiência é mais comum em atletas que praticam modalidades de caráter explosivo, 

tais como nadadores, velocistas e saltadores e é vivida sobretudo em momentos cruciais 

da carreira, tal como a presença em Jogos Paralímpicos.  

 

Alguns registos dessas vivências: 

 
Lembro-me dos primeiros 200m dessa prova e lembro-me dos últimos 100, ou seja, tudo 

o resto se apagou da minha memória. Lembro-me de aos 200m ele dizer que íamos em 

2º lugar e depois lembro-me dos últimos 120/150m, em que estava a fazer um esforço final 

e em que me sentia a “abanar” por todo o lado... E lembro-me de termos acabado a prova 

e ele ter-me dito que ficamos em 2º. (…) Mas dessa prova só tenho essas memórias… é 

o ter entrado num túnel… e apenas recordar o início e o final. (…) Quando o nível de 

concentração é muito elevado isso às vezes acontece e há um período em que tudo 
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desaparece da nossa memória; um período em que sai tudo bem, mas em que não nos 

lembramos de nada. (Carlos Lopes, pág. 103). 

 
(…) eu na prova não oiço nada de fora! Concentro-me na prova e deixo de ouvir as 

pessoas. Quando oiço o tiro de partida, não oiço mais nada. E mesmo quando termina a 

prova, durante algum tempo continuo sem ouvir… (Firmino Baptista, pág. 115). 

 
Sidney foram os meus primeiros Jogos. (…) E por vezes com a pista cheia de “poças”. 

Porque é isso que nós sentimos quando estamos lá dentro [risos]. (…) Ficamos um 

bocadinho… não sei descrever, mas aquilo arrepia e tem uma adrenalina imensa que 

parece que não conseguimos controlar o corpo. Depois o facto de estarem a gritar e depois 

ouvir: “On your marks!” e de repente… cala-se tudo. O estádio fica num vazio, num silêncio 

total! E depois do tiro de partida começa toda a gente a gritar. Bem, aquilo… as primeiras 

passadas eu digo que são poças porque nos primeiros metros parece que deixo de sentir 

o corpo e de conseguir controlá-lo. (…) Ouvimos uma coisa assim mesmo lá ao fundo, ao 

fundo mesmo... (…) No final eu posso dizer que para voltar a ouvir demoro um bocado… 

para aí uns 30 ou 40 segundos depois de terminar a prova. (José Rodolfo Alves, pág. 146 

e 147). 

 
Eu acho que mesmo nos momentos antes da prova, o barulho do público, o som, os 

gritos… isso é tudo bloqueado. Antes da prova nós conseguimos bloquear tudo, todos os 

comentários que se ouve, todos os barulhos, todas as situações menos boas que possam 

ter acontecido nos momentos antes da prova… tudo é deixado para trás. (…) É o sentir, o 

ouvir muito ao longe apenas (…) tenho a ideia de que era muito ao fundo… como se fosse 

outra realidade paralela. (Leila Marques, pág. 276). 

 

 Para os entrevistados, a crença nas suas capacidades e a vontade de ser cada 

dia melhor são fatores essenciais para a superação e para a obtenção de elevadas 

performances. Deste modo, o atleta que é capaz de se transcender no mais importante 

dos palcos e de ser o protagonista de elevados feitos desportivos, pode ascender à 

condição de herói. Para Rubio (2001), o chamado do atleta para a prática desportiva 

assemelha-se ao chamamento do herói para a aventura. Este herói é admirado e 

respeitado socialmente, colocando-se como referencial de projeção de alguém que, 

mesmo tendo ultrapassado adversidades e agruras competindo contra o mais temível 

dos adversários, regressa da batalha com o símbolo da vitória. 

Todavia, não é apenas a disputa, a vitória ou a conquista de uma medalha que 

faz do atleta paralímpico um herói. A superação de questões individuais e sociais, bem 

como a demonstração de valores morais e éticos, representa um feito crucial para a 
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formação e revelação do herói, condições que no desporto de alto rendimento para 

pessoas com deficiência nos parecem ser mais do que evidentes (Rubio, 2004).  

Na opinião de Savater (2002), independentemente das tradições ou dos 

contextos, o herói é acima de tudo forte. E ser forte é para o autor ser intrépido e 

generoso. Ele é por isso um herói moral: “mantém-se, funda-se, define-se e perde-se 

pelo seu caráter” (Savater, 2002, p. 81). É símbolo moral e ao mesmo tempo uma 

tentação da excelência. Na ascensão a esta condição - além do mortal -, o herói 

desportivo é, de facto, identificado com algumas características: capacidade de vencer 

e de satisfazer as necessidades do grupo, performances extraordinárias, aceitação 

social e espírito de independência (Rubio, 2004). Particularidades que no caso do atleta 

com deficiência são primordiais. 

Este herói moral é também visível no lema do Comité Paralímpico Internacional 

– “Espírito em Movimento” -, no qual se valorizam a coragem, a determinação, a 

inspiração e a equidade. Adicionalmente, o Movimento Paralímpico Internacional visa 

capacitar os atletas paralímpicos para alcançarem a excelência desportiva, inspirarem 

e excitarem o mundo (Peers, 2012b; Purdue & Howe, 2012a). Este órgão internacional 

assume, assim, a ideia do herói paralímpico como elemento inspirador para que outras 

pessoas com deficiência se sintam motivadas a alcançar os seus próprios feitos, tanto 

no desporto como em diversas áreas da vida.  

Habitualmente, estes atletas são vistos como “artistas maravilhosos, verdadeiros 

seres híbridos que, embora saídos da raça humana e sem deixar de ser homens, são 

vistos ora como deuses ou super-homens, ora como heróis lendários vindos de uma 

outra galáxia” (Costa, 2006, p. 47). Os seus feitos são considerados quase sobre-

humanos pela população em geral o que, aliado à vida de sacrifícios e de esforço pleno 

que vivem contribui para preservarem a sua imagem de herói mítico (Rubio, 2001). 

Nesta perspetiva, o desporto constitui-se como espaço privilegiado para a eliminação 

de preconceitos associados à deficiência (Futada, 2007), temática que será 

desenvolvida em maior detalhe no tema “O outro”. Com efeito, através do mérito 

pessoal, os atletas que conseguem alcançar elevados feitos tornam-se protagonistas de 

uma epopeia que lhes vai permitir atingir não apenas o êxito desportivo, mas também 

social (Costa, 2006). Com a expressão epopeia, o autor vislumbra no desporto a 

encenação da excelência humana e a possibilidade do homem alcançar sempre novas 

vitórias sobre si próprio, consumindo-se para superar diariamente o seu recorde e 

tornar-se, para além do desporto, herói da sua própria vida. O herói paralímpico vive 

igualmente essa epopeia, não apenas como expressão do ideal de transcendência, mas 
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também como oposição ao banal e ao fácil caminho que seria o de, simplesmente, não 

tentar superar-se. No desporto paralímpico, o herói surge como alguém capaz de 

alcançar o inesperado e ir para além do que seria o seu destino óbvio. O herói 

paralímpico é, assim, aquele que assumiu o risco da aventura desportiva, que a vive ao 

limite e que, por isso, ascende ao sublime imaginário paralímpico. Não obstante, a 

condição de herói paralímpico é ainda ténue na realidade internacional e, mais ainda, 

na sociedade portuguesa.  

No campo das ciências sociais e humanas, a figura do herói está intimamente 

relacionada com o mito. “Nas sociedades em que o mito está vivo, ele fornece modelos 

para o comportamento humano e confere valor à existência (Rubio, 2001, p. 78).” As 

façanhas do herói permanecem sob a forma de mito num determinado tempo histórico, 

podendo mesmo tornar-se uma importante referência para outros que virão (Rubio, 

2001). Importa resgatar Eliade (1986) para sustentar a função soberana do mito: revelar 

modelos exemplares de atividades humanas significativas, aproximando-se do papel 

socialmente desempenhado pelo herói desportivo. “O herói enquanto figura mítica vem 

representar o mortal, que transcendendo essa sua condição aproxima-se dos deuses 

em razão de um grande feito” (Rubio, 2001, p. 99).  

De acordo com Eliade (1986), o mito pode referir-se a uma história sagrada ou 

relatar acontecimentos que tiveram lugar no tempo primordial. Por outras palavras, o 

mito pode contar como é que em virtude dos feitos de seres sobrenaturais uma 

determinada realidade passou a existir. O mito só fala do que realmente aconteceu e 

daquilo que se manifestou plenamente; representa sempre a narração de uma criação, 

de uma realidade que passou a existir e cujas personagens principais são seres 

sobrenaturais, assumindo o papel de heróis tal como os designamos na realidade 

contemporânea.   

Para Boff (1999), estes heróis são figuras carregadas de emoção, referências 

paradigmáticas e inspirações capazes de mobilizar os comportamentos humanos de 

outros num mesmo sentido. Ao mesmo tempo, é a criação de heróis no desporto que 

leva as pessoas a identificarem-se com aquele tipo de evento, o que no caso do 

desporto para pessoas com deficiência pode ser determinante. O papel que o herói 

paralímpico assume na representação de um grupo social com características muito 

específicas e as proezas que alcança na transposição de obstáculos para muitos 

intransponíveis, favorece a construção da imagem de herói desportivo e social (Rubio, 

2001) associada ao atleta com deficiência. 
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 Embora tenham conquistado inúmeras medalhas, os atletas paralímpicos não 

conseguem ver o seu nome gravado na memória social dos Portugueses, excetuando 

numa minoria de interessados pela área. O atleta paralímpico português é um 

verdadeiro herói, porém, reconhecemos a incapacidade de deter e preservar a sua 

condição de mito, tal como defendem os autores citados. O escasso reconhecimento (e 

conhecimento) social que impera neste contexto desportivo é um impedimento.  

Um dos meios privilegiados para o atleta perpetuar a sua condição de herói e 

afirmar a sua permanência na história desportiva é, sem dúvida, através de marcas 

únicas e raras. Bater um recorde simboliza um momento mágico e extraordinário em 

que o atleta supera não só os seus adversários, mas também a si próprio, sendo essa 

uma das suas grandes motivações (Rubio, 2006; Silva & Rubio, 2003). Seja por metros, 

por centímetros ou por segundos, quebrar um recorde simboliza para o herói a sua 

imortalização e a permanência do seu nome gravado na história desportiva de uma 

época. Como refere Carlos Ferreira: 

 

Para mim, o que vai ficar na história são as medalhas que eu ganhei e os recordes que eu 

bati. Já não é mau, acho que já dei muito ao meu país. (Carlos Ferreira, pág. 100). 

 

Hoje a superação de marcas simboliza um feito grandioso para o atleta, e a 

divulgação através dos mais diversos meios de comunicação social contribui para a 

propagação da sua conquista heróica. Para o atleta de elite atual, a vitória por si só já 

não chega, a busca de um recorde é o fim último da sua participação desportiva (Rubio, 

2004).  

São muitos os atletas que gostariam de conquistar um lugar perpétuo na 

modalidade e o recorde é um meio, por excelência, para perpetuar o nome do “herói 

paralímpico”. Não interessa ter estado no desporto apenas de passagem, todos querem 

deixar a sua marca. O recorde é hoje o resultado de uma combinação de numerosos 

fatores em que as vitórias acidentais são cada vez mais uma raridade. “O atleta atinge 

o melhor da sua técnica, reúne todas as suas virtudes físicas, aproveita-se dos recursos 

materiais que estão ao seu alcance e, excecionalmente motivado, supera uma marca” 

(Silva & Rubio, 2003, p. 71). O recorde alia a plenitude técnica do atleta, a uma condição 

física e mental excecional e ao aprimoramento dos recursos materiais que estão ao seu 

alcance (Rubio, 2006). Ele é a expressão mais evidente da transcendência no desporto; 

representa a ideia de progresso ilimitado associada ao rendimento e ao triunfo 

alcançado através do treino incessante e da dedicação. É espelho máximo do 

rendimento desportivo de um atleta e a marca da sua superação, introduzindo uma ideia 
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profunda de competição. Por isso a tentativa de ir mais longe e de superar os limites 

não é mais do que uma necessidade antropológica. Forçar em demasia um corpo e 

levá-lo ao extremo é um meio para legitimar a existência, ato sem o qual a vida perderia 

todo o seu sentido (Elias & Dunning, 1992). Não espanta, por isso, que conhecer o limite 

no momento em que um determinado fenómeno é vivido para o poder superar no 

momento imediatamente a seguir seja uma constante em narrativas de atletas de elite 

(Silva & Rubio, 2003), bem como nos participantes deste estudo:  

 
Os recordes do mundo que fui tendo… há aquele gosto de “sou o melhor do Mundo!” Não 

existe ninguém mais rápido do que eu a fazer isto! Há esse orgulho, esse brio. (Nelson 

Lopes, pág. 293). 

 
Depois os recordes pessoais não foram medalhas, mas para mim isso foi tão importante 

como uma medalha de ouro. (Maria Odete Fiúza, pág. 170). 

 

No desporto, o limite está sempre à frente para ser alcançado, batido e superado 

por aqueles que sonham alto. Lenine Cunha, por exemplo, mesmo estando afastado 

dos Jogos Paralímpicos durante 12 anos, refere nunca ter parado de treinar porque, 

mesmo assim, “(…) tinha recordes para bater [risos]”. (Lenine Cunha, pág. 156). A vontade 

de nos superarmos é ilimitável e o nosso limite acaba por estar sempre muito para além 

do que imaginamos.  

O desporto como campo do simbólico é mesmo interpretado como um mito 

primordial da existência (Costa, 2006; Garcia, 2012). O recorde, as medalhas, o 

cronómetro, são símbolos míticos que se associam à transcendência do atleta no 

desporto. A medalha, por exemplo, representa o prémio alcançado pela batalha travada, 

associando-se a um momento mágico e de superação do atleta. O atleta sente-se o 

melhor do mundo quando ganha uma medalha e ao pódio para vislumbrar o palco 

desportivo e ouvir o hino nacional. Para alguns atletas, a necessidade intrínseca de 

superação assume-se como uma característica da sua própria identidade. Não é um 

determinado contexto desportivo que eleva a transcendência, mas sim a possibilidade 

de superação de que todo o ser humano dispõe. Carlos Lopes, por exemplo, desde 

muito novo gostava de bater os seus próprios recordes e competir consigo próprio. Na 

altura ainda via e Carlos nem imaginava que um dia viria a ser um dos melhores atletas 

paralímpicos portugueses no Atletismo, mas já cronometrava o caminho entre a casa e 

a escola para tentar, no dia seguinte, tirar alguns segundos ao seu tempo.  
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Eu andava sempre a correr, a minha mãe dizia que eu andava a correr para todo o lado… 

Eu ia a correr de casa para a escola, da escola para casa e conseguia muitas vezes fazer 

recordes no meu tempo para a escola [risos]. (Carlos Lopes, pág. 101). 

 

 

Subtema 2.5: Experiências Simbólicas 

 

Quando designamos este subtema por “experiências simbólicas” foi nossa 

intenção compreender que instantes são relevantes no percurso desportivo do atleta 

paralímpico português. Cada um deles representa um episódio chave na carreira do 

desportista, adquirindo significados distintos de acordo com o atleta, o contexto e o 

momento desportivo vivido. Nesta perspetiva, não se pretende generalizar experiências 

ou uniformizar sentimentos vividos, mas unicamente elevá-los e valorizá-los.  

A descrição de experiências singulares como a participação na primeira 

competição internacional; a primeira competição paralímpica; a conquista da primeira 

medalha; a primeira medalha paralímpica; a primeira medalha de ouro e o primeiro 

recorde batido foi realizada pelos atletas com grande emoção. Cada um destes 

momentos parece ter ficado gravado para sempre na sua memória desportiva. Aliás, 

certos atletas, mesmo com carreiras longas, são ainda hoje capazes de recordar e 

contar em pormenor os episódios que lhes foram mais significativos.  

A “primeira” revela a novidade, a surpresa, o não saber o que esperar da 

prova/competição. Talvez por serem inesperadas, as primeiras participações, as 

primeiras medalhas e as primeiras marcas são recordadas com maior detalhe pelo atleta 

do que competições mais recentes onde participou. Utilizamos as palavras de Gabriel 

Potra e de Nuno Alves para ilustrar esta ideia: 

 
Há coisas que marcam sempre, passem os anos que passarem. São os primeiros Jogos 

Paralímpicos, é o primeiro Campeonato, as primeiras marcas. São todos momentos que 

ficam…. Parecem tatuagens no nosso cérebro, é uma coisa que fica gravada. (…) Lembro-

me muito melhor do primeiro Campeonato se calhar do que Campeonatos a meio da minha 

carreira. (Gabriel Potra, pág. 130). 

 
(…) em termos de sabor a primeira medalha é especial. E se eu fizer um jogo de memória 

para me relembrar da medalha mais marcante, automaticamente é essa que vem à minha 

memória. (…) Apesar da primeira ser uma medalha pequenita e que não tem assim tanto 

peso em termos de currículo… só é pequenina em tamanho, porque para mim, é enorme. 

(Nuno Alves, pág. 176). 
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Relativamente à relevância da experiência paralímpica, utilizamos as palavras 

de David Grachat e de Leila Marques: 

 
Os Jogos são sempre marcantes! É viver e aproveitar ao máximo aquele momento, 

sempre! Por mais anos que vamos, é sempre diferente e especial ir a uns Jogos! (David 

Grachat, pág. 258). 

 
Eu penso que todos os Jogos foram muito marcantes por motivos diferentes: Atlanta por 

ter sido a primeira vez que vi acender a chama paralímpica. Pequim pela vivência que tive 

na aldeia. Depois Sidney (…) foram os meus melhores Jogos de sempre. Tive ótimos 

resultados, bati 6 recordes nacionais, estive em todas as finais e foram as minhas 

melhores posições. Também pela primeira vez tive lá a minha família a apoiar-me e a 

assistir aos Jogos e, portanto, foi marcante por aí. Acho mesmo que os momentos mais 

marcantes foram os Jogos. Se calhar em Campeonatos do Mundo ganhei mais medalhas, 

mas essas medalhas não foram tão importantes como estas vivências. (Leila Marques, 

pág. 274). 

 

As experiências vividas pelos atletas nos Jogos Paralímpicos são sempre 

descritas com muito entusiasmo e emoção. A elevada dimensão da competição 

transforma os momentos vividos e a primeira participação na prova simboliza a iniciação 

de um trajeto em que o comprometimento com a prática desportiva, a dedicação e o 

empenho passam a representar a nota dominante. A conquista de um lugar na comitiva 

portuguesa representa uma enorme vitória no seu percurso e a primeira vez que o atleta 

pisa o palco paralímpico providencia a tomada de consciência das suas capacidades e 

competências como atleta. 

Para a generalidade do grupo, a obtenção da primeira medalha, internacional ou 

paralímpica, simboliza a capacitação25 do atleta, perante si próprio e os outros.  

 
Quando ganhei essa minha primeira medalha senti-me muito feliz (…). Mas claro que de 

todas as medalhas que já ganhei, a primeira é sempre especial porque foi o concretizar 

do meu objetivo e foi quando realmente mostrei que tenho capacidades e que sou bom 

naquilo que faço. Essas medalhas eu nunca tirarei da memória porque deram certezas às 

pessoas de que teriam um atleta em quem poderiam apostar para o futuro. (…) Claro que 

                                                 
25 A utilização da expressão “capacitação” visa representar o conceito inglês “empowerment” 
(empoderamento seria a tradução direta). “Empowerment” é um constructo com vários níveis que se aplica 
a pessoas que assumem o controlo e o domínio das suas vidas no contexto do seu ambiente político e 
social. No caso da pessoa com deficiência, nomeadamente no contexto desportivo, está associado à 
autonomia, liberdade, poder e independência que a pessoa conquista no domínio da sua vida, através da 
prática desportiva (Purdue & Howe, 2012a). 
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só depois de ganhar as primeiras medalhas é que comecei a ter consciência que isto de 

jogar Boccia e de praticar desporto começava a ser mesmo a sério. (José Carlos Macedo, 

pág. 238). 

 

As medalhas são expressão do mérito e permitem revelar as capacidades do 

atleta ao mundo, aos dirigentes, treinador, família e amigos. Qualquer medalha, seja de 

ouro, prata ou bronze, tem sempre um sabor especial para o atleta. Quando simboliza 

a ascensão inaugural do atleta ao pódio, promove a sua emancipação, coroação e 

fortalecimento. A conquista do ouro permite mostrar ao mundo que é o melhor de todos 

os atletas, fazendo surgir em si um sentimento de excelsitude, de poder e de elevação. 

Este parece representar, sem dúvida, o momento mais elevado da carreira desportiva 

do atleta, uma vez que lhe permite subir ao mais distinto degrau do pódio, ouvir o hino 

e ver subir a bandeira do seu país.  

 
Nessa prova fui ao pódio em primeiro lugar e isso é diferente. Tinha ido em Sidney em 2º, 

mas em 1º lugar é diferente porque subimos ao pódio mais alto e também ouvimos o 

hino.(…) É diferente porque o atleta ouve o hino do seu país! E é o primeiro… não há 

ninguém acima dele! (Firmino Baptista, pág. 116). 

 
Lembro-me de um ano, em 94, em que no Campeonato do Mundo eu bati os três recordes 

do Mundo e conquistei as três medalhas de ouro em todas as provas que participei. As 

minhas primeiras medalhas de ouro são especiais e realmente uma medalha de ouro 

permite-nos ouvir cantar o hino nacional… viver o sentimento de que estamos longe, mas 

nos sentimos perto do nosso país. Sentir que todo o trabalho que até ali tinha sido feito 

tinha sido recompensado, que todo o esforço valeu a pena! Tudo isso, nesse ano, marcou-

me. (Susana Barroso, pág. 313). 

 

Quando esta medalha de ouro é alcançada nos Jogos Paralímpicos, ela torna-

se ainda mais marcante devido ao ambiente e envolvência que caracterizam a 

competição. Para Carlos Ferreira, a conquista foi ainda mais simbólica por ter terminado 

a prova de Maratona - uma prova tão extensa, exigente e desgastante - com a entrada 

num estádio olímpico repleto e em que o atleta se viu envolto em ovações. Porque, além 

da vitória, Carlos quebrara um recorde paralímpico. 

 
Para mim a medalha que eu, na altura, quando cruzei a meta chorei de tanta alegria… foi 

a que ganhei na Austrália, nos Jogos Paralímpicos de Sidney. Nesse ano fiz a maratona, 

ganhei o ouro e ainda bati o recorde paralímpico. (…) É difícil dizer o que se sente num 

momento desses… [emociona-se]. Mal cortei a meta e me disseram que eu tinha ganho… 

não sei… não sei explicar o que senti cá dentro, mas lembro-me que chorei… Ainda por 
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cima chegar ao fim da prova dentro de um estádio cheio de gente como estava o de Sidney 

foi brutal, inesquecível! E com os ecrãs do estádio a dizer: “record, record, record!” Ali é 

uma alegria enorme que uma pessoa só com toda aquela emoção chora, mesmo sem 

querer. É a gente entrar no estádio e as pessoas a gritar… é como se fossem os nossos 

gritos de vitória porque nós já nem força temos para gritar… Uma pessoa parece que sobe 

ao céu! (…) Foi arrepiante! Foi uma sensação única. Mesmo quando subi ao pódio e ouvi 

o hino... aquilo não tem explicação. Uma pessoa quando ouve chamar o nosso nome para 

subir ao 1º lugar do pódio em representação do nosso país… é imenso o sentimento cá 

dentro. Só o ato de subir para cima do pódio leva-nos a ficar com os nervos à flor da pele, 

ficamos todos a tremer, não sabemos se queremos rir, se queremos chorar... [emociona-

se]. Aquilo é uma coisa única que vivemos na nossa vida e só lá estando é que se sabe e 

se sente aquilo… (…) Essa medalha foi muito importante porque foi o eu sentir e saber 

que tinha capacidade de lutar sempre por uma medalha, foi a confirmação e afirmação 

das minhas capacidades perante todos, a nível nacional e internacional. (Carlos Ferreira, 

pág. 96). 

 

A par com esta medalha de ouro, surge a queda de um recorde e a experiência 

da vitória torna-se ainda mais relevante para o atleta. Se esse recorde for paralímpico, 

marca a conquista do lugar de “herói”, pelo menos para o próprio atleta e para aqueles 

que lhe são mais próximos. Quando isso sucede, o atleta vê o seu sonho concretizado, 

num momento de glória, de imensa alegria e de emoções nunca antes sentidas. Este 

tipo de experiência contribui para a capacitação do atleta, a melhoria dos seus níveis de 

confiança e o aumento da competência percebida para competições futuras.  

Elevar-se no pódio paralímpico não é para todos, não está ao alcance do comum 

dos mortais. A passagem ao transcendente espaço do pódio é possível apenas para os 

melhores. Como afirma Rubio (2001), o herói desportivo aproxima-se do homem comum 

para, logo a seguir, se afastar dele pela grandeza dos seus feitos e pela transposição 

de limites humanos. A experiência de alcançar um pódio é marcada pelo orgulho, pela 

adrenalina e pela emergência de sentimentos e pensamentos tão díspares que todos 

os entrevistados revelaram muita dificuldade em encontrar palavras para os descrever. 

Quando os atletas sobem ao pódio paralímpico, é comum referirem que 

recordam a jornada de quatro anos empreendida para atingir aquela meta. Aí, retornam 

à sua memória pessoas que foram significativas no caminho trilhado até aí; relembram-

se as dificuldades, os obstáculos, as lesões, os treinos intensivos; as vitórias 

intermédias; o esforço despendido; mas todos são unânimes ao referir que naquele 

exato momento tudo valeu a pena. 
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Nesses momentos, quando ganhava uma prova e subia ao pódio, pensava sempre que 

tinha valido a pena. Sempre pensei isso! Mas há muitas alturas ao longo do ano em que 

pensamos: “Mas porque é que andamos aqui a treinar tanto e a sofrer tanto”. Quando 

ficamos no chão e nem nos conseguimos levantar depois de um treino pensamos muito: 

“Mas porquê isto, porque é que estou aqui a sofrer tanto?” Por isso eu quando ganhava 

uma medalha, sobretudo aquelas que não eram esperadas, pensava sempre: “afinal valeu 

a pena”. Tenho de confessar que sempre me centrei mais em mim nesses momentos em 

que subia ao pódio. Claro que é importante representar Portugal, claro que é importante 

ouvir o hino, todos nós portugueses vibramos quando ouvimos o hino, mas eu acho que 

eram sempre momentos muito voltados para mim, em que de certo modo fazia uma 

retrospetiva do que tinha sido aquele ano de treino; aquele ano de esforço; em que me 

lembrava dos momentos antes da prova; daqueles tempos de ansiedade. No fundo era 

sempre um momento muito voltado para mim e um momento em que sentia, sobretudo, 

um alívio incrível, uma descarga de tensão e de adrenalina incrível. (Carlos Lopes, pág. 

105). 

 
O ir ao pódio… Tive essa honra e essa oportunidade várias vezes e é sempre diferente. 

Cada vitória tem uma história, porque a competição é diferente, a dificuldade é maior ou 

menor. Fui muitas vezes ao pódio e fui muitas vezes medalha de ouro, mas volta sempre 

aquele pensamento: “Valeu a pena”! Valeu a pena e vou lutar para que isto aconteça 

novamente. (...) Parece que ficamos mais leves. O que me vem à cabeça são algumas 

imagens do ano, do treino, penso que se calhar gostava que estivesse ali uma determinada 

pessoa a assistir… Mas fico mais contido, fico a saborear aquele momento para mim, fico 

a ouvir com atenção o hino. É o meu dia, o meu mérito e gosto muito de ficar ali e rever o 

caminho percorrido para chegar até ali… (Gabriel Potra, pág. 131 e 132). 

 

Garci e Mandich (2005) também descreveram estes sentimentos em atletas de 

elite praticantes de basquetebol em cadeira de rodas, cujo discurso retrata a dedicação 

plena a um objetivo perseguido durante quatro anos - estar presente nos próximos 

Jogos Paralímpicos - e a conquista de um sonho. No momento da subida ao pódio e 

enquanto soa o hino, alguns atletas pensam também no seu próximo objetivo, tal como 

referido por alguns dos nossos entrevistados.   

A experiência do pódio é vivida de forma individual e representa um momento de 

introspeção onde o atleta reflete sobre tudo o que viveu e experienciou até então (Garci 

& Mandich, 2005). Associam-se sentimentos de concretização pessoal, de recompensa, 

de reconforto por todo o esforço e empenho despendido na prática; sentimentos de 

alívio e de plenitude por mais uma missão cumprida pelo seu país. Este é um momento 

singular, vivido apenas por si e para si. Embora o atleta reconheça a importância que o 
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seu auxiliar, atleta-guia, treinador ou equipa técnica tiveram em mais uma conquista, 

pois a vitória é partilhada por todos estes elementos, aquele é “o seu momento”. No 

instante em que o atleta inclina a cabeça para receber uma medalha no pódio, vive a 

coroação, um momento muito festejado e pleno de emoções (risos, lágrimas, saltos, 

euforia). Afinal, a conquista de um lugar no pódio é um objetivo que está apenas ao 

alcance dos audazes e dos melhores.  

 
Entretanto foi a hora da cerimónia [hesitação]. Desculpe… Eu quando recordo isto ou 

quando vejo a cerimónia no vídeo começo a chorar… [lágrimas nos olhos]. A cerimónia 

(…) aí é que senti o carinho do público, aí sim. Eu subi ao pódio e disseram: “o 

representante de Portugal a ser imposto, Lenine Cunha” e eu estava a tremer por todos 

os lados…. Entretanto recebo a medalha, faço assim [faz um coração com as mãos feito 

pelo atleta e que é a sua imagem de marca] para a câmara e aí o público dá um berro 

enorme… porque as provas param todas quando é a cerimónia e está a dar no ecrã. 

Quando fiz isso o estádio veio abaixo, eles gritaram tanto que aí sim comecei a chorar… 

não aguentei. Comecei a chorar, pus as mãos na cara para tentar esconder, mas eu estava 

sufocado com tanta emoção e com tantos sentimentos que iam cá dentro. Só eu sei o que 

passei e sofri para conseguir chegar ali…. E não quero falar mais porque a emoção não 

deixa (…) depois eu quero-me exprimir e não há sentimentos, não consigo exprimir aquilo, 

porque foi tão bom [muito emocionado]... (Lenine Cunha, pág. 160 e 161). 

 

As experiências simbólicas representam pontos altos da carreira do atleta em 

que este é capaz de vencer todas as adversidades; ao contrário das expectativas nele 

depositadas. Vencer uma prova após um longo período de lesões e respetivo 

afastamento das competições; alcançar uma medalha quando o atleta não é favorito; 

chegar ao pódio depois de um período de baixas performances desportivas; conseguir 

um lugar na classificação da prova à frente de atletas profissionais da modalidade; 

conquistar uma medalha após um sonho edificado durante um longo período de tempo 

(caso de Lenine Cunha em Londres 2012 – medalha de bronze após 12 anos de 

afastamento da competição); vencer uma prova após um período negativo e mais difícil 

na carreira do atleta (após recuperação de lesão grave, morte de um familiar próximo, 

etc.). Tal como relata José Carlos: As melhores vitórias são as mais sofridas, mas também 

as mais merecidas. (José Carlos Macedo, pág. 239). Ao mesmo tempo, João Martins destaca 

a sua experiência de superação após um dos momentos mais difíceis da sua vida: a 

morte do pai. 

 
De todas as medalhas que ganhei até hoje a mais importante para mim foi a de Pequim 

2008 em que dediquei a medalha ao meu pai que tinha morrido há meses atrás. Essa 
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medalha em Pequim foi uma medalha que me marcou muito… veio até nos jornais. (…) 

Dos Jogos Paralímpicos, aqueles onde mais gostei de ir foi a Pequim, adorei o ambiente. 

Tive amigos que foram lá ver-me e ver as minhas provas. Apesar disso, esses Jogos 

coincidiram com a fase mais difícil da minha carreira… a morte do meu pai. Foi uma fase 

muito complicada. O meu pai faleceu em Abril e eu, mesmo estando como estava, ganhei 

medalhas. Acho que a prova foi o momento para eu colocar cá para fora toda a revolta e 

tristeza que estava cá dentro. (…) Quando vou ao pódio é sempre uma emoção muito 

forte, sinto o meu coração “tum, tum, tum, tum”, é o coração a bater tão rápido que não 

conseguimos controlar. Mas aquele pódio em Pequim foi especial… apenas tinha na 

cabeça a imagem do meu pai. Sabia que ele estava ali comigo… senti como se fosse um 

momento apenas meu e dele… [muito emocionado]. (João Martins, pág. 265). 

 

O esforço empregue na conquista de uma vitória atribui-lhe um sabor especial e 

valoriza-a ainda mais. A vitória é um incentivo fundamental para o atleta continuar a 

treinar e se manter comprometido com a prática e é muitas vezes dedicada e partilhada 

com os seus mais significativos. Carlos Lopes mostra isso mesmo: ter ganho a medalha 

dos 400m foi (…) uma felicidade imensa. Para além disso também foi a primeira medalha de 

ouro que eu ganhei com o Nuno como meu atleta-guia. Fiquei muito contente que isso 

acontecesse porque o Nuno, para além de meu treinador e meu atleta-guia, é o meu melhor 

amigo hoje e isso no fundo foi importante para os dois. (Carlos Lopes, pág. 104) De facto, são 

as pessoas referentes que ajudaram o atleta a superar momentos difíceis e a regressar 

à competição; a recuperar as suas performances e a obter, novamente, resultados de 

excelência. Certas pessoas constituem-se mesmo como fonte de inspiração para a 

conquista do atleta, sendo-lhes dedicada uma medalha, um recorde ou o bater de uma 

marca pessoal. Carless e Douglas (2012) corroboram esta ideia no seu estudo com 

atletas profissionais, afirmando que uma experiência pode adquirir um valor 

considerável para o atleta quando a sua conquista é partilhada com os seus mais 

significativos. Não apenas por ser uma vitória vivida com eles, mas também porque o 

reconhecimento dos pares e dos mais próximos é primordial para o atleta. 

Adicionalmente, a envolvência e o ambiente vivido numa prova conferem uma 

grandeza e importância superior à experiência do atleta. Apresenta-se o discurso de 

Carlos Lopes e de João Paulo Fernandes como testemunhos: 

 
A dimensão das coisas é totalmente diferente e quando nós percecionamos a dimensão 

das provas elas acabam por ter uma relevância e um simbolismo enorme para nós. (…) 

Nos Jogos Paralímpicos nós entramos no estádio com 40 a 50 mil pessoas ou às vezes 

mais. Toda a envolvência da aldeia paralímpica, a dimensão das coisas, o simbolismo das 

coisas é diferente e isso mexe com todos os atletas. É muito diferente correr num 
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Campeonato da Europa com muito menos países, menos público, muitas vezes num 

estádio com uma bancada apenas de um dos lados, é compreensível que isso não mexa 

tanto com o atleta. Não estou a dizer que a importância seja menor, porque qualquer atleta, 

seja no Campeonato da Europa, no Campeonato do Mundo ou nos Jogos Paralímpicos, 

tenta sempre dar o seu melhor. Eu tentei sempre dar o meu melhor, porque esse é o 

objetivo intrínseco ao desporto, mas a envolvência também é importante como é óbvio. 

Nos Jogos Paralímpicos o ambiente é de grande dimensão, quando entramos numa aldeia 

paralímpica temos noção das coisas, da dimensão; quando começamos a encontrar 

atletas de todo o lado; quando começamos a ver muita gente no refeitório; quando começa 

a enchente de todas as delegações a chegarem; aí começamos a perspetivar que 

realmente aquele é o momento para o qual nos preparamos durante 4 anos. Quando 

entramos no estádio voltamos a sentir isso, aí de uma forma muito mais forte e renovada. 

É o ambiente de… [hesitação] “é agora o momento”. (Carlos Lopes, pág. 105 e 106). 

  
Ir a uns Jogos é completamente diferente… (…) a grandeza, o entrar no estádio, o haver 

tantas pessoas à volta! Eu senti-me metade de um risquinho do chão. Sei lá! É tão difícil 

explicar… Porque aquilo é em grande! (…) Lembro que o meu tio estava a ver um 

documentário na SIC e a abertura do telejornal aparece com: “João Paulo Fernandes 

conquista medalha!” (…) a casa da minha mãe encheu. Agora estou a falar mas ainda fico 

arrepiado de recordar quando eles me contaram estes momentos. Estou a arrepiar... 

[sorriso; emocionado]. É uma coisa fantástica que se vive poucas vezes na vida e que 

devemos valorizar devidamente. (João Paulo Fernandes, pág. 231 e 232). 

 

Talvez por este motivo, grande parte das experiências simbólicas narradas pelos 

atletas estejam associadas, direta ou indiretamente, aos Jogos Paralímpicos - 

competição de maior dimensão no desporto para pessoas com deficiência. Para vários 

atletas as medalhas/vitórias paralímpicas tornam-se significativas pela grandiosidade da 

competição. O ambiente entusiasta e o apoio incondicional do público conferem um 

valor transcendente aos feitos desportivos obtidos neste lugar. Em algumas situações, 

a participação nos Jogos Paralímpicos assume um valor tão relevante no percurso do 

atleta que tem influência na construção da sua própria identidade. Lenine Cunha, por 

exemplo, refere que a partir desse momento mudou a sua forma de ser.   

 
Marcou-me quase tudo, mas marcou-me mais porque a partir daí o Lenine mudou. O 

Lenine que se conhece hoje foi devido à presença nesses Jogos. A partir daí dei um salto 

muito grande no desporto, comecei-me a dedicar muito mais… Depois fui vice-campeão 

“normal” de juniores, no ano a seguir, muito pelo trabalho que tinha feito para Sidney e 

isso fez-me perceber que se me dedicasse ia longe. (…) O Lenine mudou bastante porque 
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comecei a treinar muito mais e a dedicar-me àquilo a 100%. (…) …o Lenine cresceu e 

tornou-se no atleta que é hoje derivado a esses Jogos. (Lenine Cunha, pág. 155 e 162). 

 

As experiências simbólicas revelam, assim, momentos carregados de emoção e 

que geram uma descrição arrepiante para o ouvinte, fazendo ainda surgir as lágrimas 

nos olhos de quem as recorda. São experiências que simbolizam a passagem do sonho 

à realidade, do imaginário à evidência.  

 

 

Subtema 2.6: Imaginário Paralímpico  

 

Com este subtema pretende-se compreender as transformações ocorridas no 

imaginário paralímpico nacional e internacional - um contexto desportivo específico, 

detentor de particularidades únicas. 

O fenómeno desportivo detém inúmeras afinidades com o universo dos mitos e 

dos símbolos, o que nos permite, através do conhecimento do fenómeno desportivo, 

chegar à essência da existência humana (Costa, 2006). No caso presente, à essência 

da experiência vivida pelos atletas paralímpicos portugueses. Poderemos dizer que: 

“como o universo do mito é um mundo onde podemos encontrar formas de pensamento 

e modelos de comportamento, o desporto moderno é um fenómeno cujo estudo 

constitui, de facto, uma fonte de conhecimentos profundos sobre o homem do nosso 

tempo e sobre a nossa própria sociedade (Costa, 2006, p. 38)”. O imaginário desportivo 

e o desporto revelam-se, então, fonte inesgotável de reflexão sobre o presente e o futuro 

do jogo e da sociedade. 

O imaginário não constitui a negação do real; ele apoia-se na realidade de modo 

a transformá-la e a deslocá-la para um espaço distinto onde se originam novas relações 

com o real imaginado (Rubio, 2001). Enquanto processo criador, o imaginário reconstrói 

ou transforma o real através da relação estreita que estabelece com o mundo do 

simbólico. Existem profundas relações entre as duas realidades, uma vez que o 

imaginário deve utilizar o simbólico não apenas para exprimir-se, mas também para 

existir e superar a sua condição virtual.  

No desporto, a relação entre imaginário e simbólico é profundamente próxima. 

Todos os jogos e competições decorrem num território próprio e com características 

únicas, apenas acessível aos atletas. O local consagrado para a competição pode ter 

diferentes designações: arena, mesa de jogo, círculo mágico, templo, palco, court de 

ténis, piscina, pavilhão, etc.. Terrenos onde vigoram regras especiais; territórios que 
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configuram um mundo imaginário e temporário, dentro do mundo real, pois dedicam-se 

ao desempenho de uma atividade distinta e singular (Huizinga, 2003). 

O imaginário desportivo distingue-se dos restantes contextos da vida “normal” 

no que respeita à sua localização e duração. Existem elementos distintos no desporto 

que manifestam a sua natureza simbólica, nomeadamente a estrutura espacial e 

temporal do jogo. O terreno de jogo é a imagem do nosso espaço social e do cenário da 

nossa existência, onde o atleta luta para conseguir as vitórias mais significativas da sua 

vida, tanto individual como coletivamente. Já o tempo da prova adquire valor simbólico 

e revela-se fonte de sentido enquanto coordenada fundamental da existência humana 

(Costa, 2006). O espaço e tempo distintos caracterizam as atividades desportivas ao 

mesmo tempo que as circunscrevem e enquadram, dando-lhes um significado singular.  

Nas palavras de Huizinga (2003, p. 26), “o jogo começa e, num dado momento 

‘acaba’. Joga-se a si mesmo até ao fim”. Huizinga (2003, p. 24) vai mais além ao afirmar 

que o jogo “é como que uma passagem para o exterior do ‘real’, para uma esfera de 

atividade temporária, dotada de uma ordem própria.” A afirmação é verificável na 

descrição da experiência vivida em provas de alta competição, quando os atletas 

referem a entrada numa espécie de “túnel” que os envolve durante a realização da prova 

e que apenas os “devolve” ao mundo real, segundos depois de cortada a meta. 

Narrativas como esta parecem reportar-se à passagem para a esfera de atividade 

temporária de Huizinga – o imaginário. Com efeito, o teatro desportivo decorre num 

espaço próprio e num cenário tantas vezes idílico que parece transcender o real e 

envolver o atleta numa esfera própria – espaço acessível apenas àquele que vive a 

excitação da competição levada ao extremo, como testemunha Lenine Cunha.  

 
Só de recordar o momento da prova já estou a ficar arrepiado [emocionado]. Lá em baixo 

ouve-se muito o público! Só me lembro de estarmos todos em fila e as pessoas a gritarem 

com as bandeiras todas em pé e nós a olharmos uns para os outros a sorrir porque o 

ambiente era incrível! Era um barulho insuportável! Comecei a chorar por ver a motivação 

do público… (…) Começaram a apresentar os atletas e quando foi a minha vez senti o 

meu coração “tum tum tum”. (…) Tentei agarrar o público, fiz logo uns corações com as 

mãos voltadas para eles, porque sei que tens de ser simpático se queres o apoio deles… 

Entretanto saltam todos os atletas. (…) Eu era o penúltimo a saltar. Começa a chegar a 

minha vez e a cabeça parece que começa a ver a medalha (…). Quando começa a chegar 

à minha altura o coração dispara completamente… Ponho-me na minha zona de corrida… 

puxei meio passo para trás e estava-me a dar aquela pica toda… Aí, quando me virei para 

a frente estava a minha imagem no ecrã, eu estava a ser filmado naquela altura. Começo 

a pedir palmas ao público e a mim bastou-me 3 ou 4 palmas e… a sério… foi o estádio 
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todo a apoiar-me, foi incrível! Lembro-me de respirar fundo e lá vou eu! Só sei que quando 

acabo de saltar ouço assim “OHHHH”... Eu tenho a mania de acabar de saltar e espreitar 

para ver onde é que ficou, mas dessa vez nem olhei para trás e vim-me embora, nem quis 

ver. Não tinha dado nulo pelo menos, mas não fazia ideia que o salto tinha sito ótimo. (…) 

E eu sabia que com aquela marca era quase certo, eu sabia: “Isto é medalha!”. E depois 

eu sentia-me tão bem que só arrisquei nos saltos seguintes. Então o segundo salto foi 

nulo, mas era para 7,10... E nesse salto eu posso dizer que senti que voei… esse daria o 

ouro. Não consegui, mas foi muito bom mesmo assim. (Lenine Cunha, pág. 159 e 160). 

 
 Nas grandes competições, a festa, o espetáculo, os espectadores e as multidões 

que se mobilizam e emocionam com as provas, transformam o cenário em verdadeiros 

templos (Costa, 2006). No caso dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, cenários dotados 

de uma organização festiva e heróica, mas em simultâneo dramática, o seu significado 

adquire um valor único. Pelo palco imaginário em que se desenrolam, estas 

competições representam universos profundamente mitológicos e que tivemos a 

oportunidade de constatar ao assistir aos Jogos Paralímpicos de 2012, em Londres. 

Essa experiência permitiu identificar os elementos do imaginário paralímpico a que 

diversos autores aludem. Para Costa (2006), por exemplo, os materiais desportivos são 

elementos carregados de simbolismo. No desporto paralímpico, por exemplo, a 

existência de materiais específicos e de adaptações à prática de atletas com os mais 

diversos tipos de deficiência, torna este cenário emblemático. São exemplo: as cadeiras 

de rodas, as calhas, as vendas, as próteses, as bolas adaptadas, os materiais de apoio 

e suporte ao atleta, entre muitos outros recursos específicos desta prática desportiva. 

Cada um destes elementos tem um simbolismo próprio e original, não são meros 

objetos, mas verdadeiros símbolos da natureza do desporto para pessoas com 

deficiência. 

Nos Jogos Paralímpicos, perante a envolvência e dimensão da competição, cada 

um destes elementos vê o seu significado exponenciado, facto que torna este palco 

idílico para a realização pessoal de qualquer atleta. Os feitos conquistados neste cenário 

parecem ser vividos com maior entusiasmo e festividade. Numa competição desta 

natureza a esfera transcendente eleva-se e os rituais da competição contribuem para 

este efeito: as cerimónias de abertura e de encerramento; a confluência de atletas na 

aldeia; o acender da chama; subir ao pódio e ouvir o hino; o momento de içar a bandeira 

nacional; a aclamação dos heróis por uma plateia repleta de espectadores; a 

experiência de ser porta-estandarte, entre outras vivências, transformam o espetáculo 
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no mais nobre terreno de competição que um atleta aspira pisar, marcando-o 

indelevelmente. 

 
Tinha mesmo vontade de ir a uns Jogos Paralímpicos. (…) A sessão de abertura é 

fantástica! Passar por aquilo tudo, andar lá no meio, ver o estádio cheio de gente e depois 

aquele espetáculo que fazem na abertura foi algo extraordinário e que nunca esquecerei. 

Depois aquela convivência toda na aldeia paralímpica, todo aquele convívio entre os 

atletas é muito saudável… (…) Depois toda a envolvência, todo o aparato e mobilização 

de pessoas em volta daquela competição é incrível. Depois o convívio com aquelas nações 

todas. Só estávamos lá nós… quem ia competir, treinadores, a comitiva… era como se 

fosse algo onde nem todos podem chegar, como um mundo à parte e especial onde 

chegam apenas os melhores. (Fernando Pereira, pág. 222). 

 
(…) entrar no estádio olímpico é magnífico. Aquilo é uma coisa… Não há explicação! Uma 

pessoa fica anestesiada … Vê aquelas pessoas todas e só apetece parar, olhar em volta 

e desfrutar daquele momento. O barulho é ensurdecedor e dá-nos uma adrenalina 

enorme. (Jorge Pina, pág. 139). 

 
Ir a uns Jogos é uma experiência única. (…) Uns Jogos são o ponto máximo que o atleta 

pode ter na sua carreira desportiva... (…) Mas é uma experiência que só vivida, só vivida… 

Há muita coisa que não é fácil explicar, não se consegue traduzir em palavras, só vivendo. 

(Nelson Lopes, pág. 289). 

 

A entrada no estádio é fantástica; é incrível o ambiente que se sente. (…) Aquilo é uma 

sensação arrepiante! (…) A principal diferença é o público e a importância que são um 

bocado diferentes. Aquilo sente-se uma emoção tão grande perante um público que não 

está preparado para ver atletas a correr com guia e que tem uma reação completamente 

diferente e entusiasta. Por isso a principal diferença que notamos é mesmo o público, 

porque nas restantes provas é quase inexistente. (…) Em Sidney, quando eu cheguei ao 

fim e me encostei na bancada para dar autógrafos, as pessoas estavam ali e iam fazendo 

fila… era uma coisa impressionante. (…) Ali é uma sensação muito diferente porque as 

pessoas dão uma importância completamente diferente pelo mediatismo. (Nuno Alves, 

pág. 178). 

 

 Participar nos Jogos Paralímpicos é o ponto alto da carreira de um atleta: um 

sonho tornado realidade. Quando termina a competição, a tristeza invade o atleta e a 

vontade de regressar inspira-o a lutar pela concretização de mais um ciclo paralímpico 

repleto de sucessos. Nas palavras de Gabriel Potra: 
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Ir a uns Jogos Paralímpicos é o sonho de qualquer atleta. Nos Jogos é assim, corra bem 

ou corra mal, quando se termina há sempre uma grande sensação de desgosto por ter 

terminado e a vontade de estar lá novamente. (Gabriel Potra, pág. 130). 

 

As experiências vividas neste contexto são narradas com muita emoção e as 

recordações trazem à tona uma diversidade de sentimentos. Assistir pessoalmente 

permitiu-me compreender melhor a necessidade de explorar cada uma das 

particularidades que constituem o imaginário paralímpico, partindo do ponto de vista 

daqueles que vivem e experimentam esta realidade in loco – os atletas paralímpicos. 

 Iniciando a competição, os desportistas são envolvidos numa cerimónia de 

abertura, assistida por milhares de espectadores presos a um ecrã ou presentes no 

estádio que viajam através de uma narrativa criada para enquadrar a história do país 

anfitrião ou para desvelar a essência dos Jogos. Para os atletas paralímpicos 

portugueses, este momento é vivido com entusiasmo e emoção, representando o 

episódio inaugural e simbólico de entrada no imaginário paralímpico. A partir daquele 

instante, está aberta a competição e a luta pelas medalhas ao mais alto nível. Chegou, 

finalmente, o momento de os atletas revelarem no terreno de jogo o fruto do treino e das 

múltiplas competições em que participaram ao longo dos anos de preparação. A este 

evento associa-se a experiência singular de ser porta-estandarte, momento narrado por 

Filomena Franco:  

 
Fiquei radiante… [sorriso]. (…) Então o chefe de missão chegou junto de mim e disse-me: 

“Nós temos uma missão importante para ti”... mas eu estava longe de pensar que me 

viriam falar em ser porta-estandarte. Quando me disseram que iria ser porta-estandarte, 

nem sabia bem o que isso implicava. Fiquei assim um bocado sem saber bem o que dizer, 

mas claro que aceitei e disse logo que ia… (…) Foi brutal, brutal… a cerimónia foi um 

estrondo! Eu acho que o ser porta-estandarte faz com que não tenhamos noção de nada 

do que se passa à volta a não ser que já o tenhamos sido antes. Foi a primeira vez em 

que entrei num estádio cheio de gente, foi a primeira vez que fui aos Jogos e ainda por 

cima fui porta-estandarte… (…) No início estava com algum receio e ainda por cima 

tinham-me dito que eu tinha uma grande responsabilidade de ir à frente representar toda 

a comitiva, mas correu tudo muito bem e no final deram-me os parabéns. (Filomena 

Franco, pág. 326). 

 
Ser porta-estandarte é uma tarefa que os atletas encaram com responsabilidade 

acrescida e que é percebida como uma missão a cumprir em representação do seu país. 

A emoção, a euforia, a responsabilidade e os diversos e contraditórios sentimentos 

experienciados transporta-os para uma realidade paralela quando desempenham este 
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papel. Os entrevistados que tiveram este privilégio referem o facto de, no ano em que 

foram porta-estandarte, não se recordarem de pormenores da cerimónia de abertura, 

mas apenas do momento em que transportaram a bandeira nacional. Testemunhos 

como este expressam o simbolismo associado ao desempenho desta função e que 

apenas sucede no imaginário paralímpico.  

 Se a cerimónia de abertura simboliza o sonho do atleta tornado realidade, a 

cerimónia de encerramento preconiza o término de um ciclo no seu percurso: um ciclo 

vivido em função da “próxima participação paralímpica”. Partindo da sua experiência 

desportiva individual, Leila Marques alude à importância que as cerimónias de abertura 

e de encerramento tiveram na iniciação e abandono da sua carreira desportiva. 

 
De todas as competições, acho que as mais marcantes foram mesmo os meus primeiros 

e os últimos Jogos. Sem dúvida que é inesquecível a primeira cerimónia de abertura no 

estádio e a primeira vez que vemos acender a chama paralímpica. Nesse aspeto, Atlanta 

foi muito marcante, até porque era a minha primeira viagem intercontinental. Depois eu 

tinha 15 anos e era a mais novinha da equipa. Tudo foi muito marcante… (…) Foi muito 

marcante pelas vivências, mas em termos de competição também. Foi a primeira vez em 

que comecei a ter um bocadinho mais de noção sobre onde é que eu estava. (…) Depois 

outro momento muito marcante foi também a cerimónia de encerramento em Pequim 2008, 

porque eu já tinha decidido que era a última. Nessa altura também estava com outros 

colegas de equipa (…) e quase que era passar o testemunho ao David e à Joana. Isso foi 

muito marcante. (Leila Marques, pág. 275). 

 
Nesse momento, o atleta recolhe-se na tentativa de refletir sobre o ciclo que se 

conclui e começa, de imediato, a perspetivar os próximos quatro anos, ansiando pelo 

regresso de mais uma edição dos Jogos e de mais experiências simbólicas para viver e 

contar. Para Susana Barroso: ao acabar os Jogos Paralímpicos, no fim, sabe-me sempre a 

pouco... é querer ir a outros [risos]! Mas faltam 4 anos e esses 4 anos têm que ser de muito 

trabalho. (Susana Barroso, pág. 311). 

Outro elemento simbólico é à tocha olímpica, ou paralímpica que, neste caso, 

expressa as particularidades do desporto de alto rendimento para pessoas com 

deficiência. Ter tido o privilégio de presenciar este momento na cerimónia de abertura 

dos Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012, permitiu-me compreender o imensurável 

simbolismo relacionado com este elemento. O enleio, a exaltação e a comoção sentidas 

no seio do público, não deixam dúvidas de que este é um instante memorável para 

todos. É como se a chama que se acende iluminasse um novo caminho e elevasse o 

fervor de espectadores, atletas, treinadores e de todos aqueles que estão envolvidos 



Capítulo IV. Interpretação das Narrativas 
 

405 

 

nesta competição de alguma forma. Para David Grachat, a tocha paralímpica representa 

a vitória contra todas as adversidades, mas também a determinação e esforço 

necessários para subir ao pódio. Para o atleta, acender a chama simboliza o concretizar 

de um sonho e o seu apagar o necessário momento de reflexão e de definição sobre o 

próximo “sonho a sonhar”.  

 
Eu era novo, não sabia o que é que ia viver… mas foi único! O que eu me lembro como 

mais marcante foi mesmo a cerimónia de abertura e o acender da chama… Acho que isso 

é aquele momento em que todos os atletas vivem para isso. Para quem treina ao mais alto 

nível, é um momento especial poder assistir ao acender da chama… Eu lembro-me de ter 

os olhos em lágrimas de tão emocionado que estava por ver o fogo… Aquele fogo 

simbolizava 4 anos de trabalho, 4 anos de entrega, simbolizava… uma vida… [emociona-

se]. Por isso é que também quando ela se apagou foi uma tristeza imensa... É que mal 

acabas os Jogos sentes saudade, sentes vontade de regressar… e esperas que voltem 

rapidamente os próximos… [sorriso]. (David Grachat, pág. 259). 

 

 Leila refere-se ao “acender da chama paralímpica” vivido na sua primeira 

participação na competição como instante que corporizou o iniciar de uma carreira no 

desporto de elite. Para contraste, os Jogos de Pequim marcaram o ponto final do seu 

percurso como atleta de alta competição. Aqui, foi o “apagar da chama paralímpica” 

sucedido na cerimónia de encerramento que simbolizou o abandono desportivo. 

Acender a chama representa o início de uma carreira de sucesso e o seu apagar 

“definitivo” manifesta a tomada de consciência do atleta de que este ciclo da sua vida 

findou.  

 Adicionalmente, o facto de os participantes nesta competição serem alojados na 

aldeia (ou vila) paralímpica promove o ambiente de convívio e de amizade entre todos 

os participantes. Ao longo de vários dias e semanas, atletas partilham os mesmos 

equipamentos e instalações, a mesma sala de alimentação, os mesmos transportes e 

os mesmos espaços de treino com atletas de diversas nacionalidades. A convivência 

entre atletas com diferentes tipos de deficiências confronta-os com eventuais limitações 

superiores e assume-se como exemplo da diversidade e da superação manifesta no 

desporto paralímpico. Para vários entrevistados, na aldeia desfilam exemplos de 

independência, de autonomia e de transcendência que se constituem como verdadeira 

lição de vida para muitos dos que têm a oportunidade de viver e conviver neste espaço. 

O facto de os atletas serem confrontados, diariamente, com estes exemplos, favorece 

a aceitação da própria deficiência. 
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O que mais me marcou em todos os Jogos foi a cantina olímpica. É das coisas mais 

incríveis que possam imaginar. A coisa que eu mais desejarei ver se puder voltar lá é a 

cantina olímpica. Ali vi o mundo como não haverá em mais lado nenhum. Tanta gente 

diferente reunida… de todas as áreas da deficiência. (…) Mas depois há cerca de 8000 

pessoas que não são “deficientes”, portanto havia os altos, os baixos, os brancos, os 

pretos, os amarelos, os morenos, com uma perna, sem uma perna, com três pernas, com 

cabeça, sem cabeça... Vês o mundo se escoar ali. É a coisa que a mim mais me mexe…  

estar lá parado horas a ver passar gente. (…) O mundo passa por debaixo dos nossos 

olhos ali e as emoções são muitas. (Bruno Valentim, pág. 207). 

 
Ter estado numa aldeia paralímpica foi uma experiência única, única mesmo… Nós vimos 

tantas pessoas piores do que nós, mas sempre com um sorriso nos lábios… eu acho que 

é uma lição de vida para qualquer ser humano. (…) Mas há tantos casos piores do que o 

nosso que a gente mesmo que não queira olhar, ali é obrigada a olhar. Aquilo faz-nos 

pensar nas tantas vezes que nos lamentamos por alguma coisa. Ali somos todos 

diferentes, mas cada um com a sua dificuldade e cada um com os seus obstáculos. E 

aquilo mexeu comigo… (Filomena Franco, pág. 352). 

 
A sensação que eu tive é uma sensação que eu acho que qualquer pessoa “normal” ou 

que tenha deficiência deveria experimentar. Nem que seja passar pelo menos dois dias 

numa aldeia paralímpica... Almoçar onde os paralímpicos almoçam, jantar onde eles 

jantam, ir ao salão de jogos onde eles estão lá no convívio bastava para as pessoas terem 

outra mentalidade. Isso chegava para mudarmos a nossa mentalidade para tudo na vida! 

(…) Ali temos a oportunidade de ver as dificuldades dos outros e perceber como é que 

eles as ultrapassam. Acho que uma pessoa que passa dois dias numa aldeia paralímpica 

depois valoriza mais a vida e quando se deparar com algum problema ou obstáculo 

certamente aquelas imagens voltam à cabeça. Porque naquele “mundo” há exemplos de 

vida que nos permitem obter uma vivência única! (Gabriel Macchi, pág. 124). 

 
Lá é feita a junção de quase todas as deficiências: a motora, intelectual, visual, a paralisia, 

todas. Assistir às provas de cadeira de rodas, assistir às provas coletivas, o 

desconhecimento de outras modalidades e a curiosidade em conhecer esse novo mundo 

marca-nos muito. Depois é o andar dentro daquela aldeia, ir ao refeitório, conviver com 

aquelas pessoas todas… é incrível! Há uma lição de vida que eu tirei…. A muitas pessoas 

fazia-lhes falta ir a uns Jogos Paralímpicos para verem os exemplos de vida e de 

superação que lá se encontram. Vemos milhares de pessoas, cada uma com a sua 

limitação, uns mais, outros menos, mas todos felizes. A essas pessoas fazia-lhes falta 

sentir aquilo que eu senti, ver aquelas pessoas, ver aqueles sorrisos, parar para olhar à 

volta… Aquilo é mágico! Eu em Atenas estava a comer e sentam-se alguns elementos da 

seleção Alemã ao meu lado. Então está uma rapariga ao meu lado que não tinha braços 
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e ela começa a comer no tabuleiro com os pés de faca e garfo e cortava a carne melhor 

do que eu de faca e garfo. Foi incrível! Fiquei dias com aquela imagem na cabeça. Sempre 

que me aparecia uma dificuldade essa imagem voltava à minha cabeça e ainda hoje isso 

acontece. (Gabriel Potra, pág. 131). 

 
Dentro de uma aldeia paralímpica o ambiente é fantástico! (…) E acho que o facto de ter 

lá as deficiências todas dá-nos uma grande lição de vida. (…) A força de vontade que 

alguns atletas têm… Só o simples facto de saírem de casa para ir ao refeitório é um grande 

exemplo. Posso-lhe dar o exemplo de um atleta em cadeira de rodas que para ir até ao 

refeitório leva a sua cadeira e às vezes leva a sua cadeira de competição atrás e mais a 

sua mochila. São exemplos! É a autonomia, a força de vontade e a independência… e que 

não se encontram assim em mais nenhum lado. (José Rodolfo Alves, pág. 147). 

 
Há muita amizade, muito companheirismo entre as pessoas [na aldeia]. E há 

compreensão… na rua toda a gente olha assim um bocadinho de lado e pensa: “Oh 

coitadinho”. Ali não! Ali estás à vontade, ninguém te goza, estás no teu meio. (Sara Duarte, 

pág. 253). 

 

Enquanto espaço, a aldeia paralímpica simboliza a diversidade, a tolerância, a 

aceitação, a superação e a amizade partilhada. Embora diversos, no tipo de deficiência 

e nas modalidades que praticam, a realidade é que partilham um objetivo comum: lutar 

por uma vitória na(s) sua(s) prova(s) e na vida. Nesta medida, a aldeia é local de partilha 

não apenas de experiência desportivas, mas também de vivências pessoais e histórias 

de superação. O convívio e a amizade criada entre atletas é marcante neste contexto e 

simbólica no imaginário paralímpico revelado pelos nossos entrevistados. Nelson 

Lopes, por exemplo, enaltece o ambiente sublime experienciado nos Jogos 

Paralímpicos e caracteriza-o pela atmosfera de convívio e de interação existente entre 

uma multiplicidade de atletas. Cada um com as suas limitações específicas, neste palco 

é possível assistir à consagração de uns e ao fracasso de outros, num misto de 

sentimentos tantas vezes antagónico, mas partilhado por todos aqueles que vivem esta 

experiência.  

 Na perspetiva dos atletas, estes exemplos de vida deveriam ser divulgados pelos 

meios de comunicação social, pois conhecer e viver esta experiência poderá constituir-

se como uma excelente forma de transformar mentalidades. E já que a presença neste 

espaço é uma possibilidade que não está ao dispor de todos os cidadãos, terão de ser 

os meios de comunicação social a desempenhar este papel de divulgação dos Jogos 

Paralímpicos e de todas as particularidades inerentes a esta competição. 
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No palco paralímpico, tudo parece ser pensado e organizado ao pormenor para 

que os Jogos se constituam como lugar idílico de transcendência da natureza humana. 

A grandiosidade da competição, as multidões a assistir, os gritos, os aplausos, as 

ovações, a competitividade levada ao extremo, entre outros fatores, animam e 

encorajam o atleta, abrindo caminho à sua elevação. Talvez por este motivo, sejam 

vários os atletas que registaram uma melhoria significativa das suas marcas nesta 

competição. Susana Barroso conta-nos como, para si, eram importantes todos estes 

incitamentos para competir e superar as suas marcas: 

 
(...) necessitava exatamente de sentir aquilo para quando entrasse na prova ter aquela 

força que eu ia buscar não sei onde… Porque eu não tinha aquela força no dia-a-dia. Num 

dia de treino normal, fisicamente, eu não tinha aquela força. Mas naquela agitação e 

naquele “stress” todo eu conseguia ir buscar forças para ainda bater recordes e melhorar 

as minhas marcas. (Susana Barroso, pág. 314). 

 

Uma narrativa como esta é demonstrativa do quão significante é viver esta 

experiência e penetrar no imaginário paralímpico. Durante certas entrevistas, não foram 

apenas as lágrimas de atletas que caíram, mas também as minhas. Senti-me muitas 

vezes invadir por este imaginário e adentrar na experiência vivida dos atletas que tive o 

privilégio de entrevistar.  

 Um dos elementos que potencia o simbolismo da competição é a presença de 

um elevado número de espectadores. Para muitos entrevistados, essa é uma diferença 

premente entre os Jogos Paralímpicos e as restantes provas internacionais. Na 

competição desportiva, o público desempenha um papel marcante, em particular, em 

provas com a dimensão dos Jogos. Os espetadores fazem parte do próprio imaginário 

em que se desenrola a competição e conferem entusiasmo às provas. Huizinga (2003) 

refere mesmo que o êxito permite ao jogador alcançar uma agradável sensação de 

satisfação, sendo que esta sensação se intensifica com a presença de espectadores, 

mesmo não lhe sendo indispensável. Deste modo, “em todos os jogos é importante que 

o jogador tenha a possibilidade de alardear os seus feitos diante de terceiros (Huizinga, 

2003, p. 69)”. O apoio à superação é, então, reconhecido com gratidão pelos atletas e 

como uma das dimensões simbólicas nos Jogos Paralímpicos.  

À imagem do que acontece há vários anos no desporto Olímpico, os Jogos 

Paralímpicos mobilizam multidões para assistir à magia deste espetáculo desportivo. A 

evolução observada ao longo do tempo reflete-se na própria alteração de significado da 

prática desportiva que tem vindo a perder o seu sentido humanista primordial (Sérgio, 
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2012). Evidencia-se a transformação em desporto espetáculo - estatuto favorecido pela 

cobertura cada vez mais detalhada e atenta destas competições. Os meios de 

comunicação social projetaram o desporto para o patamar do sensacional e abriram 

portas à massa de espectadores que hoje esgotam bilhetes para assistir às provas 

(Meinberg, 2007). Mesmo com alguns anos de atraso, o desporto paralímpico tende a 

percorrer um caminho comum. 

A elevada importância que os Jogos Paralímpicos assumem na sociedade atual 

tem vindo a ser alimentada pelas evoluções tecnológicas que se observam nesta área 

e que visam potenciar a performance dos atletas para a conquista de medalhas, tal 

como sucede há muito nos Jogos Olímpicos (Brittain, 2012). O mesmo acontece com 

patrocinadores onde, cada vez mais, as empresas querem estar ligadas ao nome de 

atletas com deficiência, de uma equipa, seleção ou evento desta área desportiva. Estes 

patrocinadores não só existem em maior número como começa a ser visível o 

surgimento de grandes nomes e empresas associadas ao Movimento Paralímpico 

internacional (Brittain, 2012). 

O investimento dos países no desporto paralímpico é cada vez mais evidente em 

contexto internacional, o que contribui para a sua aproximação ao ideal de espetáculo 

desportivo associado ao desporto de elite em geral. Utilizando as palavras de Gabriel 

Macchi: Houve marcas em Londres de atletas quase olímpicos! Penso que isso já mostra muita 

coisa… (Gabriel Macchi, pág. 127). Testemunhos como este e exemplos como o de Óscar 

Pistorius26 são expressão de um desporto para pessoas com deficiência voltado para a 

alta competição.  

A eliminação de algumas das classes desportivas mais baixas da competição é 

também ilustrativa do caminhar dos Jogos Paralímpicos para o espetáculo desportivo. 

Com a evolução do desporto paralímpico no sentido da profissionalização, o convívio 

entre atletas diminuiu, a rivalidade aumentou e o fair-play é cada vez menor (Brittain, 

2013; Bush 2013; Purdue & Howe, 2012a). Testemunhos dos entrevistados revelam um 

“novo” imaginário paralímpico que coloca em causa os princípios da igualdade e da 

inclusão inerentes à sua criação.  

 

É engraçado que quando comecei o desporto era mais alegre… tudo era mais alegre. (…) 

Não sei se é bem esse o termo, mas havia mais amizade e mais divertimento... Havia 

muito convívio e havia muita alegria. Não estou a dizer que não haja agora, mas é diferente 

                                                 
26 Atleta sul-africano com bi-amputação dos membros inferiores que conquistou um lugar na última edição 

dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. 
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e os interesses são muito maiores, assim como as rivalidades e competitividades. (João 

Paulo Fernandes, pág. 233). 

 
Eu acho que numa fase inicial, até 2002, havia entre os voluntários e os atletas uma grande 

proximidade. Éramos todos uma espécie de família que hoje se está a perder. Eu ainda 

tenho amizades que ficaram desde essa altura. (…) Eram episódios de amizade que se 

criavam e agora está-se a perder isso. E recordo-me desses voluntários também estarem 

nos olímpicos e dizerem que com esses atletas isso não acontecia. Com os olímpicos não 

havia essa interação, nem essa proximidade. (…) Neste momento acho que isso também 

começa a surgir nos paralímpicos. (Nuno Alves, pág. 181). 

 
Apesar disso, David Grachat afirma que no desporto paralímpico o convívio e a 

amizade que se cria fora das pistas é valorizado por todos e ainda distingue este 

contexto do desporto de elite convencional. Todavia, não podemos esquecer que as 

suas palavras foram proferidas por comparação com o contexto desportivo regular em 

que o atleta se iniciou.  

 
Nos Jogos tu vives juntamente com os outros desportos todos e isso é engraçado porque 

tens o convívio e ficas feliz quando um colega teu português ganha uma medalha no 

Boccia ou no Atletismo. Fazes sempre uma grande festa! Depois, só de veres ali aquele 

carinho das pessoas com que tu te dás bem, mas que são também os teus adversários… 

mas são amigos e é giro ver que não existem rivalidades fora da piscina. Não há 

rivalidades nenhumas até chegar ao momento da prova. Aí somos uns contra os outros e 

eu vou querer ganhar como qualquer outro atleta… e eles vão querer ganhar-me a mim. 

Mas depois acaba a prova e já está tudo outra vez na festa e na brincadeira, é mesmo 

assim… (…) Da experiência que tenho e daquilo que fui ouvindo falar, acho que nos Jogos 

Paralímpicos se vive mais o momento… Nós todos somos amigos, nós todos temos uma 

história… uma história de vida e que muitas vezes não é fácil… que não foi uma história 

fácil… Nos Jogos Olímpicos isso não acontece. (…) Ali [nos Jogos Paralímpicos] não, os 

melhores do Mundo convivem contigo…. (…) … estão todos ali e são todos tratados como 

igual e isso acho que é importante. (David Grachat, pág. 259 e 260). 

 
 Aparte de David, aqueles com mais anos de experiência no desporto paralímpico 

lamentam a diminuição da convivência entre atletas. Os resultados sobrepõem-se ao 

cuidado pelo colega de treino ou adversário que consigo compete. A amizade e a 

partilha inicialmente vivenciadas nesta prática estão a perder-se em detrimento do 

espetáculo e da vitória a qualquer custo instituída no desporto de elite. Talvez seja o 

espelho dos tempos que hoje se vivem, relativamente ao tempo passado, quando alguns 

destes atletas iniciaram a sua prática. Porque os valores da vida e da sociedade, à 
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semelhança dos valores do jogo, vão sendo reinterpretados em função dos contextos 

sociais vigentes. Nesta ótica, uma determinada forma de atuação não pode deter o 

mesmo entendimento do passado, do mesmo modo que o desporto de hoje não pode 

ser compreendido sob essa perspetiva, pois o desporto é sempre o “berço e o repositório 

da humanidade”, refletindo, naturalmente, a sociedade em que se insere (Bento, 2007, 

p. 54).  

 Na Grécia antiga, por exemplo, prevalecia no contexto desportivo a areté. Para 

Futada (2007, p. 20), “a areté pode ser compreendida como a virtude e hombridade, 

condições que fazem do indivíduo que a possui uma pessoa mais próxima do ideal 

heróico almejado e engloba virtudes físicas como a destreza, a força, a beleza e a 

saúde; bem como virtudes espirituais como o senso de justiça, a prudência, a 

sagacidade, a bondade e o amor às artes de forma geral como manifesto de significação 

dos sentimentos humanos”. Este tipo de aprimoramento das qualidades físicas e morais 

era realizado no terreno de jogo, nas lutas e nas celebrações míticas, tal como sucede 

hoje no campo desportivo. A areté é vista como o valor humano mais elevado e antigo 

da cultura grega (A. L. Carvalho & Custódio, 2007). “A vida de um competidor transcorre 

num constante agonismo. A vitória é a confirmação da sua areté. Sobressair, ser 

superior aos demais, alcançar a glória e a honra constituem as aspirações máximas de 

todo o cavalheiro” (Rubio & Carvalho, 2005). 

Na atualidade, esta areté deu lugar ao fair-play, elemento fundador do 

Movimento Olímpico e, por inerência, do Paralímpico. O fair-play simboliza, assim, a 

transparência, a justiça, a imparcialidade e a equidade no desporto (Futada, 2007; 

Meinberg, 2007). O fair-play pressupõe uma formação ética e moral do atleta que se 

relaciona cordialmente com os seus colegas, competindo sem fazer uso de outros meios 

que não apenas as suas capacidades para superar os oponentes. Isto é, sem recurso a 

formas ilícitas de alcançar a vitória. 

Pese embora o desejo ardente de vencer, o atleta deve respeitar as regras do 

jogo e os princípios que lhe estão subjacentes, pois estes são sempre “verdades 

incontestáveis” (Huizinga, 2003, p. 27). Para o autor, quebrar as regras do jogo é destruir 

e corromper o mundo próprio e imaginário do jogo, é despojar o jogo da sua ilusão e 

retirar-lhe o significado e caráter único desta atividade para o aproximar das normas da 

sociedade em que, cada vez mais, impera o “vale-tudo”. 

Para Rubio e colaboradores (Rubio, 2001, 2004; Rubio & Carvalho, 2005), o fair-

play é bem mais do que um simples comportamento, representando uma forma de 

pensar e de estar. Envolve respeito mútuo, amizade e espirito desportivo, lutando contra 
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as desigualdades competitivas (A. L. Carvalho & Custódio, 2007). Isto faz do atleta um 

modelo que se deseja exemplar em caráter e virtudes, capaz de assumir da melhor 

forma possível a responsabilidade social que lhe é incutida pela figura de herói 

conquistada na prática desportiva, figura que parece “caber” ao atleta paralímpico 

português.  

 Vale a pena resgatar que o Movimento Paralímpico internacional teve a sua 

génese nas iniciativas de Sir Ludwig Guttmann (Guttmann, 1976; Howe, 2008a). Como 

fundador da competição, Guttmann começou por utilizar o desporto como meio de 

reabilitação e como veículo para a inclusão social (J. Anderson, 2003), contrariamente 

aos princípios competitivos e de excelência desportiva que norteiam hoje a atuação 

neste terreno desportivo (Sousa et al., 2013a). 

Se analisarmos os trilhos percorridos pelo desporto olímpico, identificamos uma 

tendência semelhante. De facto, o Movimento Olímpico contemporâneo funda-se nas 

ideologias de Pierre de Coubertin. Ao recriar os Jogos Olímpicos, Coubertin pretendia 

recuperar os valores pedagógicos do desporto mais do que assistir à conquista de 

elevadas marcas e ao bater de recordes inacessíveis. A sua intenção primordial foi 

valorizar uma competição saudável e leal, capaz de prestar culto ao corpo e ao desporto.  

Nesta medida, o ponto de partida dos dois movimentos parece, pois, aproximar-

se e partilhar os mesmos fundamentos, não obstante o hiato temporal que os separa e 

que se justifica pelo facto de os primeiros Jogos Olímpicos se terem realizado em 1896 

e a competição Paralímpica inaugural ter decorrido em 1960, 64 anos depois.  

 Uma possível justificação para esta mudança de valores é apontada por Rubio 

e Carvalho (2005) quando os autores relacionam esta mudança com o fim do 

amadorismo e o início do profissionalismo, o que parece conferir uma nova moral e uma 

nova ética ao desporto. Tal constatação talvez ajude a sustentar o testemunho dos 

atletas paralímpicos portugueses que se referiram à perda “recente” de valores no 

desporto paralímpico, uma vez que os últimos anos têm ditado a profissionalização de 

atletas com deficiência em muitos países no contexto internacional. Não obstante, para 

o atleta paralímpico português, o carater amador da sua carreira desportiva permite-lhe, 

mesmo sob tamanhas pressões, atribuir à sua prática um valor profundamente humano. 
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Subtema 2.7: Significado do Desporto Paralímpico 

 

Mesmo nas suas formas mais simples, o jogo tem uma função significante, 

adquirindo um sentido próprio e que varia de acordo com o praticante, a especificidade 

da sua prática e o meio que o envolve. Como afirma Huizinga (2003), “No jogo há 

qualquer coisa ‘em jogo’ que transcende as necessidades imediatas da vida e que 

confere sentido à ação. Todo o jogo tem um significado.” Pelas narrativas no desporto 

paralímpico português, percebemos que não existe um significado único neste tipo de 

prática desportiva. Ela pode assumir múltiplos significados de acordo com as 

características individuais do atleta, as particularidades do seu percurso desportivo e as 

experiências vividas neste contexto. 

 Enquanto evento desportivo de elite para atletas com deficiência, os Jogos 

Paralímpicos enfatizam as conquistas do atleta, relegando para segundo plano a sua 

deficiência (Le Clair, 2011; Purdue & Howe, 2012b). O testemunho dos atletas 

portugueses expressa, claramente, esta influência positiva. Carlos Lopes, por exemplo, 

ao ver a forma como outros atletas lidavam com a sua deficiência visual foi capaz de 

aprender a aceitar a sua própria deficiência de forma positiva e a retirar dela o melhor 

partido. Foi no desporto que aprendeu também a vivenciar e a apreciar o seu corpo, 

reconhecendo-lhe capacidades. 

 
Essa fase em que iniciei a prática desportiva foi uma fase muito importante para mim 

porque foi também um período em que eu comecei a usar uma bengala e portanto foi um 

período de aceitação da própria deficiência visual e nisso o desporto ajudou-me muito. Se 

calhar até aos meus 18/19 anos eu passei por um período que muitos jovens com baixa 

visão passam que é o da rejeição, dos complexos de inferioridade, da não aceitação da 

deficiência, etc. O desporto permitiu-me contactar com outras pessoas com deficiência 

visual e fez-me perceber que elas próprias aceitavam a sua deficiência e brincavam com 

ela. Também o facto de perceber que no desporto o importante não são as limitações, o 

importante é o desenvolvimento e a potenciação de capacidades, esse facto acho que no 

início foi muito importante. (…) Acho que o que me fez manter no desporto tantos anos foi 

essencialmente o gostar de correr; era o sentir que gostava do meu corpo, porque eu 

aprendi a vivenciar o meu corpo e a experienciar o meu corpo de uma certa forma no 

desporto. (Carlos Lopes, pág. 103, 104 e 107). 

 

Susana Barroso, por exemplo, receava não ser capaz de ter um emprego e 

revelava muitas dificuldades em aceitar o seu corpo antes de começar a praticar 

desporto.  
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Eu quando comecei a Natação tinha medo de não conseguir arranjar emprego. Achava 

que tinha muitas limitações para sozinha conseguir o que as pessoas “normais” 

conseguem. E eu acho que o desporto me veio mudar, veio mudar-me em tudo. Veio 

mudar a minha forma de pensar, a minha forma de ser, deu-me o aprender a saber ganhar, 

a saber perder, a saber organizar as coisas. Porque praticar um desporto de alto 

rendimento engloba muito tempo e temos que ser muito organizados. (…) E depois porque 

o desporto surgiu naquela fase da vida em que eu precisava de um empurrão… Eu tinha 

vergonha de mim própria, tinha a minha autoestima um pouco em baixo. (…) Eu tinha um 

pouco de vergonha de mim própria e do meu corpo... (…) Achava-me diferente porque não 

conhecia o mundo da deficiência, porque não conhecia ninguém como eu. (Susana 

Barroso, pág. 312). 

 

 O desporto permitiu aos atletas não apenas modificar a sua atitude pessoal 

perante deficiência, mas também transformar o olhar dos “outros”. Com efeito, outros 

estudos reiteram a narrativa dos atletas portugueses ao referir que o valor do desporto 

se reporta não apenas à importância que este assume na sua vida, mas também aos 

benefícios conquistados através da participação desportiva (Wheeler et al., 1996). Na 

opinião dos autores, ser percebido por si próprio e pelos “outros” como uma pessoa 

“normal”, capaz de alcançar os mesmos feitos que atletas, sem deficiência, é uma das 

maiores bênçãos da sua carreira como atletas de elite. Através da construção de um 

percurso desportivo pleno de sucessos, a deficiência é colocada num patamar 

secundário na vida do atleta e percebida de forma mais positiva, sucedendo o mesmo 

com o seu corpo, tal como observamos em estudos anteriores (Kavanagh, 2012; Sousa, 

2009; Sousa et al., 2009; Tawse, Bloom, Sabiston, & Reid, 2012). Por vezes esta atitude 

conduz o atleta a perceber a sua deficiência como uma “bênção” e não como uma 

desvantagem. Para José Carlos Macedo, Leila Marques e Lenine Cunha, se não fosse 

a deficiência, não teriam tido a oportunidade festejar tantas conquistas pessoais. 

 
Nunca deixei que a minha deficiência me parasse ou me impedisse de fazer o que os 

outros miúdos faziam. Sempre tive os meus irmãos e andava sempre com eles a brincar 

e com os outros miúdos. Não jogava à bola como antes, mas era eu que dava as táticas, 

era eu o treinador [risos]. Isso é algo que tenho pena de não ter podido fazer… acho que 

tinha capacidade para ter sido um belo jogador de futebol se isto não me tivesse 

acontecido… Mas pronto, hoje sou campeão de Boccia! Talvez no Futebol nunca tivesse 

ganho tudo o que ganhei no Boccia [sorriso]. (José Carlos Macedo, pág. 237). 
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Muitas vezes eu costumo dizer que tive a sorte de ter nascido com esta deficiência porque 

é uma deficiência que dá muito poucas limitações e que me abriu uma porta para eu ter 

vivido tudo o que vivi. E foi através do desporto que eu aprendi a ser organizada, a 

estruturar os meus objetivos, a querer sempre mais, a lutar pelo que queria e, sem dúvida, 

que se eu não tivesse os meus horários tão cheios como tinha, se não tivesse de andar 

sempre a correr, ter-me-ia desleixado um bocadinho nos estudos. Eu ganhei tanto com o 

desporto… Ganhei conhecimentos, viajei, conheci pessoas que até hoje estão do outro 

lado do mundo. Ganhei os valores do desporto que podem ser transpostos para tudo o 

resto e, portanto, foi mesmo uma sorte eu ter podido fazer parte deste mundo [sorriso]. 

(Leila Marques, pág. 278). 

 
Uma vez perguntaram-me assim: “Se não tivesses o ataque de meningite como é que 

seria?” E eu não posso dar graças a Deus, mas às vezes penso que se não fosse o ataque 

de meningite eu não tinha ganho as medalhas que ganhei e ninguém conhecia o Lenine. 

(Lenine Cunha, pág. 162). 

 
 Estas e outras narrativas de vida demonstram que, contrariamente aos 

discursos tipicamente negativos, a deficiência não é necessariamente trágica. Pode 

mesmo contribuir para melhorar a vida, para engrandecê-la e constituir-se como meio 

para uma afirmação social positiva. Também Kavanagh (2012) encontrou esta 

perspetiva ao explorar a história de vida de uma atleta paralímpica que participou nos 

Jogos de Londres.  

No desporto de alta competição, a performance do atleta assume lugar central, 

em detrimento das limitações motoras, intelectuais ou sensoriais que o caracterizam. 

Como referem Purdue e Howe (2012b), no desporto paralímpico, a deficiência é 

meramente “acidental” e não “influente”. Não obstante, para muitas pessoas, o atleta 

com deficiência ainda é um paciente que procura combater as suas limitações e não um 

atleta de alta competição com talentos e virtudes (Hilvoorde & Landeweerd, 2008). De 

acordo com DePauw (1997) esta é uma visão que tem vindo a modificar-se. As pessoas 

com deficiência estiveram invisíveis ou excluídas do desporto até há bem poucos anos; 

depois tornaram-se visíveis no desporto como “atletas com deficiência” e, cada vez 

mais, começam a ser visíveis no desporto como “atletas”. A afirmação do autor espelha 

a evolução observada e a mudança de mentalidades que se começa a assinalar neste 

contexto desportivo. Legg e Steadward (2011) referem mesmo que, através do desporto, 

as pessoas com deficiência transitaram do paciente para o atleta e, cada vez mais, do 

atleta para o cidadão, o que é extremamente valorizado por estes desportistas. Tal como 

testemunhou Armando Costa: Depois do Boccia mudou tudo na minha vida… Fiz novas 
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amizades, conheci o Mundo, enriqueceu-me como homem… tudo isso foi essencial. E trouxe-

me uma coisa muito importante, o reconhecimento. Tenho um pavilhão com o meu nome em 

Cinfães e uma rua também. (Armando Costa, pág. 197 e 198). Armando percebeu no desporto 

a possibilidade de transcendência, de superação e de reconhecimento que nunca 

conseguiu alcançar na vida pessoal. Wheeler et al. (1999) encontraram o mesmo nos 

seus estudos. Em simultâneo, a sua carreira de atleta permitiu-lhes serem reconhecidos 

e aceites pela própria família e pelo meio social próximo com o qual partilharam as suas 

alegrias e sucessos desportivos. Neste ponto, o orgulho que os seus mais significativos 

manifestam pelos seus resultados de excelência é muito sobrevalorizado. 

  
Mudou tudo! O Boccia foi o meu futuro… tem sido e continuará a ser. No fundo o Boccia 

é a minha vida. Se não fosse o Boccia o que é que eu fazia? Eu passo os meus dias a 

jogar, a competir, a viajar, a ir a estágios, homenagens, etc. Se não fosse o Boccia não 

tinha nada disso. (Fernando Ferreira, pág. 218). 

 
Eles ficam espantados quando digo que já viajei meio Mundo à custa do Boccia e que já 

conheci tantos países, tantas culturas e que tenho tantas histórias para contar. É que 

praticamente eu só “tenho um braço”, pelo menos funcional… Então as pessoas não 

compreendem como é que nestas condições eu consigo ganhar todas as medalhas que 

ganho. Ainda por cima num meio tão pequeno como é aqui a Aveleira onde moro. O Boccia 

deu-me muitas coisas boas, ele tirava-me de casa… fazia-me viajar. Se não fosse o Boccia 

se calhar ia daqui para o centro e do centro para aqui… (António Marques, pág. 194). 

 

O desporto surge, assim, como meio de superação por excelência, não apenas 

de marcas e recordes, mas, fundamentalmente, de dificuldades e obstáculos diários. 

Um desportista vive a vida através de um modo muito próprio e recusa resignar-se ao 

que lhe é dado, ao fácil, ao simples. Conformar-se não faz parte do seu modo de ser, 

na perspetiva de Sérgio (2012), sempre um mais-ser - aquele que se move sempre 

inconformado em busca de ser mais e melhor, não só no terreno competitivo, mas 

também no palco social.  

Desporto paralímpico significa também capacitação, realização pessoal, 

reconhecimento e superação pessoal e social do atleta (Hutzler & Bergman, 2011b; 

Peers, 2012b; Purdue & Howe, 2012a). Maria Odete Fiúza ilustra:  

 
Antes de entrar para a Faculdade havia uma amiga da minha irmã que dizia: “Tu devias 

fazer alguma coisa em que fosses de facto muito boa!” E eu acho que o Atletismo foi isso 

mesmo. Não sei se sou muito boa, não é isso que me preocupa, mas é uma coisa que me 

compensa a mim própria. No desporto foi tudo muito positivo e feliz. Vai sempre ficar uma 
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grande compensação, uma grande alegria. Ficarão os momentos de muita intensidade. 

Eu olho para trás, relembro no desporto momentos muito fortes de convívio, de superação, 

grandes momentos… (Maria Odete Fiúza, pág. 171 e 172). 

 

 No caso daqueles com deficiências mais graves, os atletas têm apenas como 

ocupação/trabalho o desporto e este acaba por ser associado à sua profissão. Para 

estes, o valor auferido por integrarem o projeto paralímpico representa o único 

rendimento do atleta. Nestas situações particulares, a prática desportiva de alto 

rendimento permitiu ao atleta assegurar a sua independência financeira e transpor uma 

das consequências mais negativas associadas à deficiência, efeito observado também 

nos atletas de alta competição do estudo de Garci e Mandich (2005) e relatado por 

Armando Costa, Fernando Ferreira e José Carlos Macedo neste estudo.  

 
O Boccia para mim é tudo! É a minha profissão, é aquilo que eu gosto de fazer, mas 

também é aquilo que me permite ser independente. (…) No fundo a minha profissão é 

jogar Boccia por isso quero fazê-lo da melhor forma possível. (Armando Costa, pág. 197). 

 
E depois quando comecei a ganhar algum dinheiro com isso também foi bom porque ajudei 

aqui em casa. No fundo o Boccia também me deu alguma autonomia. Foi com o dinheiro 

do Boccia que comprei a minha cadeira de rodas elétrica, as minhas coisas, a minha 

aparelhagem, os meus cds… Se não fosse o Boccia nunca teria tido nada disso. (Fernando 

Ferreira, pág. 218). 

 
No fundo o Boccia é a minha profissão e o meu trabalho diário. Foi o Boccia que me tornou 

independente do ponto de vista financeiro. E depois o treino faz parte dos meus dias, o 

Boccia é o meu ganha-pão e apesar de não ser muito tenho de treinar e esforçar-me para 

o manter. Penso que o facto de poder trabalhar naquilo que gosto já é algo de que devo 

ficar orgulhoso. Acho que devo aproveitar se posso fazer o que gosto e ainda ganhar 

algum dinheiro, reconhecimento e medalhas com isso. Se não fosse o Boccia eu não tinha 

certas coisas que tenho. Foi o Boccia que me permitiu comprar um carro adaptado, a 

minha cadeira elétrica e uma cadeira adaptada para subir as escadas. É através do que 

recebo que compro bom material de Boccia, entre outras coisas. (…) O desporto no fundo 

é a minha vida, foi o que eu escolhi, o que me apareceu… (José Carlos Macedo, pág. 

240). 

 

 Em acréscimo aos ganhos na funcionalidade, na destreza, na mobilidade e na 

autonomia do atleta, o desporto devolveu a liberdade a muitos deles e João Martins é 

um exemplo: 
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A Natação trouxe-me muitas coisas boas, sem dúvida, eu melhorei muito. Eu sentava-me 

na cadeira e ficava todo torcido… melhorei muito em termos de postura. Eu ia na carrinha 

com o cinto amarrado e ia sempre todo torto, não conseguia controlar o corpo e a postura 

era péssima. Tanto que o Pitta [treinador] e outras pessoas que me conheceram antes 

dizem que aquilo que eu sou hoje, não tem nada a ver com o que era na altura em que 

comecei na Natação. (…) A Natação, sem dúvida que ocupou uma parte muito importante 

da minha vida e durante muitos anos. (João Martins, pág. 268). 

 
A liberdade funcional e financeira conquistada reflete-se de modo evidente a 

nível pessoal e social. Um dos exemplos mais comuns é a compra de uma cadeira de 

rodas elétrica, recurso com um custo muito elevado e que, através das recompensas e 

prémios ganhos no desporto, alguns atletas foram capazes de adquirir. Hoje vivem a 

sua vida de modo independente e muito mais feliz. Comprar um carro adaptado ou 

equipamentos adaptados para utilizar dentro de casa, expressam também a liberdade 

de movimentos que foi conseguida pelos atletas com deficiências mais severas devido 

à emancipação financeira conquistada enquanto atletas de alto rendimento. Mesmo 

sendo poucas as ajudas, os prémios e recompensas pelas medalhas internacionais 

possibilitaram uma melhoria das suas condições de vida e, em alguns casos, da sua 

família mais próxima.  

Nos entrevistados cuja carreira desportiva se viu repleta de títulos, medalhas e 

recordes, a ascensão à condição de herói conduziu ainda à construção de uma 

identidade atlética (Wheeler et al., 1996; Wheeler et al., 1999), tal como refere David 

Grachat: 

 
A Natação tem sido fundamental. Como eu costumo dizer, deu-me tudo na vida… Deu-me 

viagens… (…). Fiz amigos novos, conheci várias culturas… e ganhei experiência de vida, 

muita experiência de vida. Fez-me tornar mais adulto e mais maduro. (David Grachat, pág. 

261). 

 

O desporto incutiu nos entrevistados os valores da perseverança, da dedicação, 

da valentia, da coragem, do rigor e disciplina, entre muitos outros. Valores que foram 

utilizados na luta travada no desporto, mas também na aceitação da sua deficiência. Foi 

neste contexto que aprenderam a olhar o lado positivo da sua deficiência e do seu corpo, 

em vez de atenderem às suas limitações. Passaram da visão do que “não sou capaz de 

fazer” para a perspetiva de “tudo o que posso fazer”, colocando enfoque nas 

potencialidades e testando-as ao limite (B. Smith & Sparkes, 2004), no desporto e na 

vida.  



Capítulo IV. Interpretação das Narrativas 
 

419 

 

A experiência desportiva adquirida até à data em que foram entrevistados 

transformou-os como atletas, mas, fundamentalmente, como seres humanos. A 

participação desportiva tem sido essencial na construção da identidade do atleta, 

promovendo o encontro consigo próprio e a formação de uma pessoa mais forte, 

confiante, estável e culta, assunto a ser aprofundado no tema “Identidade”. Para alguns, 

o desporto, enquanto espaço privilegiado de crescimento e de aprendizagem pessoal, 

é responsável pelo que são hoje como pessoas - verdadeiros seres íntegros. Talvez por 

tudo isto, não seja de estranhar o testemunho dado por alguns atletas que se referem 

ao desporto como “a minha paixão”; “a minha vida”; “o meu amor”; “é tudo o que eu sei 

fazer bem feito”. Sentimentos que, mesmo sendo partilhados por todos os entrevistados, 

são exacerbados entre aqueles que se dedicam, unicamente, à prática desportiva. 

 
O Remo deu-me muito mais autonomia pelos próprios desafios que o treino me ensinou a 

ultrapassar. O Remo trouxe-me muita coisa boa… a alegria para continuar a viver, a 

vontade para conseguir vencer… porque tudo na vida temos de ter vontade, não podemos 

desistir dos nossos sonhos e isto foi um sonho… um sonho que eu tornei realidade. Fui 

duas vezes aos Jogos Paralímpicos e consegui fazer uma coisa que muitas pessoas não 

conseguiriam fazer…. O Remo tem sido a minha fisioterapia, a minha psicologia… tem 

sido a minha vida neste espaço de tempo. Dediquei tudo a isto… O Remo foi a minha 

família, os meus amigos, foi tudo… vivi inteiramente 4 anos para isto. (…) Eu nunca estive 

no Remo por dinheiro, pelo contrário, gastei muito com o Remo. Eu estava lá por paixão e 

por amor. (Filomena Franco, pág. 328). 

 
O treino sempre foi a minha vida até hoje. O desporto tem um papel muito importante na 

minha vida, sempre teve… Eu nasci a fazer desporto, desde pequeno que adoro o 

desporto. É uma forma de estar, de viver, de motivar e de fazer crescer. É uma força física, 

espiritual e mental muito grande na minha vida. Faz parte de mim e não me estou a ver a 

fazer outra coisa. (…) O desporto adaptado acho que foi uma forma de me reencontrar. 

(Jorge Pina, pág. 141). 

 

Desporto é o que eu gosto, é a minha vida. Às vezes a motivação de que precisava para 

continuar vinha daí. Porque eu gosto disto, eu amo isto! Não sei mais nada, eu só sei fazer 

isto. (…) Eu não sei como é que vai ser a minha vida quando acabar a minha carreira no 

desporto… (…) Tenho muito receio, porque acho que não vou conseguir viver. (Lenine 

Cunha, pág. 162). 

 

O compromisso assumido com o desporto de alto rendimento – treino e 

competição - é de tal modo elevado que o atleta se refere a ele como “toda a sua vida” 
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ou como “uma forma de vida”, tal o papel estruturante e identitário que este assume 

(Wheeler et al., 1996; Wheeler et al., 1999). O desporto não é apenas central na vida 

destes atletas, ele atribui um sentido à sua própria existência. O excerto seguinte de 

Susana Barroso é expressão disso: 

 
Quando comecei a integrar o grupo da Natação Adaptada, na seleção, vi pessoas bem 

piores do que eu e com muito mais dificuldade do que eu. Eu, no meio delas, era das 

melhores. E pelos resultados que obtive também, aquilo foi o passar do negativo para o 

positivo. Aí percebi que o desporto de alto rendimento foi uma opção que eu fiz e que foi 

como o virar da página e deixar de pensar na deficiência como uma coisa má. No desporto 

aprendi a pensar na deficiência como uma coisa bastante positiva, sem ter medo de 

enfrentar nada. Passei a ver a vida como ela é, dia a dia e passo a passo, em que temos 

de lutar para conquistar aquilo que queremos. (…) O desporto na minha vida foi tudo! (…) 

O desporto fez-me crescer, amadurecer, aprender. Fez-me encarar a vida com 

naturalidade, pensar que sou capaz de fazer o que eu quero e o que me apetece. (…) Eu 

acho que se não tivesse o desporto poderia até ter conseguido emprego, mas neste 

momento sou muito conhecida. (…) Sem o desporto possivelmente continuava a ter 

vergonha de mim própria. Possivelmente não saía de casa, não me abria os horizontes 

que abriu. (…) Foi com a prática desportiva que mais aprendi a lutar, a viver, a ultrapassar 

as dificuldades, a ser organizada, a saber ganhar e perder. Se não fosse o desporto seria 

hoje uma pessoa completamente diferente. (…) No fundo… aprendi muito na 

competição… ajudou-me a crescer, a ser autónoma, a saber ganhar e algumas vezes a 

saber perder, a felicitar o adversário mesmo quando se perde. Aprendi a não ter medo, a 

lutar pelos meus objetivos e a gostar de mim própria. (Susana Barroso, pág. 451 e 318 e 

319). 

 
 

Subtema 2.8: Obstáculos à Prática 

 

 A adversidade faz naturalmente parte do percurso de um atleta de alto 

rendimento e o atleta com deficiência não é exceção. A noção de superação de barreiras 

e de desafios é, por isso, uma constante no desporto paralímpico, facto relatado por 

autores de estudos nacionais e internacionais (J. V. Carvalho, 2006; Hutzler & Bergman, 

2011b; Jaarsma et al., 2013; Vilela, 2008). Enquanto os progressos se foram sucedendo 

neste contexto, as barreiras mantêm-se presentes e são uma realidade no percurso 

desportivo do atleta de elite com deficiência (Dieffenbach & Statler, 2012; Hutzler & 

Bergman, 2011a; Jaarsma et al., 2013). Em Portugal, estas dificuldades foram notórias 
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na narrativa de todos os entrevistados o que revela a importância que a melhoria de 

condições poderá significar para os atletas portugueses.   

  Os entraves colocados na sua prática desportiva têm uma natureza diversa e 

vão desde a escassez de apoio financeiro; à falta de recursos humanos especializados 

(treinadores, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, dirigentes, etc.) e de técnicos de 

apoio (atletas-guia e auxiliares); dificuldades em conciliar o treino com o desempenho 

de uma atividade profissional e a vida familiar; entre muitos outros fatores enunciados 

por Carvalho (2006) e Vilela (2008) e reforçados por estudos internacionais (Dieffenbach 

& Statler, 2012; Gold & Gold, 2007; Jaarsma et al., 2013). O conhecimento destes 

obstáculos revela-se crucial para que seja possível perspetivar uma intervenção futura 

ajustada e capaz de corresponder às reais carências destes desportistas.  

A expressão unificadora na narrativa dos entrevistados é “falta de apoios” e o 

descontentamento dos atletas é por demais evidente nos seus testemunhos. A título de 

exemplo, recuperamos um excerto da narrativa de Sara Duarte. 

 
Obstáculos… eu acho que realmente é não ter apoio e nós não conseguirmos participar 

em tantas provas como deveríamos para ter os melhores resultados. Eu podia estar melhor 

a nível de ranking se tivesse mais participações, mas não estou. (…) Nós sentimos que 

não somos apoiados. É triste dizer isto porque nós vamos lá fora para, de certa maneira, 

representar o país. Mas que país? Um país que não quer saber de nós, que não apoia? 

Custa! Nós vamos por amor à bandeira, mas quer dizer, para quê? (…) (Sara Duarte, pág. 

253 e 254). 

 

 No estudo de Wheeler et al. (1999), os atletas, tal como os nossos, referiram 

como obstáculos à prática o funcionamento das organizações ligadas à área da 

deficiência. Estas “queixas” estão relacionadas com aspetos como: o facto de existirem 

pessoas sem deficiência que tratam dos assuntos para pessoas com deficiência sem 

possuírem o conhecimento necessário para ir de encontro às suas reais necessidades; 

a falta de reconhecimento do valor dos atletas por parte das instituições; a falta de 

comunicação com os atletas; a falta de apoio e de sistemas adequados de assistência 

ao atleta quando este tem uma lesão ou até mesmo de ajuda na recuperação de lesões; 

a falta de apoio aos atletas durante os treinos; e a falta de ajuda e apoio especializado 

para os atletas que decidem abandonar o desporto. À semelhança dos atletas com 

deficiência entrevistados por Wheeler et al. (1999), os atletas portugueses também se 

referiram a cada um destes aspetos como dificuldades inerentes à prática desportiva de 

alto rendimento para pessoas com deficiência em Portugal. Todavia, não podemos 
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deixar de realçar a data de realização dos estudos citados e de constatar que em 

território nacional as evoluções nesta matéria são muito pouco expressivas. 

  Em simultâneo, a disponibilidade e os custos associados aos equipamentos 

necessários para os atletas com deficiência competirem é muitas vezes elevado 

(Brittain, 2010). Nestas adversidades, os entrevistados são unânimes em destacar a 

falta de apoio financeiro, essencialmente, para a compra de material desportivo e para 

a sua manutenção. No Boccia, por exemplo, a utilização de uma cadeira de rodas, 

muitas vezes elétrica, a necessidade de uma calha e de uma ponteira para competir, o 

valor associado à compra de um Set de bolas de Boccia para a competição, tornam a 

sua prática dispendiosa e para que o atleta seja capaz de lutar por um lugar nos pódios 

internacionais tem de utilizar material de topo. O mesmo sucede no Remo adaptado, no 

qual é necessário adquirir um conjunto de material desportivo com custos elevados para 

atleta e clube. A compra de um barco adaptado às características físico-motoras do 

atleta e calibrado à sua medida é fundamental para que este possa obter melhor 

rendimento em prova. Na Natação poderemos pensar que se torna mais simples 

competir, porém, na atualidade, um bom fato tem custos elevados para o atleta e se 

este quer estar “à altura” dos seus adversários tem de investir. Por fim, talvez o exemplo 

português de que tivemos testemunho com custos mais elevados para a prática 

desportiva foi o de Sara Duarte, atleta de Equitação. No seu caso, a compra de um 

cavalo e a sua subsistência acarretam o pagamento de montantes elevadíssimos e que 

sem a ajuda de patrocínios não seria possível suportar. Uma atleta de Equitação 

necessita de ter o seu próprio cavalo para treinar e competir, uma vez que a relação 

cavalo-atleta é fulcral na prestação final. Partindo do testemunho dos atletas deste grupo 

podemos aditar outros exemplos: um velocista e um fundista precisam de sapatilhas 

para correr; um ciclista necessita de uma bicicleta de qualidade para ser capaz de 

percorrer as mesmas distâncias, em menos tempo que os seus adversários; no tiro o 

atleta necessita da sua própria arma, de munições, de alvos para treinar, etc.. Nestas 

circunstâncias, a procura de um patrocínio individual a é uma aspiração e uma luta diária 

comum na experiência vivida de muitos atletas portugueses. A este respeito, servimo-

nos das palavras de Sara Duarte. 

 
Em Portugal eu diria que tem de se gostar muito, porque a Equitação é um desporto muito 

caro e sem os apoios necessários nós não temos como nos manter. Graças a Deus eu 

consegui, passado um ano de ter o cavalo, um patrocínio para mim e que paga o ano 

inteiro do cavalo mais as deslocações e a inscrição na prova internacional dele. Mas já 

tive mais patrocínios... (…) Consegui-os porque andei a bater porta a porta e a pedir… 
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senão não tinha. E acho que esse esforço não tem de ser dos atletas, deviam ser as 

organizações a fazer isso! (Sara Duarte, pág. 253). 

  
 Não obstante, a escassez de apoios aos atletas paralímpicos portugueses não 

é identificada apenas no âmbito financeiro. No discurso de Jorge Pina é também notória 

a falta de apoio a nível psicológico, médico, fisioterapêutico e organizativo.  

 
O pior têm sido as dificuldades que os outros vão colocando no meu caminho para eu 

atingir os meus objetivos. Eu acho que todos os atletas querem ter todas as condições 

para poderem treinar e competir ao mais alto nível. Esse tem sido o meu obstáculo, pois 

não temos tido condições para melhorar. Infelizmente os atletas não são questionados 

sobre o que é que precisam para dar o seu melhor. (…) Um atleta tem de estar só focado 

na sua competição, focado na prova… não pode estar preocupado em receber o que lhe 

devem, em arranjar médico para o tratar ou em trabalhar. Para tratar a minha pubalgia 

[lesão contraída nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012] eu fui procurar particularmente 

um fisioterapeuta, porque não temos ajudas nesse sentido. (Jorge Pina, pág. 140). 

 

Como refere Lima (2002), o apoio multidisciplinar é fundamental para a 

construção de um percurso desportivo de sucesso no atleta de alto rendimento. No 

que se refere à componente psicológica, Weinberg e Gould (2011) são perentórios 

em afirmar a importância do trabalho de competências psicológicas nos resultados 

de sucesso de atletas de elite. Em Portugal, Jorge Pina refere que: Não há uma 

verdadeira estrutura para a preparação nem para o apoio à parte psicológica. Ser atleta não 

é só correr. Há toda uma envolvência, desde a parte psicológica, à parte física, em que tudo 

conta. (Jorge Pina, pág. 140). Com referência a este facto, João Paulo Fernandes deu 

também o seu testemunho sobre a influência que a escassez de apoios tem na 

prestação desportiva do atleta e sobre o investimento pessoal que lhe é exigido para 

potenciar o seu próprio rendimento. 

 
Eu quando comecei a ver o nível da competição em Londres, isso provocou-me muita 

ansiedade. Eu próprio não me estava a controlar. (…) Eu pensava: “João se tu tens um 

objetivo que é Londres. As coisas estão-te a correr mal, tu sabes isso e tens de fazer 

alguma coisa para recuperar!” E pensei: “Tenho que procurar um psicólogo do desporto… 

um psicólogo especializado. (…) E eu paguei do meu bolso isso. Não foi com o dinheiro 

da bolsa que eu paguei isso. (João Paulo Fernandes, pág. 233). 

 

Carlos Lopes elucidou também o tema, reportando-se ao período de lesões 

graves que atravessou e em que sentiu a falta deste tipo de apoio. Sob este ponto de 

vista, diversos atletas, à imagem de Carlos Lopes, Jorge Pina e João Paulo Fernandes, 
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reforçam a influência que o trabalho de competências psicológicas poderá ter nas suas 

prestações desportivas, referindo que nunca receberam este tipo de apoio nos seus 

clubes ou na seleção nacional, à semelhança do estudo de Bastos e colaboradores 

(2012; 2014). Na realidade, alguns entrevistados narraram grandes dificuldades em 

controlar momentos de ansiedade antes da realização de provas e até mesmo durante 

a competição; outros reportaram-se à importância que a intervenção adequada de um 

psicólogo poderia ter tido em momentos de rendimento decrescente nas suas carreiras. 

Também Bastos e colaboradores (2012; 2014) referem que os atletas portugueses não 

só reconhecem a importância da preparação psicológica, como sentem a sua falta, 

estando amplamente recetivos a receber este tipo de apoio. Na investigação 

desenvolvida pela autora, os resultados reforçam a importância do desenvolvimento de 

competências psicológicos nos atletas de elite com deficiência portugueses, tal como 

percebemos nas narrativas daqueles que entrevistamos e como é relatado noutros 

estudos internacionais (Gorley, Lobling, Lewis, & Bruce, 2002; Guast, Golby, Van 

Wersch, & D’Arripe-Longueville, 2013; Martin, 2005). A este nível, as necessidades do 

atleta paralímpico são semelhantes às do atleta de alta competição, mesmo sendo 

específicas e decorrentes das características particulares da sua prática desportiva 

(Bastos et al., 2014; Guast et al., 2013). Conclusões deste tipo reforçam a importância 

da implementação de programas de longa duração, programas consistentes, 

específicos e sistemáticos de treino de competências psicológicas para os atletas 

nacionais. Nesta ação, os autores reforçam a importância do papel desempenhado por 

treinadores e assistentes na intervenção conjunta com psicólogos do desporto.  

Adicionalmente, os entrevistados que já abandonaram o desporto de alta 

competição mencionaram ter sentido falta deste tipo de apoio e acompanhamento 

durante o período de transição e abandono. O mesmo foi observado nos estudos de 

Wheeler et al. (1996; 1999). 

 Relativamente ao parco apoio de médicos e fisioterapeutas, os atletas relataram 

inúmeros episódios em que necessitaram de recorrer a médicos de outras seleções em 

contexto internacional. Mas é no acompanhamento diário que os entrevistados mais 

sentem falta de apoio, nomeadamente, na orientação técnica e tática adequada, na 

recuperação, no tratamento de lesões e assistência no local de treino. Atentemos nos 

excertos de Gabriel Potra e de José Rodolfo Alves quando se reportam ao assunto: 

 
Nós não temos nada que nos ajude a recuperar. Já tivemos uma massagista que nos dava 

uma massagem de vez em quando, mas pouco mais. Nós precisávamos de um 

acompanhamento diferente, alguém que começasse a detetar que nós estávamos a adotar 
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posturas incorretas, que fizesse um trabalho de fisioterapia e de recuperação… Mas nós 

não temos nada disso. É só treino, treino, treino e em casa, de vez em quando, fazer gelo. 

É só o que nós temos. Parece que estamos a viver na idade da pedra… e com o tempo 

comecei a acumular algumas lesões… (Gabriel Potra, pág. 132) 

 
Nós não temos ninguém que nos acompanhe semanalmente para fazer a recuperação do 

treino. A recuperação que é feita do treino é toda feita por mim. Ou seja, se eu me sinto 

cansado… adio as séries por mais 24 horas ou então faço gelo. Chego a casa, faço 

alongamentos, é tudo um bocado por mim pois não temos acompanhamento de 

fisioterapeuta. (José Rodolfo Alves, pág. 149). 

 

 Neste quadro, os atletas apontam ainda a falta de conhecimento do processo de 

treino e de preparação dos atletas, o que deveria ser realizado de forma próxima e 

continuada pelas estruturas organizativas. Na verdade, vários entrevistados sentem-se 

quase “abandonados” ao longo dos quatro anos de preparação para os Jogos 

Paralímpicos. Não há visitas ao treino, nem um acompanhamento do caminho 

percorrido pelo atleta até este chegar àquela prova principal. Esta atitude arrasta 

consigo o escasso reconhecimento do trabalho realizado pelos atletas na tentativa de 

alcançarem o objetivo superior de representar o país nos Paralímpicos.  

Todos os atletas revelam enorme orgulho em representar Portugal – é um facto 

-, mas muitos afirmam que nem sempre sentem a sua dedicação, empenho e esforço 

diário devidamente reconhecidos por um país que parece alheio às dificuldades que 

estes enfrentam para treinar ao mais elevado nível. Mas, os nossos entrevistados 

reclamam apoio também para os que ficam em Portugal e que tanto lutaram para vestir 

as cores nacionais, mas que por meras questões numéricas e de cotas, viram o seu 

sonho cair por terra. Até à data da decisão final, a prestação de muitos destes atletas 

foi vital para aumentar as cotas atribuídas à comitiva portuguesa e para a conquista de 

muitas vitórias nacionais. 

Neste tema não poderíamos deixar de aludir ainda à escassez de recursos 

humanos especializados na área. Encontrar um treinador com conhecimentos, tempo e 

disponibilidade para treinar nem sempre se revela tarefa fácil para um atleta com 

deficiência que deseja atingir a alta competição (Brittain, 2010). No nosso grupo de 

estudo, vários atletas acreditam que nem sempre foram bem orientados a nível técnico. 

Alguns apontaram mesmo a utilização de métodos de treino inadequados e pouco 

específicos, tendo em conta as suas reais necessidades e as exigências da competição, 

como foi o caso de José Rodolfo Alves do Atletismo: 
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Se a qualidade do treino tivesse sido outra, talvez tivesse ido mais longe. Principalmente 

no aspeto de não haver tanta carga. (…) Eu trabalhava muito a carga e não tanto a 

qualidade. E isso dava-me muito desgaste. Eu chegava ao ginásio e não fazia um treino 

específico para a velocidade, fazia as máquinas todas. Aliás, todos fazíamos as máquinas 

todas, independentemente do tipo de prova. Depois a corrida contínua durante meses… e 

nós eramos da velocidade! Se eu disser isto hoje em dia a um atleta da velocidade eles 

dizem: “Vocês estão malucos! Eu não faço isso”! (José Rodolfo Alves, pág. 149). 

 

António Marques, Bruno Valentim e Fernando Pereira, atletas de Boccia, 

reforçam a ideia da falta de orientação técnica adequada através dos seguintes 

testemunhos:  

 
Muito do que sei hoje, aprendi por mim próprio… aprendi com o treino. (António Marques, 

pág. 191). 

 
Quando conheci o Boccia, aí eu descubro o meu desporto. Tem alguma carga física, mas 

eu conseguia controlá-la totalmente. (…) E começo-me a envolver cada vez mais, começo 

a pensar em todos os aspetos do jogo. Acabo por ser, a partir de uma certa altura, treinador 

de mim mesmo. (…) Vou evoluindo aos poucos e depois acabo por ganhar mais noção 

sobre as minhas estratégias, sobre o jogo, sobre os adversários e é aí que ganho o meu 

primeiro Campeonato do Mundo. (Bruno Valentim, pág. 206). 

 
Eu mesmo tendo resultados razoáveis acho que passei ao lado de uma carreira, mas fui 

sempre um autodidata, fui vendo, fui aprendendo… (Fernando Pereira, pág. 224). 

 

 Neste campo de intervenção, o atleta autodidata e que orienta o seu próprio 

treino é ainda uma prática comum e que não sucede apenas em contexto nacional como 

se percebe na experiência de outros autores (DePauw & Gavron, 2005; Liow & Hopkins, 

1996; Tawse et al., 2012). Pelo hiato temporal existente entre os estudos citados, 

percebemos ainda que esta é uma situação que tem vindo a manter-se na área. Para 

Tawse et al. (2012) este tipo de práticas estão associadas ao atleta que aprende as 

técnicas, táticas e habilidades específicas de um determinada modalidade, 

ensinamentos que habitualmente são associados à função do treinador. A este respeito, 

Cregan et al. (2007) notam que muitos treinadores de atletas paralímpicos têm formação 

específica apenas na área do desporto para pessoas sem deficiência, desconhecendo 

as especificidades e implicações da deficiência na prática de uma modalidade 

desportiva. Nesta área de intervenção, é crucial que o treinador conheça a natureza da 

deficiência do atleta (Carvalho, 2006; Tawse et al., 2012). Tais constatações, nacionais 

e internacionais, levam-nos a reparar que apesar do crescimento do desporto 
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paralímpico, a aposta na formação de recursos humanos especializados é ainda 

diminuta, o que representa uma barreira considerável ao desenvolvimento da área e ao 

reconhecimento do atleta paralímpico como um atleta de elite (Tawse et al., 2012). 

 O conhecimento e compreensão do atleta como central no processo desportivo 

coloca em destaque a importância da relação estabelecida entre atleta e treinador. 

Neste ponto, a falta de treinadores qualificados, conhecedores deste contexto 

desportivo e das necessidades especiais destes atletas, tem uma influência direta no 

seu desempenho (Dieffenbach & Statler, 2012), e que foi também relatada pelos 

entrevistados. Com efeito, a falta de métodos de treino adequados originou, em alguns 

casos, o surgimento de lesões, sobrecarga de treino e performances abaixo do 

esperado. 

Há vários anos, os conhecimentos na área do treino não eram tão evoluídos 

como atualmente, o que poderá “justificar” algumas experiências menos positivas. 

Porém, há também atletas mais jovens que se referem à mais-valia que seria para o 

desporto para pessoas com deficiência se apostassem na contratação de técnicos com 

formação adequada. Alguns dos que passaram pelo desporto regular sentem mesmo 

que teriam tido melhores resultados se tivessem continuado a treinar nesse contexto, 

tal como nos contou David Grachat, atleta de Natação: 

 
Eu se treinasse juntamente com pessoas “normais” seria melhor nadador do que sou… 

porque é desmotivante andar sozinho… Bem treinado, eu acredito mesmo que hoje eu era 

um campeão paralímpico… Não posso adivinhar o futuro, mas com a minha estrutura física 

e bem trabalhado eu tinha chegado lá… (David Grachat, pág. 258). 

 

 Perante todos os obstáculos identificados, destacam-se dois que estão 

diretamente relacionados com particularidades do desporto para pessoas com 

deficiência. Um deles relaciona-se com as questões logísticas inerentes à prática de 

determinadas modalidades desportivas adaptadas em que o atleta necessita, 

obrigatoriamente, de ajuda para treinar. Outra é a dificuldade em encontrar técnicos de 

apoio, tais como atletas-guia ou auxiliares.  

No que se refere às questões logísticas, no Remo os atletas necessitam do apoio 

de técnicos para colocar o barco dentro de água e para fazer a transferência do atleta 

do cais para o barco; no Boccia são necessários auxiliares para fornecer as bolas ao 

atleta, para o movimentarem dentro de campo, para orientarem as calhas, para recolher 

as bolas (especialmente em atletas com limitações mais severas); na Natação, em 

atletas com lesões mais severas, é necessário levar o atleta até à piscina e fazer a sua 
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transferência para a água. São apenas alguns exemplos, mas nem sempre é fácil 

encontrar técnicos com disponibilidade para acompanhar atletas de alta competição 

durante longas horas de treino e em inúmeras provas internacionais. Nesta matéria, 

acreditamos que o incentivo financeiro adequado promoveria a fidelização de técnicos 

e assistentes e aumentaria, certamente, o seu nível de comprometimento com o atleta 

e com a sua prática desportiva. Consequentemente, o atleta seria capaz de melhorar as 

suas performances e de elevar a fasquia para competições internacionais.  

No Atletismo para atletas com deficiência visual, a necessidade de um atleta-

guia representa uma especificidade, mas também um obstáculo e uma limitação 

acrescida. Na realidade, encontrar e manter um atleta-guia é uma tarefa complexa e 

muitas vezes impossível de alcançar. Muitos atletas com deficiência visual chegam a 

realizar treinos bi-diários com a duração de duas ou mais horas por sessão, o que 

implica um elevado grau de compromisso do atleta-guia. Adicionalmente, este atleta-

guia tem de ser capaz de ser tão ou mais veloz; tão ou mais capacitado do que o atleta 

com deficiência visual para ser capaz de o acompanhar e nunca prejudicar a sua 

prestação desportiva (Brittain, 2010). Com a evolução e a cada vez maior aproximação 

dos tempos conseguidos por atletas olímpicos e paralímpicos, facilmente se percebe a 

dificuldade em encontrar um atleta-guia com estas características, pois, na maior parte 

das vezes, ele é também um atleta de elite na modalidade. O atleta-guia compete nas 

suas próprias provas, tem as suas metas a atingir e os seus objetivos definidos para a 

alta competição e não irá, certamente, prejudicar a sua performance individual em 

virtude da prestação do atleta ao qual serve de guia. Os testemunhos de Carlos Ferreira, 

Carlos Lopes e Nuno Alves evidenciam a situação: 

 
Eu já tive vários guias. Neste momento tenho o Vítor que já está comigo há uns 5 anos e 

o Ricardo que já foi meu guia e que (…) agora voltou outra vez a treinar comigo. Mas é 

muito complicado… Porque nós não podemos treinar sozinhos… Aqueles atletas que 

ainda conseguem ver algo podem, mas um cego total como eu não e é difícil arranjar guias 

com disponibilidade para correr com um maratonista como eu. (…) Depois os nossos guias 

também trabalham e eu treino 3 horas de manhã e 3 horas à tarde, tenho de ter um guia 

que possa vir de manhã e outro que possa vir à tarde treinar comigo. (…) Por isso ou 

tinham que lhes pagar um ordenado e um estava sempre a treinar comigo, ou então não 

dá. (…) Mas também é complicado porque já perdi medalhas por causa do guia. (Carlos 

Ferreira, pág. 98). 

 
Antes de 93 passei por uma fase complicada para conseguir arranjar um atleta-guia. 

Apesar de em Portugal eu conseguir ter atletas-guia para treinar, nas competições 
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internacionais sempre foi muito difícil, porque eu era rápido. Lembro-me que em 99 corri 

com um atleta Suíço disponibilizado pela organização do Campeonato da Europa, em 90 

corri com um atleta-guia português, mas que tinha muita dificuldade em correr comigo nos 

200m. (…) Em Barcelona 92, nos Jogos Paralímpicos, nos 200m corri com um atleta-guia 

espanhol com quem só treinei uma ou duas semanas antes dos Jogos lá em Espanha. 

Lembro-me que aí, na final, felizmente, saiu bem e acabámos por ganhar, mas nitidamente 

ele não estava habituado a correr comigo e isso dificultou as coisas. (…) Sempre foi muito 

difícil para mim ter um atleta que me acompanhasse. Ainda fizemos várias experiências 

com outros atletas, mas o problema era conciliar as minhas provas com as provas deles, 

porque éramos ambos atletas. Eles tinham as competições deles, eles tinham os 

campeonatos deles, tinham os treinos deles e essa foi sempre a grande questão. (…) Esta 

fase inicial foi muito instável. Muitas vezes não sabia se quando chegasse às provas ia ter 

atleta-guia ou não. Para além disso tinha de adaptar sempre o treino e, muitas vezes, se 

eu não tinha atletas-guia rápidos fazia os 100m sozinho, só através de voz… (Carlos 

Lopes, pág. 107). 

 
Sempre tive dificuldade em ter um atleta-guia certo para correr comigo. Mudei muitas 

vezes de atleta-guia e é o que acontece quando chegamos ao mais alto nível… Se os 

atletas-guia são bons atletas e têm grandes marcas, eles têm também as suas provas e 

os seus próprios treinos; têm objetivos para eles e treinam para ganhar as suas provas, 

não se vão centrar nos meus objetivos. (…) Por isso temos cada vez menos atletas T11 a 

treinar. Torna-se difícil para nós pois é a nossa limitação acrescentada à limitação do 

atleta-guia…. Se tivéssemos uma remuneração à altura também poderíamos exigir mais 

dos nossos atletas-guia e conseguíamos tirar muitos guias que treinam na estrada e 

colocá-los a treinar regularmente connosco. Um atleta guia é um voluntário no fundo… 

(…) Se eu tivesse um atleta-guia só para mim, a quem eu pudesse pagar, esse atleta tinha 

a obrigação de correr sempre comigo… São as pequeninas diferenças de apoio entre 

países, mas que podem dar segundos de vantagem e podem dar medalhas. (Nuno Alves, 

pág. 179 e 180). 

 
 Esta contrariedade é reportada por todos os entrevistados com deficiência visual 

e mencionada como um dos maiores obstáculos na obtenção de marcas superiores e 

na conquista de medalhas. No fundo, o mais complexo não é encontrar um guia, mas 

sim um atleta que consiga conciliar os seus horários com o treino do atleta; um guia com 

melhores marcas do que o atleta com deficiência visual; um guia que tenha 

disponibilidade para acompanhar o atleta com deficiência visual durante um longo 

período de tempo. Isto porque um atleta-guia tem de ser capaz de ver pelos olhos do 

atleta - “ser os seus olhos”. 
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 As limitações referidas levam muitas vezes os atletas com dificuldades visuais a 

treinar sozinhos e a realizar o designado treino “à voz” - referido no excerto de Carlos 

Lopes. A experiência de realizar treinos “à voz” é narrada por outros atletas como 

marcante, pois apesar de o treino ser cumprido, o rendimento é claramente diminuído 

pela falta de acompanhamento do guia, como contou Firmino Baptista. 

 
Outras vezes eu estava bem, mas o meu guia estava lesionado e cheguei a fazer períodos 

completos de preparação para provas em que o treino era realizado todo à voz do meu 

treinador… e não é fácil! Quando faço isso acabo o treino com dores nas costas porque 

vou muito concentrado na voz e automaticamente contraio-me como forma de proteção… 

e os meus tempos pioram muito. (Firmino Baptista, pág. 118). 

 

Esta situação é bem mais frequente do que os atletas desejariam, pois as 

dificuldades em conciliar os seus treinos com os horários de trabalho dos guias é cada 

vez maior. Relatos como os anteriores reforçam a importância da profissionalização e 

de apoiar, financeiramente, os atletas-guia, incentivando-os a comprometer-se com o 

treino do atleta com deficiência visual.  

 Em simultâneo, as dificuldades em compatibilizar o desempenho de tarefas e 

cumprimento de responsabilidades profissionais/escolares e familiares com o treino de 

alta competição, são amplamente mencionadas pelos atletas que não se dedicam, 

exclusivamente, à prática desportiva. Estar ao melhor nível nos dois contextos é muito 

difícil e exige do atleta uma grande disciplina, organização e força de vontade - valores 

de que Leila Marques e Nelson Lopes dão testemunho. 

 
Talvez conciliar a licenciatura com os treinos diários tenha sido uma das minhas maiores 

dificuldades também, porque vivemos num país em que uma pequena percentagem da 

população pratica desporto regularmente e portanto não se dá a importância devida ao 

desporto. Ainda se continua a acreditar que os atletas de alto rendimento só vivem para o 

treino e para a competição e que não têm mais nenhum interesse. Portanto foi preciso um 

esforço acrescido para corresponder às expectativas dos Professores na Faculdade, muito 

mais do que seria expectável. As pessoas esquecem-se que os atletas de alto rendimento 

têm de ser pessoas muito organizadas, metódicas, extremamente motivadas e portanto 

esquecem-se que essas características podem ser transpostas para a parte curricular. 

Nesse aspeto, na Faculdade, as coisas não foram fáceis e por isso tinha de conciliar 

horários entre a Faculdade e os treinos. O que me valeu é que da parte do clube havia 

muita flexibilidade em termos de horários para treinar. (Leila Marques, pág. 276). 
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Lembro-me que já perto dos Jogos fartei-me de treinar (…) Chegava à noite e estava 

completamente estourado. Tinha dias que chegava a casa, ia à casa de banho, olhava ao 

espelho e estava com uma barba… uma coisa brutal, e dizia: “Não tenho força nos braços 

para isso, esquece!” E nessa temporada já tinha começado a trabalhar, estava com a 

minha mulher, estávamos a tratar das coisas da nossa casa, com as coisas do casamento 

foi terrível. (…) E isto com trabalho pelo meio, com estudos pelo meio, foi bastante 

desgastante. (Nelson Lopes, pág. 407). 

 

Os excertos ilustram a necessidade de o atleta ser integrado num processo de 

treino e de prestações desportivas regulares para ser capaz de se manter na alta 

competição. Na ótima de Lima (2002), é fundamental que o atleta possa assumir um 

elevado nível de comprometimento e dedicação à sua prática. Lenine Cunha – um dos 

poucos atletas dedicado há vários anos ao desporto - é o atleta português com mais 

títulos internacionais conquistados no desporto para pessoas com deficiência, mais de 

140 medalhas até à data da entrevista. Talvez se todos os atletas paralímpicos 

portugueses tivessem esta mesma oportunidade, os resultados da comitiva portuguesa 

nas últimas edições dos Jogos Paralímpicos fossem diferentes. Exclusividade significa 

consagrar anos da vida do atleta ao treino e à competição, em detrimento da vida muitas 

vezes académica, social e profissional – o que apenas é possível com apoios financeiros 

adequados e com um bom suporte familiar (Lima, 2002). Na ausência destas condições, 

muitos são impelidos a abandonar a prática desportiva precocemente ou a ver o seu 

rendimento desportivo diminuído.  

Por fim, a classificação desportiva pode também constituir impedimento à prática 

ou pelo menos apresentar-se como mais uma dificuldade a superar pelo atleta. Com 

efeito, Hutzler e Bergman (2011b) referem que as mudanças nos sistemas de 

classificação podem limitar o potencial do atleta para novas conquistas e até mesmo 

acelerar uma possível decisão sobre o abandono da sua carreira desportiva. Esta é 

provavelmente uma das temáticas mais controversas na área do desporto para pessoas 

com deficiência e também uma das mais difíceis de solucionar por forma a satisfazer os 

interesses envoltos na área. Todos os atletas, para poderem competir, têm de passar 

por um processo de classificação, cuja natureza, base e estrutura são demasiado 

complexas. Este sistema visa enquadrar os atletas em grupos com graus de 

funcionalidade semelhantes. O objetivo é que a competição seja justa e que todos os 

atletas tenham as mesmas oportunidades de competir e de vencer (Buckley, 2008; 

DePauw & Gavron, 2005; Jones & Howe, 2005b). Todavia, a deficiência constitui uma 

área muito diversificada, em que a variabilidade de tipologias é enorme e cada desporto 
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tem o seu próprio sistema de classificação, o que dificulta sobremaneira a tarefa 

daqueles que se dedicam à classificação funcional dos atletas (Buckley, 2008). E apesar 

de esta parecer uma tarefa simples e taxativa, a realidade é que inúmeras injustiças têm 

vindo a ser detetadas. Nesta medida, perceber todas as vitórias como justas e meritórias 

poderá ser algo questionável neste contexto (Jones & Howe, 2005b). Para alguns 

entrevistados, como por exemplo João Martins, problemas de elegibilidade privaram-no 

do acesso a medalhas e de reconhecimento do seu valor.  

 
Este ano senti-me injustiçado nos Jogos Paralímpicos, em Londres. Já sabia que era a 

minha última competição e queria terminar bem a minha carreira. Se possível queria 

terminar com uma medalha… e tiraram-me essa oportunidade. O atleta que ganhou a 

prova de 50m costas, claramente não era da minha classe. Eu podia ter vindo de lá com 

uma medalha… [atleta ficou em 4º lugar] (…) Sei que houve protestos e que os avaliadores 

gregos e espanhóis foram reclamar, mas a organização não aceitou os protestos. Mas 

toda a gente que assiste à prova vê que aquele atleta não é daquela classe e que tem 

muito mais capacidade do que os outros atletas. Ele bateu o recorde do mundo por quase 

15’’, não faz sentido, não pode ser. Nenhum atleta da minha classe vai conseguir bater 

aquele recorde. Mas pronto, eu sei que fiz um bom tempo, fiquei feliz com a minha 

participação nas provas e com os resultados que obtive. Para mim, apesar de eu não ter 

aquela medalha na minha vitrina, tal como as outras… ela é minha. Fui eu que ganhei a 

medalha de bronze em Londres. (João Martins, pág. 266). 

 

A colocação de atletas em classes onde eles não são competitivos, a 

descontinuação de eventos e provas para uma determinada classe de atletas, 

unicamente, porque não são vistos como competitivos, ou a colocação em classes 

demasiado altas para a performance que o atleta é capaz de exibir, poderão acarretar 

graves consequências e ser determinantes no sucesso ou insucesso da carreira de um 

atleta (Peers, 2009). A este respeito, alguns entrevistados que se integram em classes 

mais baixas referiram-se à exclusão de provas do programa paralímpico de Londres, 

em 2012, nas quais, em anos anteriores, competiram e conquistaram medalhas. Susana 

Barroso, ex-atleta de Natação, é perentória: 

 
A nível de competições, este ano [2012] percebi que eles estão a tentar acabar com as 

classes mais baixas. Isso vai prejudicar muito os atletas. Por exemplo, onde eu ganhei 

sempre medalhas, nos 50m costas para a minha classe, este ano em Londres já não 

existiu essa prova. (…) Neste momento também percebi, porque fui ver algumas provas 

de Natação em Londres, que as atletas da minha classe já não têm nada a ver com as 

minhas limitações. Ou seja, são pessoas com menos limitações do que eu. Portanto, eles 
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estão a tentar, a pouco e pouco, ir tirando os mais fracos e isso é mau. Porque eu acho 

que os Jogos Paralímpicos foram criados precisamente para a inclusão das pessoas com 

deficiência. Mas, neste momento, os Paralímpicos estão virados para o espetáculo e para 

o público, cada vez mais... Pena que isso esteja a acontecer. Não foi essa a finalidade 

com que os Jogos foram criados. (…) É óbvio que numa prova de uma classe alta o público 

está quase a ver uma prova de atletas “normais” e isso cria espetáculo, faz as pessoas ir 

mais. Porque sabem que aquela pessoa tem deficiência, mas mesmo assim dá todo 

aquele espetáculo. (Susana Barroso, pág. 314). 

 

O objetivo da classificação deveria ser promover a competição atlética baseada 

na habilidade dos atletas e nunca na sua deficiência (DePauw & Gavron, 2005). O cerne 

da questão que aqui se coloca é que esta ênfase na habilidade arrasta consigo 

consequências, incluindo a tendência para a eliminação daqueles com limitações mais 

severas do desporto de elite.  

Nas últimas edições dos Jogos eliminaram-se provas de classes mais baixas, 

que os atletas necessitam de elevados níveis de suporte e apoio para competir (Brittain, 

2010; Buckley, 2008), é um facto. Mas porquê estas? Talvez porque, a par do desporto 

moderno, os Jogos Paralímpicos simbolizam hoje um espetáculo desportivo de elevada 

relevância, o que não se coaduna com o desempenho de atletas com limitações 

severas. As suas dificuldades não contribuem para a espetacularidade que os seus 

representantes desejam para a competição, nem para a captação de mais e melhores 

patrocinadores (DePauw & Gavron, 2005; Legg & Steadward, 2011). Este tipo de 

decisões promove a discriminação e exclusão social numa prática desportiva criada e 

fundada para ser inclusiva, diversa e humanizante – o verdadeiro “desporto para todos” 

vai perdendo o seu espaço. 

Embora a classificação seja um bem necessário à competição, ela também 

promove a exclusão (Howe, 2008c). Segundo o autor, através deste processo, alguns 

corpos parecem ser celebrados (classes mais altas) e outros excluídos (classes mais 

baixas) numa cultura em que o “corpo imperfeito” é desvalorizado.  

 Adicionalmente, em Portugal, o número de pessoas com deficiência inscritas no 

desporto de alta competição é reduzido, o que promove o baixo nível competitivo. Em 

acréscimo, o facto de as competições na área da deficiência serem divididas por classes 

aumenta a dispersão dos atletas que acabam por se confrontar com os seus verdadeiros 

adversários apenas em competições internacionais, provas com pouca regularidade. Na 

opinião de Brittain (2010), este constitui um fator adverso no desporto para pessoas com 

deficiência e que é relatado por vários entrevistados, especialmente por aqueles que 
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representam classes de menor funcionalidade ou que são praticantes de modalidades 

menos difundidas como Equitação, Ciclismo, Remo, Tiro, entre outras. 

A extensão da matéria neste subtema ilustra a necessidade de reflexão sobre o 

desporto paralímpico nacional. Diante de um contexto internacional em que a investida 

de outros países é evidente, as adversidades sentidas pelos nossos atletas revelam-se 

colossais e poderão conduzir muitos deles à desmotivação e ao abandono desportivo. 

 

 

Tema 3 – O “outro”  

 

 No decorrer das entrevistas realizadas, este tema surgiu algumas vezes no 

discurso dos atletas, embora não tenha sido colocada nenhuma questão específica 

sobre o assunto. O mesmo sucedeu num estudo anterior (Sousa, 2009). Este facto é 

por si só revelador da importância do tema para as pessoas com deficiência em geral e, 

em particular, para os nossos praticantes. 

Antes de prosseguir, importa apresentar o conceito de “outro”, tal como o 

entendemos. Na perspetiva de Arbour et al. (2007) e Wendell (1996), o conceito de 

“outro” envolve dois processos essenciais. O primeiro surge quando nós fazemos das 

pessoas “o outro” e as identificamos como objetos da nossa experiência, em vez de as 

olharmos como sujeitos. Num segundo momento, porque as consideramos “o outro”, 

não queremos identificar-nos com elas. Socialmente, olhamos o “outro” como algo 

simbólico, usualmente, mas não sempre, como algo que rejeitamos e/ou tememos e não 

como sujeitos ativos na nossa experiência diária.  

De acordo com a teoria social da identidade, as pessoas tendem a categorizar 

os indivíduos num de dois grupos: o grupo-in (“nós”) e o grupo-out (“outro”), sendo que 

a base da categorização deste grupo advém de normas e ideais sociais pré-

determinados (Goodwin et al., 2004). Para os autores, as pessoas com deficiência são 

frequentemente vistas como o “outro” e categorizadas no grupo-out relativamente à 

população em geral, em virtude das limitações que lhe estão associadas. Ao 

categorizar-se os indivíduos num destes grupos, as pessoas tendem a desenvolver viés 

e atitudes negativas em relação aos membros do grupo-out (Arbour et al., 2007), o que 

explica os preconceitos e estereótipos associados à deficiência. Para muitos, as 

pessoas com deficiência simbolizam imperfeição, falta de controlo do corpo, 

vulnerabilidade e dependência. Estes significados simbólicos são produto da sociedade 
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e contribuem para que as pessoas com deficiência sejam qualificadas como “o outro” e 

percebidas como membros do grupo-out (Goodwin et al., 2004).  

Quando a pessoa com deficiência é incluída na categoria do “outro” – 

frequentemente – focamo-nos na forma sem reparar no que existe além do que vemos: 

um homem ou uma mulher, seres humanos dotados de tantos defeitos e tantas virtudes 

como todo o ser. Pessoa com e sem deficiência coabitam num mesmo mundo, o da 

humanidade. A vida humana representa muito mais do que conceitos ou normas sociais 

estereotipadas, sendo imensa a sua diversidade, de tão inúmeras e diversas as pessoas 

são. É, pois, imperativo recuperar fundamentos humanistas e compreender a pessoa 

como espaço singular de exaltação da diversidade. Atentando em Patrício (2002, p. 83), 

um “eu é um olhar único sobre si e sobre o mundo”, nenhum eu é igual a um outro eu, 

nenhum deles vê o mundo que o rodeia da mesma forma. A humanidade funde-se numa 

enorme diversidade cultural e é esta riqueza que também a torna tão especial. Neste 

contexto, trazer à superfície o humano representa a única forma de abrir caminho à 

aceitação do “outro” e à eliminação deste conceito, considerando-se apenas uma 

pessoa, humana e digna. 

Para Merleau-Ponty (1996), o “outro” é o nosso espelho e quando vemos os 

outros é a nós mesmos que encontramos. Talvez por este motivo, a sociedade receie 

enfrentar ou cruzar-se com a pessoa com deficiência no mundo social, pois a pessoa 

com deficiência ainda é “algo” que não se quer ser. Por isso choca, por isso desviamos 

o olhar, por isso fugimos, por isso fazemos de conta que não reparamos. Esquecemos 

com demasiada facilidade que a grandiosidade humana vai muito além do rosto, do 

corpo ou de uma simples alteração estrutural; revela-se na moral, na bondade e na 

dignidade humana (Pico Della Mirandola, 2006). E o facto é que, na maioria das vezes, 

a pessoa com deficiência não chega a ter oportunidade de desvelar este lado da sua 

humanidade para que possa ser valorizada. O primeiro julgamento, mediado pela visão, 

condena-a à exclusão e ao afastamento social. Não é a pessoa com deficiência que se 

coloca no lado do “outro”, ela é empurrada para esse rótulo por aqueles sem deficiência 

que lhe cerram as portas. 

 Uma aceitação verdadeira do “outro” é apenas exequível no respeito do eu pelo 

“outro”, no acolhimento do eu no “outro” e deste em mim, no sentido de responsabilidade 

e aceitação do eu face ao “outro” que nada mais é do que o nós (Lévinas, 2001); ou 

seja, no cultivo da alteridade - uma pedra basilar. Não obstante, ainda temos dificuldade 

em aceitar que existe apenas um nós, em que eu e “outro” são modalidades 

inseparáveis do ser. O sentido de responsabilidade individual do eu passa pela extensão 
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ao ”outro”, que não é mais do que o eu do “outro”, ou seja, do que o nós. Lévinas utiliza 

a expressão “nosotros” para se referir à humanidade, englobando as pessoas com 

deficiência neste conceito. 

Em Lévinas (2001: 250), a alteridade enaltece um eu cuja prioridade é o “para-

outro”. O mesmo foi exposto por Heidegger (2005), reconhecendo o Ser-com-os-outros 

como parte da sua constituição essencial. Para o filósofo, a alteridade é algo que todo 

o ser já traz em si mesmo, como parte da sua existência. Neste sentido, o mundo 

representa meramente o lugar onde o “nós” se encontra. Sem este “outro”, de nada 

valeria a pena existir, pois a possibilidade de ser do homem apenas acontece na sua 

existência com os “outros”. Como salienta Ricoeur (1981), o “outro” é um ente que 

partilha a mundanidade e representa um ser que é “comigo”, pois é parte da minha 

coexistência. Apesar disso, a atitude diária mais comum face ao diverso não é a 

simpatia, mas sim a desconfiança, a estranheza e, por vezes, a negação. Para reverter 

esta tendência, Heidegger (2005) sugere a experiência do acolhimento como a única 

capaz de conduzir o ser humano à sua existência como Ser-no-mundo e Ser-com-os-

outros, um verdadeiro comigo no mundo.  

A experiência de acolhimento está também relacionada com a responsabilidade 

ética em Lévinas (2001), capaz de elevar o espírito de abertura do homem à alteridade 

e à diferença. O ser humano tem o dom especial de ser tocado e a sua experiência do 

mundo funda-se na sensibilidade com que atende o “outro” e o acolhe em si, como 

condição essencial para a sua realização enquanto pessoa humana. Boff (2000) lembra 

que o ser humano pode amorosamente acolher o outro, servi-lo e ultrapassar limites, 

mas apenas quando o faz na sua liberdade e na sua vontade, nunca por imposição. Não 

basta, por isso, que o ser humano se sinta obrigado socialmente a acolher o “outro”, ele 

tem de o desejar convictamente.  

 “Cuidar é mais que um ato; é uma atitude” (Leonardo Boff, 1999, p. 33). Para 

Boff representa mais do que a simples atitude de olhar o “outro”, implicando a ocupação, 

preocupação e envolvimento afetivo com ele. Para o autor, o cuidado surge como um 

modo-de-ser essencial do homem. Boff (1999, p. 35) coloca o cuidado na raiz do próprio 

ser humano, uma característica sempre presente, irredutível e mesmo ontológica. Sem 

o cuidado, o ser perde a sua humanidade, “o ser humano é um ser de cuidado – é esta 

a sua essência. Colocar cuidado em tudo o que projeta e faz, eis a característica singular 

do ser humano”. Desde a nascença até ao envelhecer, o ser humano precisa de 

cuidados. Recorremos a Dalai Lama (2004) quando afirma que ocupar-se dos “outros” 

é uma fonte de felicidade essencial para a nossa vida. 
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  Faz falta ver o outro com dignidade. Olhemos o “outro” como nos olhamos a nós 

mesmos, apenas um sincero e fraterno comigo. Cuidemos sem pedir nada em troca, por 

humanidade e respeito. Preocupemo-nos com o rosto da pessoa com deficiência e 

olhemos para ela com o cuidado e afeto que merece. Porque como refere Boff (1999, p. 

139), “o rosto do outro torna impossível a indiferença. O rosto do outro obriga-me a 

tomar posição porque ele fala, pro-voca, e-voca e con-voca.”  

Diariamente passam frente a nós rostos diversos e é neles que cruzamos o olhar 

da pessoa com deficiência. O seu rosto faz-nos olhar de forma “diferente” e muitas vezes 

preconceituosa, simplesmente porque se situa na exterioridade do nosso quadro 

percetivo e conceptual habitual (Garcia et al., 2012). Mas este rosto não pode continuar 

a ser percebido como indiferente, não podemos continuar a reagir com um desviar de 

olhar. A nossa responsabilidade face ao “outro” exige que nos coloquemos num plano 

transcendente e que o consideremos como elemento da nossa existência (Lévinas, 

2001). 

  

 

Subtema 3.1: O “outro” no desporto paralímpico  

 

A única condição para se ser sujeito do desporto é ser-se humano. “A 

experiência do alto, que o desporto proporciona, não é atributo de uns ou de outros mas 

de todos que a tentam” (Garcia et al., 2012, p. 257). Não existem incluídos ou excluídos, 

mas sim lugar para todo o ser humano. 

O desporto deve estar ao serviço da condição humana e visar a sua elevação 

(Bento, 2004). Ser-se humano implica relacionar-se com os outros seres e fazê-lo de 

forma positiva - a humanidade é algo que depende, em boa medida, do que fazemos 

uns aos outros (Savater, 1997). Ser humano é ser-com-os-outros na nossa plenitude, 

de alma e coração, é cuidá-lo e acolhê-lo em nós. O desporto assume-se, então, como 

forma privilegiada de estabelecimento de relações humanas e adoção de condutas 

positivas, onde se aplicam um conjunto de normas de trato humano colocadas à prova 

em situações de tensão, de esforço, de cansaço e de dificuldade, como são as de jogo 

e de competição. No desporto reconhecemo-nos como seres humanos, aprendemos um 

conjunto de ideais e de gestos humanizadores, aprendemos valores e adotamos 

condutas que se transferem para outros contextos socias, o que, no caso do atleta com 

deficiência, é extremamente valorizado.  
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O valor do desporto é, por excelência, humanizante (Bento, 2007) e ao remeter-

nos para o respeito pelo adversário, para a sua valorização e acolhimento, constitui-se 

como contexto privilegiado para o cuidado do “outro”, meu colega, adversário ou atleta 

com deficiência. Por conseguinte, o desporto assume-se como elemento centralizador 

e como contexto privilegiado para a superação das questões do “outro” (Garcia et al., 

2012). Le Clair (2011) afirma que o desporto de alto rendimento facilita a aceitação da 

deficiência e ajuda a que o atleta deixe de ser identificado como “o outro”. Na verdade, 

no desporto o conceito de “outro” não encontra sentido e é desprovido de significado. 

Ao contrário do que sucede na sociedade em geral e nos diferentes contextos sociais 

em que a pessoa com deficiência se move, no desporto, o “outro”, humano que é, deixa 

de existir para ser um igual que compete lado a lado comigo (Garcia et al., 2012). 

Os nossos entrevistados - atletas paralímpicos com um nível de desempenho 

excecional no desporto – obtêm o reconhecimento dos “outros”, o que os coloca no topo 

da hierarquia da deficiência (Sousa, 2009). A obtenção de uma performance de 

excelência promove a transferência do foco de atenção da deficiência para o atleta, 

produzindo nos “outros” uma visão mais positiva e humana da deficiência (Goodwin et 

al., 2004; Legg & Steadward, 2011), factos evidentes nos seguintes excertos: 

 
Se não fosse o Boccia se calhar ninguém me conhecia lá [no local onde nasceu] ou então 

conheciam-me apenas porque me viam passar numa cadeira de rodas. (Armando Costa, 

pág. 198). 

 
O Boccia mudou tudo, arranjei uma namorada também [risos]. Mas foi ela que me procurou 

a mim, por eu ser campeão… Acho que se não fosse o Boccia se calhar ela nunca tinha 

olhado para mim. (Fernando Ferreira, pág. 218). 

 
No desporto quero mostrar que tenho valor e que não é por estar numa cadeira de rodas 

que sou menos do que ninguém. Gosto de mostrar a toda a gente que sou tanto ou mais 

do que eles… e é no Boccia que eu o consigo fazer. (José Carlos Macedo, pág. 241). 

 
 Nos estudos de Purdue e Howe (2012a) e de Peers (2012a) os atletas 

paralímpicos conquistam poder e capacitação através da sua participação nos Jogos 

Paralímpicos. O crescimento deste Movimento tem contribuído de modo evidente para 

quebrar barreiras sociais, promovendo a inclusão das pessoas com deficiência e 

permitindo-lhes viver numa coexistência pacífica com os seus pares (Brittain, 2012; 

Legg & Steadward, 2011). O impacto dos Jogos Paralímpicos e do desporto para 

pessoas com deficiência na vida de outras pessoas com deficiência e na perceção social 

que se construiu em torno das mesmas tem sofrido uma grande mudança em termos de 
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mentalidades (Brittain, Ramshaw, & Gammon, 2013; Legg & Steadward, 2011). O que 

se vislumbra nesta competição tende a influenciar positivamente as perceções que as 

pessoas sem deficiência têm sobre a deficiência (Brittain, 2010, 2012; Legg & 

Steadward, 2011).  

Considerando que os meios de comunicação social desempenham um papel de 

elevada importância na divulgação dos resultados desportivos dos atletas e fazendo um 

simples exercício de reflexão, não será difícil compreender que uma maior e mais 

adequada cobertura dos media trará um reconhecimento superior ao atleta e, 

consequentemente, contribuirá para esbater as questões sociais relacionadas com a 

colocação das pessoas com deficiência na categoria do “outro”. A relevância desta 

constatação, aliada ao discurso dos entrevistados, levou-nos a sentir necessidade de 

aprofundar a temática. Não obstante as inúmeras evoluções observadas ao longo dos 

últimos anos, a cobertura do desporto para pessoas com deficiência é ainda pouco 

relevante (A. L. Pereira et al., 2006). Este panorama é alterado apenas durante a 

realização dos Jogos Paralímpicos - competição ímpar e amplamente divulgada pelos 

media internacionais (Howe, 2008b). Devido às baixas expectativas sociais sobre o 

atleta com deficiência, os Jogos Paralímpicos acabam por representar a única 

oportunidade de cobertura nacional e internacional do desporto para pessoas com 

deficiência (Brittain, 2010). Leila Marques deu-nos a sua perspetiva sobre o tema: 

 
Houve alguma evolução no âmbito dos meios de comunicação social, mas não muito. Eu 

acho que tirando o período de 2004, em que realmente houve muita procura, continuamos 

mais ou menos naquela situação em que na altura da partida e do regresso há muita 

informação, mas depois ao longo de todo o ciclo paralímpico só existem notas de rodapé 

com muito pouco assunto. (…) Por isso acho que o que evoluiu mais não foi em termos 

de quantidade mas se calhar em termos da forma como é abordado o tema. Não no sentido 

tanto da reabilitação e do coitadinho, mas cada vez mais numa vertente desportiva e de 

desporto de alto rendimento. Aí sim, acho que as mentalidades mudaram um bocadinho. 

(…) Acho que já se começa a criar uma barreira mais clara entre o que é aquilo de desporto 

de reabilitação e do que é desporto de elite e isso ainda era muito confuso até há muito 

pouco tempo. (Leila Marques, pág. 283). 

 
A propósito deste testemunho, vários autores afirmam que os Jogos 

Paralímpicos representam o momento, por excelência, em que os atletas com 

deficiência surgem de forma destacada nos media impressos, visibilidade que tem vindo 

a aumentar ao longo dos anos (Chang, Crossman, Taylor, & Walker, 2011; Howe, 

2008b; O. Pereira et al., 2011; A. Smith & Thomas, 2005). Contrariamente, os anos de 
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preparação são esquecidos pela imprensa (nacional e internacional). Na verdade, os 

atletas sentem-se reconhecidos apenas pelas suas conquistas paralímpicas, sendo 

esquecidas as inúmeras batalhas travadas no percurso decorrido até alcançarem um 

lugar neste palco competitivo. Esquecem-se as medalhas em Campeonatos da Europa, 

do Mundo, em Meettings ou torneios internacionais, feitos igualmente dignos de registo 

e louvor nacional. Menospreza-se a rotina diária de treinos, por vezes bi-diários, 

realizados pelo atleta e todo um caminho que tem de ser preenchido por desempenhos 

de excelência.  

Em contrapartida, no ano em que se realizam os Jogos, as vitórias dos atletas 

são exaltadas e identificadas como conquistas nacionais, o que valoriza sobremaneira 

o atleta (A. L. Pereira et al., 2006; O. Pereira et al., 2011). Semanas antes da partida 

dos atletas iniciam-se as coberturas desportivas e as campanhas publicitárias e após 

duas a três semanas da cerimónia de encerramento já os resultados alcançados pelos 

atletas foram esquecidos. Talvez por este motivo, os Jogos Paralímpicos representem 

o único momento em que uma multidão de espectadores acorre ao estádio para assistir 

à superação de limites intransponíveis por atletas excecionais (Howe, 2008b). Nas 

restantes competições, o desconhecimento da sociedade em geral faz com que o 

público presente nas provas seja quase inexistente e com que os poucos espectadores 

sejam apenas familiares de atletas, especialistas ou interessados da área, tal como foi 

constatado pelos atletas paralímpicos portugueses. 

Na perspetiva de Brittain (2004) a ausência de cobertura das competições 

dedicadas à prática de atletas com deficiência está relacionada com a falta de 

conhecimento e de reconhecimento do valor e das capacidades que estes atletas podem 

apresentar. Deste modo, os meios de comunicação social reforçam uma mensagem do 

desporto para pessoas com deficiência muitas vezes injusta e que desvaloriza, 

socialmente, os feitos dos atletas. Atitudes como esta contribuem para perpetuar 

preconceitos e iniquidades sociais há muito enraizadas na sociedade. Consideramos 

que neste ponto os meios de comunicação se têm vindo a demitir da sua função fulcral 

na transformação de atitudes e mentalidades sociais face ao atleta com deficiência. Para 

Pereira et al. (2006), um trabalho adequado a este nível poderá ser capaz de elevar o 

conhecimento e de promover a consciência social sobre as potencialidades da pessoa 

com deficiência, no desporto e na vida. Na realidade, as mensagens difundidas pela 

imprensa tendem a refletir o sistema social vigente nas suas mais amplas formas de 

pensar e de atuar. Por conseguinte, a reduzida presença de público nas provas associa-
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se, naturalmente, à parca divulgação deste tipo de competição pelos media, fatores que 

se influenciam mutua e negativamente. 

Um possível indicador das atitudes sociais perante o desporto para pessoas com 

e sem deficiência parece ser a diferença inequívoca de tempo despendido na cobertura 

de Jogos Olímpicos e Paralímpicos – um espelho da valorização atribuída pelos meios 

de comunicação social a estes dois eventos (Brittain, 2010; Chang et al., 2011; Pappous, 

Marcellini, & Léséleuc, 2011; O. Pereira et al., 2011) e que tem implicações evidentes 

na falta de reconhecimento do valor do atleta paralímpico (Brittain, 2010). 

A reduzida exposição do atleta paralímpico nos meios de comunicação social faz 

com que jovens atletas com deficiência não tenham modelos desportivos inspiradores 

ao seu alcance e que muitas vezes acabem por se voltar para atletas sem deficiência 

na procura de modelos de comportamento (Brittain, 2010). Porém, a sua performance 

está muitas vezes distante destes modelos sem deficiência e o seu efeito poderá ser 

oposto ao desejado. Ao comparar-se com um modelo de atleta sem deficiência, o jovem 

irá perceber as suas performances como inferiores e desmotivar-se relativamente à 

prática desportiva. Deste modo, a cobertura dos media afigura-se como capital na 

proliferação de modelos capazes de inspirar outras atletas com deficiência a praticar e 

envolver-se no desporto ao mais elevado nível (Brittain, 2010). Com efeito, no nosso 

estudo e no de Hardin e Hardin (2004), alguns atletas com deficiência referiram que eles 

próprios encontraram nos media representações de outros atletas com deficiência que 

representam verdadeiros ídolos. São atletas que se assumem como modelos de ação, 

habitualmente detentores de prestações notáveis e que, fruto das vitórias e feitos 

evidenciados, alcançaram o reconhecimento social dos “outros”, o que também eles, no 

fundo, desejam para si próprios. Recordamos o testemunho de Leila Marques: 

 
Nessa fase inicial quem também me marcou foi a Susana Barroso porque era na altura a 

atleta de quem toda a gente falava e comentava os excelentes resultados desportivos. E 

ela sempre foi muito acessível. Desde início sempre me ajudou a integrar na equipa. Por 

isso, nessa fase inicial em que comecei a praticar na Gesloures ela foi fundamental. Isto 

no sentido de realmente me ajudar, de me fazer perceber que apesar de todas as 

dificuldades é possível lá chegar. E a Susana tinha mais dificuldades que eu em mexer-se 

fora de água, dentro de água era muito melhor do que eu. Ela tinha resultados de 

excelência. Por isso ela era alguém que eu admirava e foi também alguém que, sendo 

mais velha, me deu todo o suporte e apoio, transmitindo-me as dificuldades que são 

vividas no início e que não devemos valorizar, pois tudo se consegue. (Leila Marques, pág. 

272 e 273). 
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Para alguns entrevistados, nem sempre esta figura simbólica é representada por 

outro atleta. Gabriel Potra e José Carlos Macedo mencionam ser a sua própria fonte de 

inspiração: 

 
O meu ídolo para mim se calhar sou eu. Não sigo os passos de ninguém, sigo é a minha 

vontade, sigo é a minha intuição apenas. (Gabriel Potra, pág. 135) 

 
Mas se tivesse de destacar apenas uma pessoa como fundamental neste meu percurso, 

essa pessoa seria eu [risos], porque se não fosse a minha vontade, o meu espírito e a 

minha força, não teria conseguido ganhar tudo o que ganhei. Sempre acreditei muito nas 

minhas capacidades e desde o primeiro dia em que fui à seleção senti que tinha 

capacidade para estar lá e para chegar mais longe... (José Carlos Macedo, pág. 241). 

 

A confiança nas suas capacidades e competências, aliadas aos resultados que 

preenchem a sua carreira de excelência no desporto, conduzem estes atletas a crer 

dessa forma. No entanto, destaca-se a importância que os meios de comunicação social 

poderão deter na proliferação deste tipo de modelos de ação e inspiração no desporto 

paralímpico. Tal como os fãs do desporto fazem nos diferentes contextos de prática 

desportiva, é necessário apreciar o desporto de alta competição para pessoas com 

deficiência através dos seus méritos próprios (Purdue & Howe, 2012b). Para isso, é 

imprescindível conhecer, compreender e dominar as especificidades inerentes a este 

contexto. 

 Em acréscimo à parca divulgação dos media, alguns autores afirmam que as 

mensagens veiculadas por este meio nem sempre são as mais adequadas. De facto, 

constatamos que a opinião e o conhecimento dos media acerca do desporto paralímpico 

são ainda escassos e erróneos, o que revela o quanto este tipo de prática desportiva é 

ainda desvalorizada (O. Pereira et al., 2011; Schantz & Gilbert, 2001). Neste quadro, é 

crucial que os media veiculem uma imagem positiva da pessoa com deficiência e que 

transportem informação correta relativamente a estes atletas, caso contrário, a 

tendência poderá ser a inversa - reforçar estereótipos (O. Pereira et al., 2011). DePauw 

e Gravon (2005) sugerem mesmo incluir no currículo dos media o desenvolvimento de 

trabalho específico na cobertura de eventos desportivos para pessoas com deficiência. 

Só assim a cobertura dos meios de comunicação social cumprirá a sua vertente 

educativa, aumentando o conhecimento do público acerca das especificidades do 

desporto paralímpico, nomeadamente sobre a classificação dos atletas, desportos 

específicos, regras, resultados e performances. A ignorância face a cada um destes 
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itens conduzirá os espectadores a interpretações equívocas e inviabilizará a construção 

da visão positiva que o desporto poderá passar sobre a pessoa com deficiência. 

 A realidade diz-nos que o conteúdo das mensagens veiculadas por este meio 

ainda se foca em estereótipos e preconceitos associadas à “fragilidade” e incapacidade, 

ao corpo “imperfeito”, à procura da “normalidade” e à divulgação de um atleta com 

deficiência como modelo heróico que no terreno de jogo é capaz de superar 

corajosamente a sua deficiência (Berger, 2008; Brittain, 2010; Chang et al., 2011; Hardin 

& Hardin, 2008; Howe, 2008b, 2011a; Pappous et al., 2011; A. L. Pereira et al., 2006; 

O. Pereira et al., 2011; C. F. Silva & P. D. Howe, 2012). Este tipo de modelo é 

comummente aplicado pelos meios de comunicação social aos atletas com deficiência 

que são capazes de, contra todas as expectativas, atingir elevadas prestações 

desportivas e conquistar um espaço, ainda que diminuto, na imprensa desportiva (Howe, 

2011a; Kama, 2004; C. Silva & P. D. Howe, 2012). Nos media, o “atleta-herói” é um 

“supercrip” - modelo criado para representar pessoas com deficiência que, apesar das 

suas limitações, são capazes de se superar e obter sucesso como membros 

significativos da sociedade que vivem uma “vida normal” (Hardin & Hardin, 2004, 2008; 

Howe, 2011a; Kama, 2004; C. F. Silva & D. Howe, 2012). Espera-se do atleta de elite 

com deficiência o mesmo “homem sem limites” do desporto olímpico, uma perpetuação 

da imagem do “herói paralímpico” (Berger, 2008; Kama, 2004; C. F. Silva & D. Howe, 

2012). Os nossos entrevistados enquadram-se aqui.  

Segundo Silva e Howe (2012), supercrip resulta de um processo de 

“estereotipização” e de uma sociedade que continua a ver a pessoa com deficiência 

como “o outro”. Ele surge porque as expectativas criadas acerca das pessoas com 

deficiência são, por natureza, tão baixas que os feitos alcançados por estas são sempre 

motivo de louvor e vistos como factos transcendentes já que não seria de esperar que 

fossem capazes de os atingir. Neste estudo, Silva e Howe (2012), recorrem a um 

exemplo português que vai precisamente ao encontro desta ideia. A campanha 

portuguesa de marketing que foi lançada com o nome de “Super-atleta” e que alcançou 

variados prémios de reconhecimento internacional, baseando-se no logotipo do “Super-

Homem”. A sua intenção era revelar o atleta paralímpico como detentor de uma 

habilidade singular para transcender os limites da capacidade humana. 

A este propósito, Wendell (1996) refere que algumas pessoas com deficiência, 

os chamados “heróis com deficiência”, simbolizam o controlo heróico contra todas as 

expectativas. Estes “heróis com deficiência” são pessoas que recebem a atenção 

pública por conseguirem fazer coisas que não são usuais, até mesmo para algumas 
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pessoas sem deficiência. Nestes casos, contra todas as expectativas, as pessoas com 

deficiência são reconhecidas como heróis por serem capazes de revelar performances 

que transmitem força física e resistência. Para a autora, a imagem do “herói com 

deficiência” pode reduzir, em grande medida, o fenómeno do “outro”. Ao ser visto como 

atleta de alta competição e não como pessoa com deficiência, o estigma do “outro” 

desvanece gradualmente e torna-se cada vez mais ténue (Hilvoorde & Landeweerd, 

2008; Purdue & Howe, 2012b), como nos narrou Nuno Alves: 

 
Em termos práticos, o Atletismo fez mudar a forma como as outras pessoas me veem. Eu 

neste momento, seja no trabalho ou na terra, sou visto principalmente como um atleta e 

não como uma pessoa com deficiência e isso é o que acaba por mudar mais. No público 

em geral isso acaba por passar um bocado mais ao lado, mas no trabalho e nas provas 

de Atletismo as pessoas olham para nós numa perspetiva positiva. Na competição não 

somos olhados como na rua, como ceguinhos com uma bengala. Nesse sentido o desporto 

traz-nos uma maior autoestima. (Nuno Alves, pág. 181). 

 

No entanto, a divulgação de uma imagem apenas relacionada com o alto 

rendimento poderá ser negativa para aqueles com deficiências mais severas ou para 

aqueles que decidem não se envolver no desporto. Vários autores referem que os Jogos 

Paralímpicos, ao promoverem uma imagem de “deficiência de elite”, podem ter também 

efeitos negativos, sobretudo, naqueles que não se envolvem nesta prática (Howe, 

2011a; Peers, 2009; Purdue & Howe, 2012a, 2012b). Este tipo de modelo pode ser 

negativo ao constituir-se como uma espécie de molde em que todas as pessoas com 

deficiência têm de caber e a partir do qual são julgadas (Berger, 2008; Kama, 2004; 

Schantz & Gilbert, 2001; C. F. Silva & D. Howe, 2012). Nestes casos, o desporto 

paralímpico poderá “descapacitar” em vez de “capacitar”, como seria desejável e como 

sucede naturalmente com os atletas paralímpicos entrevistados.  

 São vários os autores que referem que nesta área os meios de comunicação 

social ainda se focam muito na deficiência e não no atleta (Schantz & Gilbert, 2001; C. 

Silva & P. D. Howe, 2012). Nesta perspetiva, uma das mudanças a implementar é a 

cobertura do desporto e não da deficiência ou história de vida do atleta que conquista o 

feito desportivo (Berger, 2008; DePauw & Gavron, 2005; Hardin & Hardin, 2004).  

Para Chang et al. (2011) existem alguns sinais de mudança positiva nesta área. 

As performances dos atletas com deficiência começam a ser valorizadas segundo 

parâmetros semelhantes aos aplicados a atletas sem deficiência, sendo dado ênfase 

aos resultados, recordes e medalhas, sem descrever tanto a deficiência do atleta. No 

seu estudo, ao compararem a cobertura de Jogos Olímpicos e Paralímpicos, os autores 
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encontraram sinais de que os atletas paralímpicos começam a ser tratados como atletas 

genuínos. Contudo, a cobertura em termos de texto impresso é ainda menos profunda 

do que nos Olímpicos. Mesmo assim, o supercrip começa a perder força para o 

“verdadeiro atleta” (Chang et al., 2011). Também Howe (2008b) encontrou evidências, 

mesmo que ténues, de que os jornalistas se começam a focar mais na performance do 

atleta do que na sua história de vida e de superação da deficiência.  

 O contexto nacional reflete os factos descritos até então no quadro internacional. 

No que diz respeito ao público presente em competições nacionais e internacionais 

realizadas no nosso país, existe ainda um grande trabalho a fazer na tentativa de levar 

as pessoas às provas. A cobertura é ainda escassa (A. L. Pereira et al., 2006; O. Pereira 

et al., 2011), conforme reiterado pelos atletas entrevistados. Todavia, no estudo de 

Pereira et al. (2006), as autoras observaram um aumento significativo no número de 

notícias dedicadas aos atletas paralímpicos portugueses, o que revela alguma mudança 

no modo como o atleta com deficiência é percebido socialmente. Todavia, a informação 

veiculada pelos media impressos caracteriza-se ainda por ser estereotipada, recorrer a 

linguagem inapropriada, tender a omitir a deficiência do atleta e, consequentemente, 

“rejeitar” a sua identidade (O. Pereira et al., 2011). Ainda é atribuído pouco valor ao 

atleta paralímpico nacional; o enfoque é colocado nos resultados obtidos e no 

simbolismo do recorde batido contra todas as adversidades e contra todas as 

expectativas (A. L. Pereira et al., 2006).  

 

 

Subtema 3.2: Os “outros” significativos do Desporto Paralímpico 

 

 Os “mais significativos” assumem-se como pessoas marcantes no caminho 

percorrido pelo atleta, podendo a sua passagem ser curta ou prolongada. O elo comum 

é que são pessoas com quem o atleta gosta de partilhar os seus feitos desportivos, 

pessoas a quem dedica as suas vitórias, pessoas onde encontra um ombro amigo, 

pessoas a quem gosta de dar alegrias. A este nível, vários atletas referiram a obtenção 

de uma medalha como uma conquista que é, também, vivida e partilhada com os seus 

“mais significativos”, no fundo, uma vitória que é também deles. José Carlos Macedo e 

Simone Fragoso aludem a esta temática no seu discurso: 

 
Eu gosto de ganhar não apenas por mim, mas por todos aqueles que acreditam em mim. 

(José Carlos Macedo, pág. 240). 
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O facto de a minha mãe ter estado comigo em alguns dos momentos mais marcantes na 

Natação foi fantástico. Ela foi a Londres porque eu estava naquela… se calhar esta vai ser 

a última vez que venho aos Jogos e queria que ela vivesse aquele momento comigo. 

(Simone Fragoso, pág. 307). 

 

A construção e manutenção de uma carreira desportiva de elite é uma tarefa 

complexa, sendo caracterizada por elevadas pressões e constrangimentos. Neste 

sentido, o apoio da família, dos amigos, dos colegas (pares), do treinador e equipa 

técnica é fundamental nos resultados desportivos alcançados, mas também no facto de 

os entrevistados terem permanecido, durante tantos anos, na alta competição. Estas 

pessoas tornam-se relevantes e têm uma ascendência irrefutável no percurso do atleta. 

São pessoas que se destacam por serem capazes de levar o atleta a sentir que vive 

uma vida “normal” (Sousa, 2009). 

 Adicionalmente, o reconhecimento dos “mais significativos” é extremamente 

valorizado pelos entrevistados. Mais do que sentir-se reconhecido pelo público em geral 

ou pelos meios de comunicação social, o atleta paralímpico português deseja ser 

reconhecido por aqueles que lhe são referentes. 

 A família é um elemento central no apoio ao atleta em todas as fases do seu 

trajeto desportivo, sobretudo nos períodos de transição (Fitzgerald & Kirk, 2009) e 

habitualmente representa um facilitador no contexto desportivo do atleta paralímpico 

(Hutzler & Bergman, 2011b; Jaarsma et al., 2013). Numa fase inicial da carreira do 

atleta, o apoio da família situa-se mais a nível emocional e financeiro, aspetos 

essenciais para a manutenção da prática desportiva e para este chegar à alta 

competição (Ferreira & Moraes, 2012), factos corroborados pelos nossos atletas 

 No caso de atletas como David Grachat, Gabriel Macchi, Leila Marques, Lenine 

Cunha e Sara Duarte, a família foi responsável pela iniciação desportiva, ao levá-los, 

desde cedo, a vivenciar experiências desportivas diversificadas. Nos primeiros anos da 

carreira daqueles que se iniciaram no desporto ainda muito jovens, os pais foram 

fundamentais no incentivo, motivação e assiduidade dos atletas ao treino, estando 

diretamente comprometidos na carreira desportiva dos seus filhos. Apesar da 

deficiência, a família nunca privou os atletas de aproveitarem as oportunidades que a 

vida lhes deu e de experimentarem uma diversidade de modalidades.  

O histórico de prática desportiva na família tem implicações óbvias na iniciação 

precoce do atleta paralímpico no desporto. De facto, David Grachat, Gabriel Macchi, 

Leila Marques e Lenine Cunha relatam que a experiência desportiva era uma nota 

comum na vida dos seus familiares mais próximos e que isso foi essencial no facto de, 
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mesmo com uma deficiência, terem sido incentivados desde muito cedo à prática 

desportiva. Nos seus estudos com atletas olímpicos brasileiros, Rubio (2001, 2004) 

também alude à influência positiva da família na iniciação desportiva dos atletas e 

reafirma o papel basilar que uma retaguarda familiar adequada poderá deter no 

processo de desenvolvimento e envolvimento de atletas de alto rendimento na prática 

desportiva. 

Pese embora o desconhecimento inicial de outras famílias relativamente ao 

desporto para pessoas com deficiência, o apoio aos atletas revelou-se sempre 

incondicional.  

 
Os meus pais sempre me deram apoio e levavam a Natação mais a sério do que eu… 

Obrigavam-me a ir e eles sempre quiseram que a Natação fosse importante. Eles sempre 

me deram o apoio, sempre acordaram cedo para me levar ao treino, quase faltavam ao 

trabalho para me ir buscar à piscina, sempre me apoiaram… (…) Tenho muito a agradecer 

a eles. Se não fossem eles eu não estava aqui hoje... Sem dúvida os meus pais foram os 

mais marcantes, porque sem eles nada disto teria acontecido… Se não fossem eles, 

certamente não teria visto a chama a acender e tenho muito que lhes agradecer por isto. 

(Narrativa de David Grachat, pág. 261). 

 
Quando as vitórias começam a surgir, o orgulho da família eleva-se, o interesse 

em acompanhar a carreira do atleta aumenta e as suas experiências desportivas 

passam a ser partilhadas com os mais próximos. António Marques contou-nos como se 

sentiu nessa fase: 

 
A minha mãe, a minha irmã e o meu cunhado sempre me apoiaram. Quando é próximo 

até tentam ir ver os jogos. (…) Eles no início não ligavam muito, não acreditavam em mim 

e nas minhas capacidades. Mesmo aqui na aldeia, as pessoas ficavam muito admiradas 

de como é que eu ganhava medalhas e como é que ganhava tantas medalhas. Mas com 

o tempo, quando me começaram a ver chegar a casa com medalhas, aí passaram a poiar-

me incondicionalmente. (António Marques, pág. 192). 

 

 É no seio da família que o atleta cresce, adquire valores, aprende a assumir 

condutas e constrói a sua identidade. Com referência a isso, Leila Marques descreve a 

influência que o pai teve no seu percurso desportivo dizendo:  

 
Depois o meu pai… o esforço dele que cansadíssimo se continuava a levantar às cinco da 

amanhã para me levar aos treinos. Eu costumo dizer que a minha mãe me deu a educação, 

mas o meu pai foi quem me deu aqueles valores base da pontualidade, de cumprir, de não 

falhar, de não faltar, isso foi o meu pai que me deu pois também foi sempre um homem de 
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trabalho. A minha mãe era Professora do Ensino Básico por isso tinha mais formação e o 

meu pai tem apenas a 4º classe, mas criou uma empresa dele próprio, sozinho, uma 

empresa que hoje está bem conceituada no mercado e portanto foi esta ideia do trabalho 

e da responsabilidade no trabalho que ele nos passou. O nunca falhar, o cumprir horários, 

todas essas questões práticas que é preciso para se conseguir também ter sucesso no 

desporto de alto rendimento. Isso fez sempre com que eu o admirasse bastante, com que 

tivesse muito orgulho nele…. e no fundo, seguisse os seus passos… no desporto e na 

vida. (Leila Marques, pág. 281). 

 

Percebe-se a admiração de Leila pelo pai, não apenas pela forma como sempre 

se revelou persistente no acompanhamento do processo de treino, mas também pela 

dedicação e comprometimento com que o fez, pelos valores que lhe incutiu e que foram 

fulcrais na ascensão e manutenção da atleta no alto rendimento. Para Leila, os seus 

pais foram também fundamentais no investimento realizado na sua prática. 

 Decorrente da escassez de apoios ao desporto para pessoas com deficiência 

em Portugal, alguns atletas destacam a importância do apoio financeiro da família. A 

forte relação que os une, a perceção de que o desporto é, efetivamente, algo muito 

importante para o atleta, bem como a crença nas suas competências desportivas, 

conduzem os pais a um elevado investimento. A ânsia de alimentar o sonho desportivo 

dos seus filhos fala mais alto e é inevitável que estes apoiem o desejo do atleta de elite. 

Recuperemos a narrativa de Sara Duarte, atleta de Equitação, onde esta presta exemplo 

dos vários investimentos feitos pela sua mãe ao longo do seu percurso.  

Além dos pais, João Martins e Leila Marques reportam-se aos seus irmãos como 

referentes no seu trajeto desportivo:   

 
As minhas “irmãs” foram essenciais porque a minha vida sempre foi vivida a par com a 

delas, sempre lado a lado. Elas andavam na música e eu andava sempre com elas para 

todo o lado. (…) Elas dão-me muito apoio, sempre que podem vão ver as minhas provas, 

gritam que se fartam, não param [risos]. (…) Durante a minha carreira houve momentos 

em que pensei desistir, em que pensei abandonar a Natação, mas depois acabei sempre 

por continuar com o apoio da família, dos amigos e das minhas irmãs. Quando vim de 

Pequim cheguei a pensar desistir e falei muitas vezes nisso, mas foram principalmente as 

minhas irmãs que me fizeram continuar. (João Martins, pág. 268). 

De todas estas pessoas destaco o papel das minhas irmãs. As duas praticavam Ginástica. 

Elas foram fundamentais desde sempre. Primeiro foram o fator que fez com que os meus 

pais não me superprotegessem… (…) Eram elas que se metiam comigo, que me 

espicaçavam a fazer as coisas. Nisso elas foram fundamentais para que não houvesse 
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essa superproteção. (…) Por um lado elas incentivavam-me a ser autónoma e faziam com 

que eu tivesse a confiança que ia ganhando em mim e o à vontade em lidar com a minha 

imagem corporal… (…) É engraçado porque elas têm as duas feitios muito diferentes, uma 

porque nunca foi muito de valorizar os meus feitos desportivos [a mais nova] e a outra era 

completamente o oposto [a mais velha]. Essa ia recortando os jornais e ia gravando as 

imagens que davam. Penso que o que também me fez ter bom senso no meu percurso 

desportivo e na minha vida foi mesmo o facto de uma não ligar muito à minha carreira, 

mas incentivar-me e querer que eu continuasse a praticar, sem falar, sem gabar, sem nada 

e a outra destacava-se pelo excesso. Penso que foi ali o equilíbrio no meio de tudo isto 

que me ajudou. (Leila Marques, pág. 272). 

 

 Como mencionado e como se constata na tabela de caracterização do grupo de 

estudo, a maioria dos entrevistados iniciou-se no desporto para pessoas com deficiência 

na fase adulta. Por conseguinte, é natural que a mulher/marido, companheira(o) ou 

namorada(o) surjam também como pessoas referentes. Na realidade, os atletas mais 

velhos têm muitas vezes de abdicar dos momentos em família para se dedicarem ao 

desporto, sendo necessário a sua compreensão. Bruno Valentim foi um dos atletas que 

mais valorizou o papel desempenhado pela sua mulher: 

 
A Xana está sempre lá e vem marcar uma fase da minha vida que me repôs no sítio. Mas 

não vejo a Xana só como a minha namorada. Penso sempre naquele desabafo da canção 

da Alanis Morissette que diz: "Eu não sou a tua enfermeira, não sou a tua mãe, não sou a 

tua irmã, vê-me de outra maneira se faz favor". E quando ouço essa música olho para o 

lado e assobio porque a Xana é tudo isso e mais alguma coisa. É o meu auxiliar, é a 

terceira pessoa, é a irmã, é a amiga, é a colega de profissão. Há aqui muita fusão. É 

simbiótica a nossa relação [risos]. E depois nestas coisas do desporto apoia-me em tudo. 

(Bruno Valentim, pág. 210 e 211). 

 
 Em alguns casos, a mulher do atleta participa de forma ativa nos treinos e na 

competição. Jorge Pina e Nelson Lopes são atletas cujas mulheres são treinadoras e 

dão assistência na sua recuperação, tendo, então, um papel direto na sua prática 

desportiva. Apresenta-se como exemplo um excerto da narrativa de Jorge Pina: 

 
Acho que a minha mulher, sem dúvida, tem sido a mais importante. Conheci-a no desporto 

adaptado e hoje é também minha treinadora. O meu treinador, o José Santos, ajuda-a a 

preparar o treino, mas é ela que faz tudo comigo. Ela é médica, mas também corre 

comigo… Foi ela que correu comigo um dos percursos da maratona de Pequim… (…) É 

ela que me apoia no treino e em casa. Ela é que é a minha marca, foi ela que me ajudou 

a preparar para as maratonas, ela é a pessoa que está sempre disponível, ela é que me 
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acorda cedo para não faltar ao treino, ela é que me vai levar aos treinos… é sempre ela! 

(Jorge Pina, pág. 142). 

 

João Martins refere-se ainda ao papel significativo que os amigos sempre 

tiveram na sua carreira: 

 
Os meus amigos são incríveis, sempre foram, fazem-me tantas surpresas… Tenho amigos 

de infância que sempre me acompanharam e que sempre que eu venho de competições 

internacionais e dos Jogos Paralímpicos me fazem uma festa muito grande. (…). Eles vão-

me buscar ao aeroporto, fazem uma grande festa lá, levam cartazes de apoio e depois 

ainda vêm para minha casa festejar até às tantas horas da manhã [risos]. Eles escrevem-

me dedicatórias, oferecem prendas…. Sinto uma alegria muito grande nesses momentos. 

Foi o reconhecimento e a amizade deles que também me deu ao longo destes anos a 

força que precisei para me manter na competição. Este apoio sempre foi muito importante, 

muito… (João Martins, pág. 268). 

 

No caso dos colegas de treino, “o sentimento de ‘estarem juntos à parte’, numa 

situação excecional, de partilharem algo importante, de se afastarem em conjunto do 

resto do mundo e de rejeitarem as normas usuais, conserva a sua magia mesmo para 

lá do tempo de duração do jogo” (Huizinga, 2003, p. 28). O autor aproxima este 

acontecimento à criação de uma comunidade, uma irmandade criada numa esfera 

mágica que envolve os atletas que nela têm a oportunidade de penetrar. As narrativas 

reiteram a importância destas redes sociais criadas no desporto. David Grachat e de 

José Rodolfo Alves ilustram a ideia: 

 
Depois também fui fazendo amigos que para mim são como irmãos… e isso acho que 

foram as coisas melhores que eu tive ao longo da minha vida. É o caso do Emanuel, da 

Simone e da Leila... Eles foram das pessoas mais importantes e que me fazem estar aqui, 

que me fazem ainda lutar por isto. São pessoas que marcam e são eles que me motivam… 

(…) O Emanuel por dois Jogos consecutivos que fica à beira de ir, mas acaba por não ir… 

e ver a força dele, a vontade de treinar para tentar depois mais 4 anos… é inspirador. Eu 

sinto-me inspirado por ele. É uma pessoa em que eu me revejo e que por mim vai ter 

sempre todo o amor e carinho… (…) A Simone porque ela é a nossa mascote pequenina… 

E depois pelos momentos tão divertidos que já passamos juntos. (…) A Leila porque tem 

a deficiência mais parecida com a minha e sempre foi um exemplo a seguir… Tirou o curso 

e é médica… e conseguiu tirar o curso ao mesmo tempo que treinava… isso é admirável 

para mim. (David Grachat, pág. 261). 
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Os colegas que me marcaram mais foram o José Gameiro, o Gabriel Potra e o Firmino por 

ser muito quieto [risos]. (…) O José Gameiro foi quem me incentivou no início da minha 

carreira. Era um colega que era da minha residência, que fazia as mesmas distâncias e 

íamos juntos para o treino. Eu ajudava-o e incentivava-o para o treino e ele a mim. O apoio 

um ao outro era muito grande. Era companheiro de treino e de ida para casa. O Gabriel 

Potra foi um colega de treino que se especializou nas mesmas distâncias que eu e com 

quem acabei por treinar muito. (…) Sempre nos demos bem desde início. E até hoje é dos 

atletas que me marca mais. É também por ele que ainda me mantenho cá. (…) E também 

muito importante foi o Bruno Girão que era um atleta-guia que durante o inverno treinava 

connosco e nos ajudava. (José Rodolfo Alves, pág. 150). 

 

Os colegas, companheiros de treino e de competição, partilham experiências 

diárias, vivências comuns, metas desportivas similares e são essenciais na carreira do 

atleta. Se uns foram responsáveis pela iniciação desportiva, outros são fundamentais 

na manutenção e progressão até ao alto rendimento. É, pois, comum que os atletas 

vejam os seus colegas como parte da sua família; no fundo é com eles que partilham a 

amizade, os treinos intensivos, as vitórias e as derrotas. A luta por objetivos comuns 

aproxima-os e mantém-nos unidos através de um sentimento de “espírito de corpo” e 

comprometimento constante (Garci & Mandich, 2005). Em simultâneo, certos colegas 

mais velhos tornam-se significativos pelo facto de se constituírem como exemplo, 

incentivo e fonte de inspiração, conforme revelam Carlos Lopes, João Martins, Nelson 

Lopes e Susana Barroso, entre outros. Destacam-se por serem idolatrados pelos atletas 

mais jovens e por terem constituído, eles próprios, modelo de comportamento para 

novos atletas. 

 Por seu turno, o treinador é igualmente fundamental, não apenas pelo apoio 

prestado, pela motivação do atleta, mas também pela forma como o desafia 

constantemente a atingir e aspirar performances mais elevadas (Arthur, Hardy, & 

Woodman, 2012; Banack, Sabiston, & Bloom, 2011; Tawse et al., 2012). Para os 

autores, este apoio pode refletir-se a nível emocional, na amizade compartilhada, na 

partilha de conhecimentos com o atleta que visem melhorar as suas habilidades e ainda 

na construção e definição de objetivos e metas tangíveis para o atleta. Um bom treinador 

é aquele que combina uma boa visão, que apoia e que desafia os seus atletas (Arthur 

et al., 2012). Todavia, as características individuais do atleta e as particularidades do 

contexto envolvente influenciam a relação atleta-treinador e vice-versa (Bush & Silk, 

2012). 

 Partindo da análise das narrativas, é comum a referência à forte relação de 

amizade criada entre treinador e atleta, a qual se estende muito para além do treino e 
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da competição. O mesmo foi percebido por Tawse (2012) no seu estudo com praticantes 

de râguebi em cadeira de rodas. Quando o treinador acompanha o atleta ao longo de 

vários anos, a amizade e a cumplicidade construídas é muito grande e estende-se, 

naturalmente, para além do espaço desportivo. Os diferentes excertos que se seguem 

revelam a influência que o treinador teve no percurso de alguns entrevistados. Cada um 

com a sua história, cada um com características singulares, cada um por diferentes 

motivos, mostra-nos o treinador como figura imprescindível no seu percurso. 

 
Depois, obviamente, que foi o meu treinador também porque ele fez-me acreditar nas 

minhas capacidades. Se calhar eu até acreditava, mas se não fosse ele, eu não acreditava 

com tanta firmeza como acredito hoje. (João Paulo Fernandes, pág. 234). 

 
Ele dedicou-se de corpo e alma a mim. Quando eu lhe disse que em Londres queria 

terminar a minha carreira ele disse-me: “Se tu queres acabar eu também acabo aqui. E se 

um dia quiseres voltar eu também volto”. O nosso percurso como treinador e como atleta 

foi fabuloso, ele conseguiu fazer de mim um campeão. (…) A nosso relação é de 

companheiros, de irmãos mesmo. (…) Ele é treinador, é pai, é irmão, é amigo… Ele é uma 

pessoa muito reta, quando tem de ralhar ralha e se for preciso é duro comigo [sorrisos]. 

Apesar de sermos muito amigos, quando as coisas não correm bem e ele me chama a 

atenção eu respeito e coloco a amizade de parte… [risos]. Ou seja, para além da amizade, 

o respeito que tenho por ele é muito grande… O que ele diz é lei, mesmo eu tendo uma 

ideia diferente. (…) Nós os dois temos vivido emoções muito grandes juntos, foi sempre 

ele que me acompanhou e no meu caso como sou muito dependente de uma segunda 

pessoa ele para além de meu treinador tem sido sempre o meu auxiliar. É ele que trata de 

mim para além de me treinar e isso fez com que criássemos uma relação muito forte desde 

o início… [sorrisos]. (João Martins, pág. 267). 

 
O meu treinador (…) é uma pessoa que percebe imenso de Atletismo, tem uma excelente 

formação e é muito profissional. Adoro mesmo trabalhar com ele. Uma excelente pessoa. 

Dá uma grande autonomia aos atletas e tem muita ciência naquilo que está a fazer. 

Absolutamente fantástico! (Maria Odete Fiúza, pág. 172). 

 
Sem dúvida que o Carlos Mota é um excelente treinador. Quem tiver a sorte de trabalhar 

com ele está muito bem acompanhado porque ele tem o espírito de que a Natação para 

pessoas com deficiência de alto rendimento não é Natação para reabilitação. São coisas 

completamente diferentes. Ele leva aquilo muito a sério e muito à risca. Não dá para pisar 

fora! Nem que vá treinar ao domingo que é o dia de descanso e aos feriados, ele está 

disponível 24 horas por dia. (…) Ele chegou a ter muitos atletas na competição, não sei 

precisar quantos, talvez 4 ou 5 ao mesmo tempo e cada um com os seus horários: uns na 
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escola, outros no trabalho, outros na Faculdade. Tudo muito diferente e ele estava sempre 

disponível. E o nosso treino era diferente, cada um tinha um treino à medida das suas 

capacidades e objetivos. (Susana Barroso, pág. 212 e 213). 

 

 O treinador simboliza a presença contínua, o acompanhamento do atleta em 

todos os momentos da sua carreira, no auge desportivo, mas também nas fases mais 

difíceis. Neste contexto, a partilha de experiências e vitórias marcantes com o treinador 

fortalece a relação existente. Do mesmo modo, a superação conjunta de obstáculos que 

foram surgindo na carreira do atleta reforçam o valor do treinador como elemento “mais 

significativo” para o atleta. 

 Para a atribuição do papel de “mais significativo” ao treinador, contribui também 

a identificação do atleta com a personalidade do treinador, a partilha dos mesmos 

valores, da mesma vontade de vencer e de competir; o reconhecimento de 

competências e conhecimentos específicos neste elemento; a crença que o treinador 

detém nas capacidades do atleta; e a capacidade que o treinador tem para fazer com 

que o atleta se sinta competente na sua prática (Banack et al., 2011; Tawse et al., 2012). 

Tawse et al. (2012) acrescenta a estas características a capacidade de liderança 

revelada pelo treinador, o seu apoio incondicional, a capacidade que detém para 

potenciar as capacidades do atleta e a sua independência, aspetos sobrevalorizados 

pelos atletas de elite com deficiência. Porém, nem sempre é assim. Para certos 

entrevistados, a experiência vivida com os treinadores é recordada como negativa e 

Filomena Franco é o exemplo mais evidente disso. 

 
Tive sempre muitos problemas com ele… (…) Quando temos alguém connosco que acha 

que nós somos coitadinhos é muito complicado. Um treinador que não acredita em nós e 

que diz que não somos capazes de chegar ao nível de outras atletas que vemos remar 

porque a nossa lesão não o permite… isso para mim é muito difícil de ouvir porque eu 

estou lá para fazer o meu melhor… (Filomena Franco, pág. 327). 

 

A realidade é que uma vitória não é apenas do atleta, mas de todos aqueles que 

tornaram a sua prestação e participação desportiva de alto nível possível, incluindo a 

família, o treinador e os restantes elementos da equipa técnica (Tawse et al., 2012). 

Como narrou Sara: Também tenho uma boa equipa por trás de mim que se eu falho num ponto 

eles vão lá e podem ajudar. Se eu fico doente e, por exemplo, não posso ir treinar, sei que eles 

tratam do meu cavalo e o treinam. Eles são fundamentais e sem eles não estava onde estou, 

sem dúvida que não, são essenciais. (Sara Duarte, pág. 255). Firmino Baptista referenciou o 

seu preparador físico como referente nos últimos anos.  
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Por seu turno, João Paulo Fernandes citou a Professora de Educação Física do 

Ensino Básico como “mais significativa” no seu trajeto de vida e no desporto. Sem a sua 

perseverança, persistência, dedicação e empenho, o atleta nunca se teria iniciado no 

Boccia. Uma das mais marcantes foi a Professora Clotilde, que foi a pessoa que me colocou no 

desporto. Sem o esforço dela nunca estaria aqui agora. (Narrativa de João Paulo Fernandes, 

pág. 234).  

Pelo exposto, é percetível que os “mais significativos” para o atleta paralímpico 

variam muito de atleta para atleta, estando diretamente relacionados com a experiência 

desportiva específica de cada um. Não obstante, no desporto para pessoas com 

deficiência existem ainda um conjunto de elementos que retratam a especificidade da 

prática e cujo papel tem sido descurado pela investigação. Não encontramos estudos 

que se focassem no papel do atleta-guia no Atletismo para atletas com deficiência 

visual, no auxiliar no Boccia ou no Tiro, entre muitos outros técnicos e/ou 

acompanhantes que prestam apoio a atletas com deficiência e que são identitários neste 

tipo de prática desportiva. Com efeito, os entrevistados foram perentórios ao afirmar a 

importância “vital” que estes elementos detêm no seu trajeto. São pessoas essenciais 

para o treino bem como na sua prestação desportiva. 

Focando o caso específico do atleta com deficiência visual, nomeadamente nas 

classes T11 e T12, parte do seu sucesso no desporto é devido à ajuda do atleta-guia 

("A Guide for Success," 2006). Nesta conjuntura, a criação de um forte vínculo e de uma 

relação de amizade é determinante nos resultados obtidos pelo atleta. Conquistar 

medalhas em conjunto simboliza muitas horas de treino e de dedicação do atleta-guia, 

por isso este elemento desempenha um papel curial no sucesso dos atletas com 

deficiência visual ("A Guide for Success," 2006).  

A colaboração do atleta-guia permite ao atleta com deficiência visual treinar mais 

e melhor, retirando o melhor rendimento da prática. A sua presença em prova permite 

ao atleta focar-se nas tarefas que tem de realizar e “transpor” para o atleta-guia a 

responsabilidade de controlar a posição dos seus adversários, fazer o abastecimento 

de água, controlar o ritmo da corrida, entre outras tarefas.  

 
O guia é muito importante no treino e na competição. Quando consigo treinar com guias 

treino sempre mais e com melhor qualidade do que sozinho. E nas provas de estrada é 

essencial. Porque eu já tenho muitas limitações, principalmente em percursos que não 

conheço. Se é uma prova que já conheço o percurso consigo fazê-la sozinho. Agora, se é 

uma prova que não conheço, o guia é essencial (…) por causa dos obstáculos, dos 

percursos, para informar a posição dos adversários e mesmo para os abastecimentos. (…) 
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Depois o meu atual guia, o Martim, além de treinador e guia somos amigos. Já nos 

conhecemos há muito tempo e é mais uma relação de amizade muito forte do que de 

treinador e de atleta. Ele tem sido muito importante! (Gabriel Macchi, pág. 125). 

 

Neste quadro, ele é mais do que um guia; representa o “escudo” do atleta, tal 

como Maria Odete Fiúza narrou:  

 
A fase de iniciação foi muito difícil. (…) Nessa fase senti-me um bocadinho sozinha no 

treino e se calhar na própria competição. (…) Foi um período complexo! (…) … aí foi 

importante o João Baeta que foi meu guia entre 97 e 2007. Ele teve um papel 

preponderante na minha carreira. É como se fosse da minha família, é mais do que um 

irmão... Foi de facto a pessoa que me deu estabilidade e que esteve comigo durante vários 

anos. É uma pessoa excecional. (…) Houve uma altura em que eu estive muito doente, 

em que estive com uma anemia gravíssima. Então estávamos a fazer uma prova de 

estrada e ele ainda não era meu guia regular e estava a fazer a prova com outro atleta. 

Nessa prova eu ia ficar em último e então o Baeta disse ao atleta que acompanhava para 

não me passar, só para eu não ficar em último… porque ele sabia que o grupo me ia 

massacrar. Esse apoio do João Baeta mudou o respeito que os outros tinham por mim. 

Fez-me ganhar o respeito dos outros atletas. Ele era o meu escudo. (…) A partir de 97 

passei a ser eu mesma e a ter a minha própria respeitabilidade graças ao guia. (Maria 

Odete Fiúza, pág. 168 e 169). 

 

A ação do guia é a de proteger o atleta, ao mesmo tempo que o torna mais forte 

(física e psicologicamente) para enfrentar a “batalha” desportiva. A companhia diária do 

atleta-guia e a realização de muitos quilómetros de corrida juntos tornam atleta e atleta-

guia muito próximos, o que lhes permite desenvolver uma relação de amizade para além 

do desporto. Contudo, esta apenas é possível quando o atleta-guia acompanha um 

atleta durante vários anos. Nestes casos, a cumplicidade que se cria entre ambos será 

essencial em prova e revelar-se-á basilar nos resultados desportivos conquistados pelo 

atleta. Para além disso, confere ao seu percurso uma maior estabilidade, sendo muito 

importante na capacitação do atleta pelo reforço positivo e constante que lhe presta, o 

que vai ao encontro do testemunho de Odete. Um atleta que corre com um atleta-guia 

em quem confia, em quem acredita e que conhece bem, leva uma grande vantagem 

para o momento da prova. Sendo companheiro diário do atleta no treino e ao partilhar 

consigo as vitórias na competição, o atleta-guia vive a experiência desportiva em 

conjunto com o atleta e faz das suas conquistas também as suas.  
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O Nuno [Nuno Alpiarça, atleta-guia de Carlos] também foi fundamental. Para além de ter 

estado comigo durante muitos anos, sempre fomos muito amigos e companheiros. 

Quando passei as fases mais difíceis da minha carreira ele esteve sempre lá, mas também 

esteve em muitas vitórias. Foi ele que me ajudou a ganhar forças para regressar às vitórias 

e isso fez de nós muito unidos. (Carlos Lopes, pág. 111). 

  

No que diz respeito ao papel desempenhado pelo auxiliar no Boccia ou no Tiro, 

casos específicos dos atletas entrevistados, a amizade, cumplicidade e a forte relação 

criada influenciam o sucesso desportivo. De facto, o auxiliar é uma referência 

imprescindível ao apoiar, diariamente, o atleta na sua atividade desportiva, mas também 

na realização das atividades de vida diária, nomeadamente, quando se deslocam para 

a participação em competições.  

 
Eu dou-me muito bem com este auxiliar [Roberto] que tenho agora porque ele é como eu, 

somos parecidos ao nível da personalidade. Ele gosta de ganhar, ele quer sempre o 

melhor resultado possível e trabalha muito comigo nesse sentido… É ele que me 

aperfeiçoa as bolas, que arranja as calhas, que as faz de forma adaptada ao meu tipo de 

jogo. Ele gosta tanto do que faz que se empenha muito em construir-me material adaptado. 

Ele é muito dedicado e está sempre a pensar em formas de me ajudar a melhorar o meu 

jogo. (…) Em 2008 quando ele começou a trabalhar comigo eu estava a cair, estava a 

entrar numa fase decrescente da minha carreira e foi ele que me levantou e que me ajudou 

a voltar às vitórias. Depois ele também sempre acreditou muito em mim e nas minhas 

capacidades. Ele sempre acreditou que eu era capaz e isso foi fundamental. (José Carlos 

Macedo, pág. 241). 

 

 Neste testemunho percebe-se que as competências técnicas do auxiliar são 

também fulcrais nos resultados obtidos pelos atletas de Boccia, tal como sucede com o 

atleta-guia. Aqui o sucesso é resultado da prestação destes dois elementos e do modo 

como, em conjunto, superam os seus limites. Por este motivo, muitas vitórias são 

duplamente vividas. 

Nas palavras dos atletas paralímpicos portugueses, podemos designar o atleta-

guia como “os meus olhos” e o auxiliar como “as minhas mãos”, expressões que 

denotam a importância e o elevado significado que estes elementos adquirem no 

desporto para pessoas com deficiência. 

 

O guia é os nossos olhos, ele é muito importante. (Narrativa de Carlos Ferreira, pág. 98).  

Com o Auxiliar o fundamental é darmo-nos bem. Passamos muito tempo juntos. (…). O 

auxiliar é as minhas mãos. Ele tem a vida dele e eu tenho a minha, mas nas competições 
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e nas viagens ele é as minhas mãos, literalmente… E ou há sintonia entre os dois e uma 

boa amizade ou a competição não irá correr bem. (Armando Costa, pág. 199). 

 

 

Tema 4 – Identidade  

 

O Movimento Paralímpico, à semelhança do fenómeno desportivo em geral, tem 

vindo a ser testemunho de importantes transformações nos últimos anos. Algumas 

espelham profundas mudanças, repercutindo-se na própria condição de atleta e no seu 

papel social, sendo, por este motivo, pertinente compreender as questões da identidade.  

As identidades são formadas numa relação dialética entre fatores internos e 

externos, por isso mesmo, são produtos sociais, concebidos através da interação com 

os outros. Segundo Tsang (2000), a identidade é criada e construída através da 

experiência e da intersubjetividade; através do sentido que atribuímos às nossas 

experiências vividas; e à medida que contamos histórias que explicam e justificam as 

nossas ações. Uma identidade é um contínuo que se modifica ao longo do tempo, de 

acordo com o contexto e a interação com os outros (D. Anderson, 2009). Neste sentido, 

através da interpretação das narrativas de vida dos entrevistados e respetivas 

experiências temos elementos para compreender como é construída a identidade do 

atleta paralímpico. Importa, no entanto, ressalvar que nos detemos no contexto 

desportivo, ou seja, pretende-se perceber em que medida a prática desportiva 

influenciou a sua vida e a perceção da sua própria deficiência – um dos objetivos desta 

investigação.  

Estudos sobre identidade, em atletas com deficiência, revelam que existem 

múltiplas e diversas identidades, sendo extremamente difícil encontrar uma identidade 

comum entre atletas (Tasiemski et al., 2004; Williams, 1994). Estas variam em função 

do género, das horas dedicadas ao treino e à competição, do envolvimento do atleta na 

prática desportiva, do estatuto alcançado por este no desporto, do contexto que o 

envolve e daqueles que o rodeiam (Tasiemski et al., 2004). Deste modo, não se 

pretende generalizar ou mesmo encontrar uma “identidade paralímpica”, mas tão-

somente identificar pontos de contacto entre os atletas que nos permitam compreender 

a influência da prática desportiva na construção da sua identidade.  

O desporto tem uma função basilar na vida do atleta paralímpico. São notórias 

as alterações que o desporto provoca na identidade do atleta e a influência positiva que 

detém na aceitação e compreensão da sua deficiência, bem como em aprender a tirar 
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o melhor partido das suas capacidades (D. Anderson, 2009). No nosso estudo, 

narrativas como as de Fernando Ferreira e João Paulo Fernandes ilustram a ideia: 

 
O Boccia, no fundo, fez de mim outra pessoa. (Fernando Ferreira, pág. 194). 

 
Eu tenho muito a agradecer ao desporto. O reconhecimento, o ensino da vida, de valores. 

Eu costumo dizer que o desporto deu-me duas outras licenciaturas, mas de âmbito 

pessoal, no crescer e ser outro João Paulo que sou hoje. (João Paulo Fernandes, pág. 

233). 

 

Nos atletas com deficiência congénita, o significado do desporto foi-se 

modificando com a experiência vivida. Através da prática desportiva, por exemplo, a 

pessoa tende a “afastar-se” do seu corpo com deficiência e a aproximar-se do corpo 

desportista. O envolvimento no desporto promove a transição da identidade de vítima 

associada à pessoa com deficiência para a identidade atlética (Le Clair, 2011). As 

limitações inerentes à deficiência são rejeitadas à medida que os atletas se sentem 

capazes de alcançar os objetivos que desejam e que definem para si, bem como à 

medida que desenvolvem um sentimento de pertença ao grupo de atletas de elite (D. 

Anderson, 2009). O sentimento de que, através do desporto, os atletas conseguem 

revelar-se fortes e capazes é essencial para a construção de uma nova identidade: a 

atlética. Não obstante, cada pessoa tem diferentes forças e fraquezas, sendo o “rótulo” 

da deficiência dependente de características pessoais, do contexto e da proficiência 

esperada (Le Clair, 2011). Apesar disso, os atletas entrevistados pelo autor, tal como 

os que integram este estudo, percebem-se como capazes e independentes, e não como 

limitados pela sua deficiência. Nestes casos, a participação e realização no desporto 

contribuiu de forma inequívoca para a construção de uma identidade baseada no papel 

do atleta de elite.  

Atletas de alta competição como os do estudo de Huang e Brittain (2006) e do 

nosso afirmam perentoriamente que as suas deficiências não são limitativas no que diz 

respeito à competência e habilidade física. O seu treino árduo não difere, em nada, de 

qualquer atleta sem deficiência que treine ao mais elevado nível. Neste sentido, a 

deficiência é mais lembrada pelos “outros” e pelas suas atitudes sociais discriminatórias 

do que por eles próprios (Huang & Brittain, 2006; Sousa, 2009). É neste contexto que 

Huang e Brittain (2006) e Le Clair (2011) defendem que o desporto de alta competição 

para atletas com deficiência fornece uma via para que a pessoa com deficiência possa 

escapar à identificação negativa e preconceituosa dos “outros”. O reconhecimento que 

o desporto de alta competição proporciona, bem como o sucesso adquirido neste 
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contexto, permite fixar a identidade do atleta (D. Anderson, 2009; Le Clair, 2011). Com 

efeito, depois de reconhecido o seu mérito desportivo, as pessoas tendem a focar-se 

mais na pessoa do que na deficiência. Observa-se, então, a transferência do foco de 

atenção da pessoa com deficiência para o atleta de elite e a passagem da (in)visibilidade 

da deficiência à visibilidade do atleta (DePauw, 1997). 

A este respeito, são vários os autores que reiteram o papel curial que o êxito 

desportivo internacional oferece ao atleta no aumento do sentimento de capacitação e 

de competência percebida (D. Anderson, 2009; Huang & Brittain, 2006; Kavanagh, 2012; 

Purdue & Howe, 2012a). Para os nossos entrevistados, especialmente aqueles que se 

destacam pela regularidade e excelência, as consecutivas subidas ao pódio alimentam 

a sua competitividade e a competência percebida relativamente ao seu desempenho na 

modalidade, o que vai de encontro aos resultados apontados por Huang e Brittain 

(2006). Os autores destacam ainda que o desporto de elite para pessoas com 

deficiência possibilita a construção de identidades partilhadas através das amizades 

criadas no desporto, o que, no caso da deficiência, é significativo.    

A identidade do atleta paralímpico tende, então, a ser construída e moldada no 

decorrer do seu percurso desportivo e através das experiências vividas neste cenário. 

Enquanto produto da interação social e da socialização, a identidade é formada em 

função das aprendizagens sociais, da relação com os “outros significativos”, das 

experiências vividas no contexto desportivo e social e dos atributos pessoais do atleta - 

relações e inter-relações que são determinantes no desenvolvimento de uma identidade 

atlética (D. Anderson, 2009; Williams, 1994). Neste quadro, a adoção de determinadas 

atitudes e comportamentos parece reforçar a construção de uma identidade atlética. 

Como salientam Groff e Zabriske (2006), a identidade é reforçada pelo 

comprometimento que o atleta revela no desporto, atitude identificada nos atletas do 

nosso estudo e discutida anteriormente. O resultado encontrado por estes e outros 

autores é comum a atletas de alta competição (Groff & Zabriskle, 2006; Orlick, 2008). 

Neste sentido, o nível de envolvimento do atleta no desporto contribui, 

substancialmente, para a criação e construção de uma identidade atlética, mas também 

para o reforço da sua identidade social, à imagem dos resultados do estudo de Anderson 

(2009). Não obstante, importa enfatizar que os nossos atletas não estão apenas 

envolvidos e comprometidos com o desporto, ele é parte de quem eles são e de como 

se definem a si próprios, tal como se observa nos excertos do estudo de Garci e Mandich 

(2005). 

Utilizando as palavras dos atletas paralímpicos portugueses: 
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Quando acabou o Boccia eu tinha que começar uma coisa nova para não ficar sem 

projetos, sem desafios. Depois eu gosto disto, é um vício. Manter a forma. Também é uma 

maneira de viajar [hesitação]… No fundo o desporto é uma parte da minha vida. 

Acompanhou-me estes anos todos e na juventude cheguei a equacionar ir para a 

Faculdade de Desporto. (Bruno Valentim, pág. 208). 

 
O que me levava a treinar era a paixão, era o levantar e ir… Eu não ia a nenhum sitio onde 

não levasse umas sapatilhas, uns calções e uma t-shirt na minha mala de viagem, porque 

faz parte de mim. Não consigo viver sem treinar, nem que seja andar de cadeira de rodas 

horas e horas a fio num calçadão na praia… mas treino. (Filomena Franco, pág. 327). 

 

Na perspetiva dos entrevistados, o desporto paralímpico foi fundamental na 

construção, não apenas da sua força física, mas também da sua resistência mental e 

espiritual.  

 
O desporto fez de mim muito mais feliz! Fez de mim uma pessoa mais estável e uma 

pessoa mais organizada em termos mentais. Aprendi que a vida é feita de altos e baixos. 

O desporto fez de mim aquilo que sou hoje. Não tenho dúvidas disso. Fez de mim uma 

pessoa mais segura e mais confiante. (…) Foi excecional! Ainda bem que eu comecei a 

treinar. (Maria Odete Fiúza, pág. 171). 

 

A capacidade de superação conquistada no desporto é transferida, 

naturalmente, para os diferentes contextos de atuação e representa uma característica 

da personalidade do atleta. A vontade extrema de viver esta superação, façanha apenas 

ao alcance dos audazes, é marca identitária para a maior parte dos entrevistados. Em 

Leila Marques e de Jorge Pina, a superação foi uma constante no desporto e estende-

se na vida:  

 
Por isso digo muitas vezes que a minha maior medalha são as vitórias que fui 

conquistando na minha vida, a superação das dificuldades, o nunca desistir… (Jorge Pina, 

pág. 142). 

 

(…) o querer sempre mais, às vezes mais do que era capaz… talvez tenha sido isso que 

me levou tão longe. (Leila Marques, pág. 184). 

 

Cada novo obstáculo é encarado como mais um desafio a vencer. Se 

conseguiram superar tantas dificuldades até então, certamente conseguirão fazê-lo 

novamente.  
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Eu gosto de me pôr à prova na vida. Aliás, acho que é por isso que a vida me está sempre 

a pôr à prova, porque sabe que eu consigo lá chegar. Quando acaba uma batalha parece 

que começa logo outra, porque a vida sabe que eu vou conseguir ultrapassar mais aquela. 

(Filomena Franco, pág. 330).  

 
O desporto já faz parte da minha vida. (…) Com o desporto tenho-me realizado ano após 

ano, tenho aprendido imensas coisas. Acho que aprendi a ser uma pessoa que se calhar 

nunca seria sem o desporto… Neste momento sou o que sou, muito pelo que o desporto 

me deu, pelo que o desporto me incutiu e me ensinou… O desporto paralímpico deu-me 

um ensinamento muito grande. Porque além das dificuldades que nós temos do treino, no 

dia-a-dia temos de superar-nos constantemente. Uma qualquer pessoa pega no seu 

carrinho e chega onde quer, vai para o seu treino tranquilo, mas nós não. Uma pessoa 

com deficiência não! Quantos cegos como eu dão várias cabeçadas até chegar ao treino? 

(…) porque há sempre alterações no caminho, há sempre novos obstáculos a ultrapassar. 

Mas mesmo assim isso não chega para nos fazer desistir. Por isso o desporto deu-me 

uma força de vontade extra para vencer não só na competição como também nessas 

dificuldades do dia-a-dia. Hoje, muito sinceramente, penso que nenhuma dificuldade me 

derruba. Se correr mal à primeira, irá correr melhor depois certamente…. Tenho sempre 

uma autoestima muito grande mesmo. Sem o desporto não seria, certamente, o mesmo 

Gabriel. (Gabriel Potra, pág. 135). 

 
Mas eu sou uma pessoa que, quando a dificuldade é maior, eu tenho mais vontade... dá-

me mais pica! (…) Eu tenho mais dificuldade em passar uma barreirinha pequena do que 

um “monstro”. (João Paulo Fernandes, pág. 230). 

 

Este espírito de superação constitui um ideal positivo para a formação do homem 

e reflete o valor socializador do desporto (Silva & Rubio, 2003), o que é ainda mais 

notório no desporto para pessoas com deficiência.  

Das narrativas construídas, sobressai uma identidade que se caracteriza por ser 

forte, batalhadora, perseverante e detentora de um incomensurável espírito de sacrifício 

(Martin, Adams-Mushett, & Smith, 1995). Como autêntico guerreiro, o atleta paralímpico 

faz tudo o que estiver ao seu alcance para se superar e para vencer. Nas suas provas, 

assume com prazer e orgulho o protagonismo da cena desportiva. Tal como um 

verdadeiro desportista, gosta de ser aplaudido pelos seus feitos, como revela David 

Grachat. 

 
Gosto de entrar numa piscina e a ver cheia porque dá mais prazer no que estamos a fazer. 

Sou como os atores. Eles gostam de estar em frente às pessoas… eu não sou de teatro 

mas consigo pôr-me na pele deles e o prazer que sinto em estar a demonstrar às pessoas 
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aquilo que eu sou capaz… ouvir aplausos… ver o sorriso das pessoas pelo que nós 

fizemos… adoro esses momentos! Por isso é que eu digo que sou um animal de palco! 

[sorriso] (David Grachat, pág. 263). 

 

“O desporto é mais uma superior e exuberante confirmação de que temos todos 

um destino de superação e de aprimoramento a cumprir. E o do atleta não é diferente 

do de outro homem. Ser desportista é ser e ter alma, força e vontade para renovar a 

vida de objetivos e sonhos ainda e sempre a realizar. Para a encher de espanto e de 

entusiasmo e, deste modo, driblar os facilitismos, as indiferenças, as resignações que 

dela e da sua essência nos afastam (Bento, 2004, p. 92) ”. 

Exigente consigo mesmo, perfecionista por definição, o atleta paralímpico rege-

se pela disciplina, pelo rigor, pela determinação, pela avidez e, consequentemente, pela 

competitividade, como se percebe na narrativa de Lenine Cunha: 

 
Como atleta tenho muita garra, muita garra… Acho que basta ver pelos anos em que lutei 

para não desistir e pela minha determinação. Quando estou determinado a conseguir uma 

coisa vou até ao fim e às vezes até excedo as expectativas, às vezes até fico admirado 

comigo mesmo… Por isso acho que foi a minha ambição, determinação, paixão e garra 

que me levaram bem alto. Mas acima de tudo tenho muito espírito competitivo. (…) E nas 

provas eu tenho de sofrer até ao fim. Mesmo que doa, eu tenho de sofrer até ao fim. É 

esse o meu espírito competitivo. (Lenine Cunha, pág. 164). 

 
Na carreira desportiva, a definição de metas sempre superiores a atingir revelam 

no atleta a ambição por resultados de nível elevado (Martin et al., 1995). Do atleta 

paralímpico nacional emana o mesmo ideal de Coubertin: Citius, altius e fortius (o mais 

rápido, o mais alto e o mais forte). Ele entrega-se ao desporto para o viver e experienciar 

intensamente. A vontade de ganhar está sempre presente e a crença nas suas próprias 

capacidades leva certos entrevistados a encarar com muita naturalidade a vitória. 

Utilizando as palavras de Firmino Baptista: (…) para mim é normal ganhar. (Firmino Baptista, 

pág. 114). Também José Carlos Macedo encara a vitória com grande naturalidade: 

 

(…) encaro sempre as medalhas de forma muito natural, como algo normal. Ganhar uma 

medalha é um objetivo que quero sempre muito atingir quando vou jogar… É sempre isso 

que levo em mente para as competições. É o chegar ao pódio que me motiva… É sempre 

esse o meu objetivo, por isso chego a pensar que é normal. (José Carlos Macedo, pág. 

238). 
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 José Carlos, à imagem de outros atletas, possui uma elevada autoestima e 

autoconfiança; percebe em si elevadas competências e habilidades físicas, o que o 

torna, genuinamente, vencedor. A utilização da expressão – “sou o ídolo de mim próprio” 

– na temática anterior, reitera a afirmação. Com efeito, o envolvimento no desporto de 

alta competição para atletas com deficiência providencia uma avenida para a conquista 

de confiança e autoestima e para alcançar um grau superior de independência 

(Kavanagh, 2012). 

Na formação da identidade do atleta paralímpico, os valores do fair-play, a 

virtude de saber ganhar e, quando perde, felicitar o adversário, são também 

características vincadas na personalidade dos entrevistados. “Como um ser que se 

arranca a si num esforço interno e externo absoluto, mobilizando todas as forças do 

corpo e da vontade, no respeito pleno da sua dignidade e dos outros e numa adesão 

voluntária a regras e preceitos” (Bento, 2007, p. 42). Os testemunhos de Armando 

Costa, Maria Odete Fiúza e Nuno Alves corroboram esta ideia, revelando-nos um atleta 

paralímpico português integro, respeitador e humilde. 

 
Acho que a humildade é fundamental para se chegar ao mais alto nível. É preciso muita 

cabeça e muita humildade para se fazer uma carreira ao mais alto nível. (Armando Costa, 

pág. 200). 

 
Como atleta sou muito competitivo, não gosto de perder… Mas também costumo dizer que 

sou muito desportista, porque não gosto de ganhar se não for com mérito. Nisso eu acho que 

sou um desportista muito competitivo, quero muito ganhar, mas pelo caminho correto. (Nuno 

Alves, pág. 183). 

 
(…) não há aqui vedetismo, não há acima de nada nem de ninguém. Nunca me deslumbrei 

com grandes euforias. Vivo isto [o desporto] com alguma naturalidade e com simplicidade. 

(Maria Odete Fiúza, pág. 168). 

 

Citando Bento (2004, p. 91), “Ser desportista é ser e ter caráter, assumir-se como 

figura moral, como modelo de moralidade em ação à luz de uma postura ética no jogo 

e na competição”. Pese embora todas as vitórias conquistadas até à data, nenhum dos 

entrevistados se considera um herói. No desporto paralímpico, pelo menos no contexto 

português, não há vedetismo, como referiu Odete. A simplicidade e a humildade revelam 

no atleta paralímpico um pequeno e humilde ser, com qualidades e defeitos, tal como 

sucede em todo o ser humano (Grael, 2001).  

Um atleta no desporto de alto rendimento é movido por desafios constantes. Sem 

as virtudes e características enunciadas, não é suportável tolerar a rotina dos treinos, 
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abdicar da família e dos amigos, das horas de lazer, abandonar os estudos ou, mesmo, 

colocar em segundo plano a carreira profissional (Grael, 2001). Um atleta é então, um 

eterno obstinado e inconformado que vive na procura do superior e do sublime – do 

super-humano. A respeito deste tema, Nelson Lopes e Susana Barroso emprestam-nos 

as suas palavras. 

 
Sou mais exigente comigo próprio e menos tolerante comigo próprio do que com qualquer 

pessoa. (…) Eu defino-me como persistente. (…) Desde o início tive perfeita noção que 

não era o melhor do mundo, que não era o que tinha mais capacidades, nem era o que 

tinha mais habilidades. A única coisa que eu tinha a mais era a persistência e a vontade. 

A vontade de ir sempre mais além… mesmo sabendo que muitas vezes não teria hipóteses 

de vencer. (Nelson Lopes, pág. 296). 

 
Como atleta sou muito persistente, lutadora, vou sempre até ao fim, nunca me dou por 

rendida. (Susana Barroso, pág. 321). 

 

Não obstante, Rubio (2001) adverte que é necessário percorrer um longo 

caminho para a construção de uma identidade de herói. A chegada ao clube para o 

primeiro treino simboliza o início de um caminho repleto de provas, determinação, 

persistência e um pouco de sorte. Neste trajeto, a sua primeira grande prova será 

marcante. A coroação dessa etapa surge quando o atleta é chamado à seleção nacional: 

lugar reservado aos melhores e onde o atleta poderá construir e solidificar a sua 

condição de herói com a ascensão ao pódio e a conquista do reconhecimento. E depois 

há o retorno, momento da carreira desportiva do atleta muitas vezes negado, pois 

devolve o atleta à sua condição de “simples mortal”. 

 Aqueles que são capazes de percorrer este trajeto com mestria, são 

reconhecidos como seres raros, uma vez que a parcela de cidadãos que atinge a alta 

competição é muito reduzida e a daqueles que pelos seus feitos ascende à condição de 

herói e de ídolo desportivo é ainda menor. Os que o conseguem são alvo de atenções 

e projeções, tornando-se adorados e respeitados pelos espectadores (Rubio, 2007). O 

atleta herói caracteriza-se, regra geral, por uma personagem que detém a capacidade 

de, com as vitórias, satisfazer as suas próprias necessidades e as do grupo. Alguém 

capaz de alcançar performances extraordinárias, de ser aceite socialmente e cujo 

espírito é livre e independente (Rubio, 2001).  

O atleta paralímpico também pode atuar como modelo de inspiração para 

crianças e jovens que aspirem perseguir os mesmos feitos (Purdue & Howe, 2012a; 

Rubio, 2007). Histórias como as de atletas paralímpicos que ascendem ao pódio e que 
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conquistaram diversas medalhas ajudam a transformar as histórias trágicas associada 

à deficiência em histórias heróicas (Peers, 2009). Deste modo, pessoas com deficiência 

que assistem às elevadas performances desportivas de atletas com o mesmo tipo de 

deficiência ou até mesmo com deficiências mais severas, poderão sentir-se 

influenciadas a praticar desporto para alcançarem um estatuto semelhante. 

Simultaneamente, os exemplos de superação, independência, relevo social e inspiração 

veiculados por estes atletas de elite podem revelar-se modelos a seguir por qualquer 

atleta, até mesmo, para a sociedade em geral (Purdue & D. Howe, 2012a). 

Na ótica de Mariovet (1998) e Rubio (2006), os benefícios do desporto no 

desenvolvimento do caráter são inquestionáveis. Todavia, para que um atleta possa ser 

considerado um exemplo, este tem de ser capaz de assumir as condutas adequadas e 

esperadas de um atleta daquele nível, em prova e na sua vida pessoal. Ele tem de ser 

capaz de se superar para poder mostrar aos outros que eles também poderão conseguir 

as mesmas façanhas. Atentemos nos testemunhos de Gabriel Potra e Nelson Lopes, 

tidos como referência a seguir por atletas mais novos.  

 
O meu treinador, conhecendo a pessoa que eu sou, conhecendo aquilo que eu tenho 

treinado e que tenho feito no Atletismo… diz que eu sou a referência no grupo. E há lá 

atletas sem problema nenhum a treinar, sem deficiência alguma. Ele quando não pode ir 

ao treino telefona-me a pedir para orientar o treino porque diz que os outros me respeitam 

e isso é uma grande responsabilidade. Ele diz que eu sou uma referência muito grande no 

grupo e uma referência para outros atletas que possam vir. Isso claro que é muito bom 

ouvir, mas também nos faz querer fazer cada vez mais e melhor. (Gabriel Potra, pág. 134). 

 
No Vasco da Gama (…) fui totalmente integrado na equipa principal e hoje tenho muita 

proximidade com os miúdos dos escalões mais novos e é engraçado que isso foi-me quase 

imposto... Eu quando fui para lá comecei-me a aperceber que quer os miúdos da 

competição, quer os treinadores, olhavam para mim um bocado como exemplo. E é algo 

que eu nunca me considerei, um exemplo, porque tenho todos os defeitos e mais algum 

[risos]. Mas desde sempre me viram dessa forma o que para mim foi um bocado estranho 

a princípio porque não me via minimamente nessa figura, nesse papel. A princípio comecei 

a ficar um bocado assustado. Pensava: “Não me estejam a puxar para a ribalta porque 

defeitos é o que não me falta”. É um bocado aquilo dos ídolos… Pronto, ok, já fiz vários 

Jogos, tenho bons resultados, tenho medalhas, mas também tenho o lado humano, tenho 

os meus defeitos, às vezes tenho mau feitio, sou teimoso [risos]. Mas foi uma coisa que 

eu estranhei a princípio. Agora já acho normal e tento corresponder às expectativas, tento 

corrigir coisas que eu vejo que às vezes poderão não demonstrar um bom exemplo para 

os mais jovens ou para os meus colegas de treino. (Nelson Lopes, pág. 292). 
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Gabriel e Nelson não só valorizam este facto como assumem essa 

responsabilidade como uma das mais importantes missões da sua vida. Apreciam ser 

exemplo e líder de um grupo, ainda mais quando este é constituído por atletas com e 

sem deficiência. O desempenho desta função traz uma responsabilidade acrescida e o 

atleta percebe a vitória como algo que lhe compete e, mas mais do que isso, a única 

coisa que esperam de si, um sentimento nem sempre fácil de gerir.  

Os bons resultados capacitam o atleta e elevam a sua autoestima, mas também 

promovem o aumento da responsabilidade sentida. De facto, após conquistar várias 

medalhas, as pessoas esperam que o atleta seja sempre vencedor. Se tal não suceder, 

um segundo ou terceiro lugar (prata, bronze ou outra classificação em prova) terá valor 

reduzido. Na experiência vivida por Carlos Lopes, por exemplo, em determinada altura 

da sua carreira, ganhar uma medalha de prata já não significava subir ao segundo lugar 

do pódio, mas perder uma medalha de ouro. Estes exemplos reforçam a necessidade 

que o atleta - modelo de comportamentos e herói para muitos - sente ao ter de 

corresponder às expectativas que nele são depositadas. Esta responsabilidade é 

sentida a nível social, bem como perante o clube ou até mesmo um patrocinador. A 

ânsia de corresponder às expectativas dos portugueses e de dar a alegria da vitória aos 

seus “mais significativos”, levam o atleta paralímpico a desenvolver um elevado sentido 

de responsabilidade pelo seu desempenho desportivo (Futada, 2007; Meinberg, 2007; 

Rubio, 2007). Como afirmou Susana Barroso: 

 
No desporto eu percebia que estava ali para ganhar, para ser das melhores e não faltava. 

Eu sabia que essa era a minha responsabilidade, era o que esperavam de mim. Eu nunca 

faltava a um treino, mesmo. (…) Eu acho que como atleta sou muito rigorosa comigo 

própria. Gosto de levar as coisas muito a sério. (…) Tudo a que me propus na vida foi-me 

permitido concretizar. Enquanto formos vivos, podemos sonhar sempre e acho que é isso 

que quero fazer. Hoje olho para trás e vejo que ultrapassei imensas barreiras e fui sempre 

atingindo as minhas ambições. (Susana Barroso, pág. 321). 

 

 

Tema 5 – O Abandono da Prática Desportiva 

 

A abordagem deste tema não estava prevista, mas quando iniciámos as 

entrevistas dos atletas que cumpriam os critérios de inclusão do estudo deparámo-nos 

com o término da carreira de alguns. Mais do que isso, à medida que fomos 

aprofundando a experiência desportiva de todos, percebemos que outros atletas tinham 
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decidido abandonar a sua carreira após a última participação paralímpica, em Londres 

2012, e os restantes perspetivam o abandono como uma realidade próxima na sua vida. 

De facto, a média de idades do grupo de estudo é elevada, tendo como referência o 

contexto desportivo de elite. Por conseguinte, a temática aflorou, sendo importante 

compreender como é vivida esta etapa, ainda mais pela lacuna que detetamos na 

investigação desta temática no que concerne a atletas de elite com deficiência.  

 Ao longo da vida, os atletas de alta competição experienciam diversos tipos de 

transição. A captação para o desporto, a ascensão à alta competição e o abandono 

desportivo representam momentos de transição que exigem uma elevada capacidade 

de adaptação no atleta.  

Neste tema, pretende-se compreender como decorre o processo de transição 

pós-competição do atleta paralímpico em Portugal. Utilizamos as palavras de Susana 

Barroso para sustentar a pertinência e relevância da abordagem desta temática.  

 
Após alguns meses de reflexão, tomei a difícil decisão de pôr fim à minha carreira 

desportiva. Ao fim de 20 anos ao mais alto nível é sem dúvida para qualquer atleta uma 

sensação de perda. Chegar ao pódio em representação de um país é uma meta que só 

uma pequena minoria consegue alcançar, foram sofrimentos, alegrias e estados de 

espírito indescritíveis. (…) Tentei dar sempre o máximo em todas as competições para 

que o nome do nosso país saísse dignificado. (Susana Barroso, pág. 320). 

 

No contexto do desporto de alto rendimento para pessoas com deficiência, os 

estudos sobre este tema são escassos e nos poucos que encontramos não se valoriza 

esta fase da carreira do atleta. Não obstante, ao longo do processo de entrevistas, 

fomos percebendo que o abandono desportivo é também uma etapa intrínseca ao 

percurso do atleta paralímpico. Se para certos entrevistados este ponto da sua carreira 

se situava no passado, para alguns faz parte do presente e para outros é uma realidade 

futura próxima. Desta feita, mesmo não tido sido colocada nenhuma questão no guião 

da entrevista que abordasse a temática, este assunto emergiu naturalmente na narração 

da experiência vivida pelos atletas, sendo, portanto, alvo de análise. Ademais, 

percebemos nas narrativas e na literatura que o tipo, o contexto e o impacto destas 

fases de transição na carreira do atleta são extremamente relevantes (Martin, 1996; 

Wheeler et al., 1996; Wheeler et al., 1999). 
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Subtema 5.1: A Decisão  

 

 A tomada de decisão sobre o abandono desportivo não é uma tarefa fácil, 

principalmente quando a vida do atleta assenta em patamares de elevada dedicação e 

de paixão pelo desporto. Muitas vezes, o atleta não é capaz de conceber outra forma 

de vida que não seja através do desporto, tal como percebemos no tema “Identidade”.  

No caso de alguns atletas, a primeira mensagem de alerta é enviada pelo corpo 

(Wheeler et al., 1999). Com o passar dos anos, o sentimento de diminuição de 

capacidades físicas, a diminuição de performances, os resultados desportivos menos 

positivos, o aumento da dificuldade de recuperação após provas ou até mesmo lesões, 

levam o atleta a sentir que talvez tenha chegado o momento de abandonar a prática 

desportiva. João Martins, por exemplo, refere que ao longo dos últimos anos de 

competição foi sentindo o decréscimo de capacidades físicas; o cansaço acumulado 

pela participação em múltiplas competições e pela realização de consecutivas viagens; 

a dificuldade de se manter ao mais elevado nível com treinos de alta intensidade; o 

esgotamento face à pressão a que esteve sujeito durante anos. A união desta panóplia 

de fatores levou João a abandonar a competição ao fim de 17 anos de carreira. 

 
Ao nível da alta competição eu terminei a minha carreira em Londres. Acho que já chega. 

Já me sinto cansado de tantas viagens e de tanto stress e agitação na minha vida. Ser 

atleta de alta competição não é fácil, há sempre aquela pressão como qualquer atleta. 

Foram 17 anos de competições e isso traz-nos muitas coisas boas, mas também é duro e 

cansativo. Não sei, acho que chegou a minha hora. Pelo menos para já decidi parar… (…) 

ultimamente já tinha muitas dores na coluna e já sentia que não tinha assim aquela força, 

aquela vontade e aquela energia do início. (João Martins, pág. 266). 

 

A mesma opinião é partilhada por Susana Barroso: Na altura eu também penso que 

foi um cansaço físico e psicológico acumulado que me fez decidir parar. (Susana Barroso, pág. 

314). 

Num estudo realizado com atletas de elite com deficiência, Wheeler et al. (1999) 

referem como motivações para o abandono desportivo: a fadiga do treino e das 

competições; o sentimento interno de que a sua carreira estava a caminhar para o final; 

as maiores dificuldades de recuperação de provas; as lesões acumuladas no decorrer 

da prática; o aparecimento de novos atletas na modalidade, com melhores capacidades 

físicas e submetidos a processos de treino mais evoluídos; o reconhecimento do atleta 

de que estava a negligenciar outras áreas da sua vida como a família, a profissão ou as 
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amizades. Alguns destes pontos foram reiterados por Carlos Lopes, João Martins, Leila 

Marques, Perpétua Vaza e Susana Barroso, entrevistados que já terminaram a sua 

carreira desportiva.  

 A respeito da fadiga relativa ao processo de treinos e de competições a que um 

atleta de alta competição está sujeito, Carlos Lopes e Leila Marques utilizam a mesma 

expressão: “o cansaço da mochila sempre às costas”. Para os atletas, a mochila parece 

simbolizar o cansaço acumulado pela rotina do treino diário e, por vezes, bi-diário. Pese 

embora o gosto e prazer associados ao desporto, o ritual inerente ao processo de treino 

de um atleta de alta competição começou a perder, pouco a pouco, o sentido. 

 
Acho que a certa altura houve alguma saturação também, não do treino, não de gostar de 

treinar, mas de tudo o que estava à sua volta. Havia coisas que já me irritavam, o andar 

com a mochila às costas, o arrumar a mochila todos os dias, o chegar ao balneário e não 

ter sítio para colocar a minha roupa porque estava cheio… eram tudo coisas que já me 

estavam a irritar um bocadinho depois de tantos anos... (Carlos Lopes, pág. 109). 

 
No meio de tudo, o que me cansava mais nos últimos tempos da Natação não eram os 

treinos propriamente ditos, porque eu isso gostava, era a rotina de ter de preparar o saco 

e de todos os dias de manhã sair carregada com o saco no ombro, mais a pasta, mais o 

dossier da Faculdade. Essa rotina das deslocações de casa para o carro e do carro para 

casa carregada - era isso que me irritava nos últimos tempos. Não era tanto o esforço 

físico em si, era este ritual de preparar o saco … E é por isso que agora também ainda me 

custa um bocadinho, aliás foi por isso que comprei a bicicleta para colocar em casa, porque 

no início quando ia ao ginásio voltava ao ritual de ter de preparar o saco e de ter de levar 

o saco novamente e aí desmotivava muito… Eu não sei explicar muito bem porque é que 

isto acontece, mas era esse facto que mais me pesava nos últimos tempos. (Leila 

Marques, pág. 280). 

 
Há semelhança do estudo de Wheeler et al. (1999), os atletas paralímpicos 

portugueses não receberam qualquer tipo de apoio na preparação da transição ou até 

mesmo durante o processo de abandono desportivo. Alguns atletas referem mesmo esta 

escassez de apoios ao desporto paralímpico como fator que precipitou a sua tomada de 

decisão. De facto, a falta de apoios vivenciada pelos atletas constitui um forte fator de 

desmotivação e até de descomprometimento com a própria prática desportiva. 

Quando esta tomada de decisão é planeada, o atleta geralmente consulta a 

família, os amigos, o treinador e as pessoas referentes para conhecer a sua opinião. 

Nestes casos, todo o processo de abandono desportivo é antecipado e cuidadosamente 
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preparado pelo atleta, tal como é possível observar no discurso daqueles que viveram, 

na primeira pessoa, esta experiência.  

 

Eu acho que o momento em que tomei mesmo a decisão de que iria deixar foi em Atenas. 

Quando saímos de Atenas conversei com o Carlos Mota e aí decidimos que Pequim seria 

o último ciclo certamente e que não passaria disso. Atenas tinha sido muito bom, mas 

ainda era cedo, ainda queria gozar mais um bocadinho a Natação. Mesmo assim sabíamos 

que corríamos o risco de depois em Pequim os resultados não serem tão bons… (…) 

Depois antes da partida para Pequim, aí voltamos a ter outra conversa séria sobre este 

assunto, até porque na altura os jornalistas já começavam a perguntar como é que era e 

quais eram os objetivos de futuro e aí 2/3 meses antes de irmos para Pequim, sentamos 

e decidimos isso. Independentemente do que acontecesse lá, seria o final da minha 

carreira como atleta. A coisa até podia ter corrido muito bem e ter ganho uma medalha, 

mas mesmo que isso tivesse acontecido era para ficar por aí, estava decidido... (Leila 

Marques, pág. 278). 

 
A decisão foi muito difícil e ainda foi mais difícil depois de deixar a Natação. Mas a verdade 

é que eu já andava cansada, já andava a querer abandonar há algum tempo. Entre Sidney 

e Atenas já pensava nisso. (…) Talvez no último ano antes de chegar a 2004, ali em 2002 

e 2003, já andava cansada mesmo. Mas depois só comuniquei em 2005, oficialmente. Não 

tive coragem de o assumir antes. Eu fui dizendo ao meu treinador. Eu não disse, eu fui 

dizendo... [sorriso] De vez em quando dizia: “Olha, qualquer dia arrumo o fato de banho. 

Estou a ficar cansada e qualquer dia reformo-me”. E ele foi percebendo... Ou seja, eu 

própria já estava consciente disso e o meu treinador também. Tanto que eu fui escolhida 

para ser porta-estandarte em Atenas e levar a bandeira de Portugal, já porque a maior 

parte das pessoas estava a contar que eu abandonasse depois desses Jogos. Entrevistas 

que eu dava, já falava no assunto. (…) E porque também já eram realmente 15 anos. (….) 

Pela idade, pela quantidade de anos na competição. (…) E porque é o tempo de um 

atleta... e eu fui tendo consciência disso. (…) Quando disse ao Carlos Mota ele insistiu 

para eu continuar. (…) Mas a minha decisão já estava tomada… não ia voltar atrás. 

(Susana Barroso, pág. 315). 

 

Quando existe uma planificação antecipada e o abandono é premeditado, o 

atleta tem tendência a superar melhor as adversidades do período de transição (Martin, 

1996; Wheeler et al., 1996). Habitualmente, este abandono desportivo planeado sucede 

após uma grande competição desportiva (Wheeler et al., 1996), tal como revelaram os 

nossos entrevistados. Carlos Lopes, Leila Marques e Perpétua Vaza abandonaram a 
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competição após os Jogos Paralímpicos de Pequim, em 2008, e João Martins e Susana 

Barroso após os Jogos Paralímpico de Londres, em 2012.  

O desejo de um atleta é terminar a sua carreira no auge, preferencialmente, com 

uma medalha ou recorde, o que se reveste de um valor simbólico. Mais do que terminar 

com um bom resultado desportivo, importa que o derradeiro momento final da sua 

carreira fique na memória do atleta, na memória do seu país e, mais além, na história 

do desporto paralímpico. Uma possível justificação é a necessidade pessoal do atleta 

de “fechar com chave de ouro” um longo percurso de vida dedicado ao desporto. Os 

excertos que apresentamos de Leila Marques e Susana Barroso espelham essa 

vontade. 

 
Na competição era mesmo tentar fechar com chave de ouro e o grande objetivo era 

terminar com um recorde pessoal, pois nos últimos três anos não tinha conseguido 

melhorar a minha marca. (Leila Marques, pág. 278). 

 
Eu podia ter continuado porque eu ainda sou recordista nacional, mesmo já tendo 

terminado a carreira. Ainda lá podia andar, mas sabia que a nível de medalhas 

internacionais já ia ser quase impossível. Talvez por isso eu decidi abandonar [a natação] 

em Atenas e consegui fazê-lo com a medalha de bronze nos 50m costas ainda. E acho, 

sinceramente, que vim embora na altura certa! (Susana Barroso, pág. 314). 

 
 Também Wheeler et al. (1999) encontraram resultados semelhantes. Alguns dos 

atletas que entrevistaram referiram ter preparado cuidadosamente a sua retirada do 

desporto, apostando na formação e na carreira profissional nos últimos anos de prática 

desportiva. O mesmo foi percetível no testemunho de atletas como Carlos Ferreira, 

Firmino Baptista e Gabriel Potra que, apesar de ainda serem praticantes, admitem que 

o término da sua carreira desportiva sucederá em breve. Por este motivo, têm vindo a 

envolver-se em novos projetos profissionais e pessoais, antecipando esta fase de 

transição. Um cuidado e atempado planeamento do término da carreira permite ao atleta 

desfrutar e aproveitar ao máximo as suas últimas experiências desportivas. Com efeito, 

os entrevistados referiram os anos que precederam o final do seu trajeto como vividos 

em desprendimento contínuo do treino, da competição, dos seus colegas, do local de 

prática, dos colegas de seleção e de todos os aspetos relacionados com o desporto.  

 
Para esses Jogos [os últimos] preparei-me com o mesmo empenho, mas sempre com a 

ideia de que seria a última vez que estaria nuns Jogos Paralímpicos. Aliás, eu lembro-me 

que em Pequim eu já me sentia às vezes um bocadinho de fora, um bocadinho distante; 

já não vivi aquilo da mesma forma. Não posso dizer que não foi com o mesmo empenho 
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porque isso não é verdade, claro que o empenho é o mesmo, mas já me sentia como se 

estivesse fora dos Jogos. Era (…) como se eu soubesse que já estava a experienciar 

aquilo não estando por dentro, mas estando como observador… [hesitação]. E isso 

aconteceu algumas vezes durante a minha estadia em Pequim. Sentia-me a desfrutar do 

estádio, do público, a desfrutar de tudo aquilo, dos tempos na câmara de chamada, dos 

aquecimentos, das pistas de aquecimento, mas a desfrutar no sentido de experienciar, de 

interiorizar e de guardar. Não tanto da perspetiva de quem está ali dentro, mas quase de 

quem está por fora, alguém que olha e pensa: “deixa-me guardar isto”. Senti muito isso! 

Foram coisas que nunca tinha sentido. Aliás, quando entrava no aquecimento se calhar 

estava tão centrado em mim próprio que nem reparava no que as outras pessoas estavam 

a fazer. Não reparava na música que estava a dar ou na envolvência, por isso acho mesmo 

que ali em Pequim eu já estava a desligar-me ou pelo menos a tentar observar as coisas 

noutra perspetiva. (Carlos Lopes, pág. 109 e 110). 

  
Para Pequim parti já com muita nostalgia. Foi tentar sugar todos os momentos ao máximo 

porque era realmente a última vez. (…) Nesse momento o entusiasmo era grande e ao 

contrário dos outros anos em que era querer que demorasse mais tempo a chegar o 

momento... Em Pequim era tentar protelar todos os momentos para não acabar rápido 

[risos]. (Leila Marques, pág. 278 e 279). 

 

Face a este panorama, a última competição é vivida intensamente. Apesar de 

estarem presentes como atletas nos últimos Jogos, Carlos Lopes e Leila Marques 

narram a sua experiência como espectadores privilegiados, assistindo de perto a todos 

os momentos marcantes da competição. A sua intenção foi desfrutar de todos os 

instantes ao máximo, sem atender tanto à competição e às próprias provas. Carlos e 

Leila estavam conscientes de que aquele era o momento da sua despedida do desporto 

paralímpico. As vivências desta última competição são descritas com muita emoção. 

Importa desfrutar, experienciar, interiorizar e guardar cada momento na memória. Carlos 

refere ter notado algumas coisas que até então lhe eram indiferentes. Talvez devido aos 

elevados níveis de concentração atingidos pelo atleta em prova e ao seu foco ter sido 

sempre colocado nos resultados, nunca tivesse conseguido fazê-lo até então. 

 A derradeira competição no percurso do atleta é ainda marcada pelo surgimento 

do sentimento de “missão cumprida” mencionado por Carlos Lopes, João Martins, Leila 

Marques, Perpétua Vaza e Susana Barroso. Uma missão que os atletas se sentem 

orgulhosos de ter cumprido em representação de Portugal. Na prova final, estes atletas 

fazem questão de passar o testemunho e a responsabilidade para outros atletas - os 

mais novos - ato simbólico muito valorizado pelo atleta que abandona a prática 

desportiva e que lhe permite sentir-se livre e confiante para iniciar um novo caminho. 
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Pequim [marcou] pela vivência que tive na aldeia com o Carlos Mota, com a Joana e com 

o David, porque foi realmente passar o testemunho àqueles dois jovens e saber que ficava 

descansada porque eles iam continuar com o trabalho na Natação Adaptada. (…) Eu vou 

terminar, mas a Natação Adaptada está bem encaminhada e portanto saio bem. (Leila 

Marques, pág. 274). 

 

 

Subtema 5.2: Abandono  

 

O processo de transição entre o terreno de jogo e as bancadas é sempre um 

processo complexo, preenchido por ganhos e perdas para aqueles que se dedicaram 

ao desporto durante muitos anos, especialmente para os atletas de alta competição 

como aqueles que integram o grupo de estudo. Habitualmente, o término desportivo é 

algo refletido e pensado. Nesta etapa, o recolhimento surge como uma consequência, 

processo que é recebido com muita resistência por aquele que dedicou quase toda a 

sua vida à carreira desportiva (Rubio, 2001).  

A este respeito, Wheeler et al. (1996; 1999) mencionam como perdas associadas 

a esta fase a privação de oportunidades de viajar; a perda de algo muito importante na 

vida do atleta; o sentimento de vazio profundo e de perda de identidade; o decréscimo 

na condição física; a perda de amizades criadas no desporto e de acesso a 

determinados palcos sociais. Como ganhos referenciam o reforço das relações 

familiares e de amizade após o abandono desportivo. Os pontos enunciados foram 

também identificados no nosso estudo, importando, por isso, preceder à sua análise 

mais detalhada.  

Uma das grandes incertezas do atleta que decide abandonar a carreira 

desportiva e que está prestes a fazê-lo é o receio do futuro e, principalmente, o temor 

de um futuro sem desporto e sem tudo o que a este se associa (Wheeler et al., 1996), 

como narra José Rodolfo Alves. 

 
(…) quando estou de férias sinto a falta de uma mochila às costas. A mochila é a minha 

esposa. É aquilo que basicamente faço na minha vida diária, é andar com uma mochila às 

costas todos os dias. Quando deixar de o fazer vai ser muito complicado. (…) Só de pensar 

em ter de deixar a modalidade… penso: “O que é que eu vou ser daí para a frente? Como 

é que vai ser o meu mundo daí para a frente? Será que vai ser melhor ou pior?” Não sei… 

tenho medo! (…) Só espero ocupar o espaço do Atletismo com outra coisa. (José Rodolfo 

Alves, pág. 151). 
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Abandonar um percurso desportivo de sucesso revela-se uma tarefa complexa 

e à qual se associam algumas privações. Entre elas, a perda de oportunidades para 

viajar; e a perda de reconhecimento e admiração do público, esta última, uma das mais 

valorizadas e experienciadas como significativas pelos atletas portugueses (Martin, 

1996; Wheeler et al., 1999).  

 

Se calhar custou no aeroporto quando chegámos e tivemos uma receção calorosa… Aí 

pensei novamente: “É a última vez que eu vivo isto!” Aí lembro-me de ter ficado triste e de 

já ter ido para casa com a sensação de que: “Vou perder isto”… (…). (Leila Marques, pág. 

279). 

 

No testemunho de Leila é percetível o receio da perda de notoriedade 

conquistada no desporto. Leila receava não conseguir, nos outros contextos da sua vida, 

recuperar o reconhecimento que outrora alcançou no desporto. Deste modo, o desporto 

parece constituir um veículo para o atleta exibir a sua habilidade em detrimento da 

deficiência e para revelar-se socialmente “capaz” (Martin, 2000; Wheeler et al., 1996; 

Wheeler et al., 1999). Talvez por isso, o reconhecimento obtido no contexto desportivo 

seja tão relevante, como testemunharam os nossos atletas. 

 O término da carreira desportiva de um atleta implica sempre um esforço 

considerável de ajustamento pessoal e até mesmo identitário (Brewer, Van Raalte, & 

Petiptas, 2000). Chegado o momento de abandonar, é como se um grande pilar da vida 

do atleta ruísse, havendo necessidade de reaprender a erguer-se perante a sua nova 

condição: pós-competição. Para aqueles que dedicaram a vida em exclusivo ao 

desporto, o desajuste e perda de identidade parece ser exacerbado no momento em 

que o atleta abandona a sua carreira. Perder a identidade atlética significa recuperar a 

sua identidade como pessoa com deficiência, o que nem sempre é fácil aceitar (Wheeler 

et al., 1999). Como referiu Perpétua Vaza, o que fica depois do desporto é um vazio. 

Ainda hoje sinto um vazio por não acordar cedo para ir treinar. (Perpétua Vaza, pág. 301). Na 

perspetiva de certos entrevistados, o desporto permitiu-lhes viver as experiências mais 

marcantes da sua vida. Por conseguinte, esta transição é muito dolorosa. Como nos 

contou Susana Barroso, atleta que abandonou mais recentemente a prática desportiva 

de alto rendimento: Ainda me custa falar do meu abandono, as lágrimas ainda caem pela cara 

abaixo, ainda sinto um aperto no peito… [emocionada]. (Susana Barroso, pág. 320 e 321).  

O abandono da carreira é, então, vivido pelo atleta paralímpico como um 

caminho problemático, à semelhança do que foi referido no estudo de Cosh et al. (2013). 
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Brewer et al. (2000) referem mesmo que no caso de atletas como Susana, em que a 

sua identidade é definida como a de desportista, o atleta experiencia muitas dificuldades 

em ajustar-se à sua nova identidade. Com efeito, a capacidade de readaptação à nova 

identidade está relacionada com o grau de ajustamento social e emocional, bem como 

com o tempo necessário para que o atleta de alta competição seja capaz de se adaptar 

ao seu novo modo de ser - pessoa com deficiência.  

De acordo com o explorado no subtema “Significado do desporto paralímpico” e 

no tema “Identidade”, o desporto faz parte da forma de ser e de estar do atleta 

paralímpico, revelando-se um campo central de atuação. Treinar e competir é para 

alguns atletas uma compulsão. Para outros, é o único propósito da sua vida. Por 

conseguinte, o afastamento é sentido como perda da própria identidade, implicando um 

enorme esforço do atleta para se adaptar a esta fase, tal como sucedeu no estudo de 

Martin (1996). A este respeito, observemos a experiência de Leila Marques: 

 
Acho sinceramente que é muito difícil para quem tem 11/12 anos de alto rendimento 

pensar no dia em que vai deixar de competir, porque é uma grande parte da nossa vida 

que de um momento para o outro termina e não é uma altura nada fácil. (Leila Marques, 

pág. 279). 

 
Estes sentimentos de perda de identidade estão também associados à perda do 

sentido de pertença a um grupo (Martin, 1996). Como refere Carlos Lopes: Era como se 

eu soubesse que aquele grupo ia deixar de ser o meu grupo. (Carlos Lopes, pág. 110).  Na 

realidade, quando o atleta participa na sua última competição desportiva e, em especial, 

após o término real do seu trajeto desportivo, este vivencia um sentimento de 

afastamento relativamente ao grupo de atletas e de colegas com quem sempre partilhou 

o balneário, as vitórias, as derrotas, os sucesso e insucessos do desporto. Este facto 

poderá explicar a atitude radical de afastamento relativamente à prática desportiva de 

alto rendimento mencionada por alguns atletas, tal como o fez Leila Marques: 

 
Nunca mais voltei a nadar desde Pequim… Foram muitos anos de fadiga e a Natação é 

realmente um desporto muito monótono e portanto ainda não tive aquela vontade de voltar 

a nadar. (…) E depois também é engraçado, quanto às competições… Nos primeiros dois 

anos afastei-me por completo, não ia a competição nenhuma porque me custava imenso. 

Custava não poder estar lá em baixo na piscina com eles. O ter de ficar na bancada era 

terrível… então não ia. A sensação era muito estranha porque de um momento para o 

outro parecia que eu não fazia parte daquele grupo, sentia-me excluída e portanto deixei 

de ir, até mesmo de treinar. Depois comecei a ir ultimamente e aí sim já me começa a dar 
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alguma vontade de eventualmente nadar um bocadinho, mas ainda com pouca vontade 

[risos]. (…) Nos primeiros dois anos, estava muitas vezes com eles [colegas da Natação], 

mas sem ser nas competições. (Leila Marques, pág. 279). 

 
O abandono da prática desportiva acaba por ocorrer de modo abrupto e o corte 

radical com a prática desportiva é evidente, pelo menos nos primeiros meses (Wheeler 

et al., 1999). As competições dos colegas são acompanhadas à distância, devido à 

dificuldade em assistir a partir de um novo espaço - a bancada. Leila não regressou à 

piscina nos primeiros anos; manteve as amizades criadas, mas os seus encontros com 

os colegas aconteciam fora da piscina – um espaço físico e simbólico, que deixou de 

representar estas amizades.  

Ainda que o término da carreira possa ser um momento planeado e pretendido 

pelo atleta, a saudade e o vazio deixado pela falta do treino e da competição são 

evidentes. Durante muitos anos, a sua vida foi vivida em função da corrente que a maré 

desportiva ditava e por isso é natural que a saudade e a nostalgia sejam sentimentos 

evidentes na narrativa dos entrevistados relativamente a esta etapa do seu percurso. 

No testemunho de Susana Barroso estes sentimentos são notórios. 

 
Os primeiros tempos foram difíceis. Não sabia o que é que havia de fazer quando saía do 

trabalho. Sentia que tinha ali um vazio enorme. Senti que podia estar lá mais vezes na 

piscina, nas provas, nas competições... Mas, por outro lado, o cansaço e o frio que a gente 

passa na piscina não me puxavam a ir. (…) Foi um alívio muito grande no inverno, no frio, 

chegar a casa às sete da noite em vez de chegar a casa às onze da noite. Aquilo soube 

muito bem ali nos primeiros tempos. Mas, ao mesmo tempo, havia aquele bichinho que 

parecia sempre faminto como costumo dizer [risos]. (…) Eu no ano de Pequim [primeiros 

Jogos Paralímpicos após abandono desportivo] senti muito o querer lá estar nos Jogos, 

porque volta à nossa memória tudo aquilo que vivemos. (…) Já sinto falta das pessoas, 

treinadores, atletas, acompanhantes… do ambiente de alegria que conseguíamos criar 

quando no juntávamos. (Susana Barroso, pág. 315 e 321). 

 

Da experiência narrada destacam-se muitos momentos de tristeza e de saudade. 

Ver outros atletas a competir faz voltar o gosto e a paixão pelo desporto e recuperar 

memórias de vivências marcantes. Muitas vezes, assistir a provas conduz o atleta 

através de recordações profundas dos momentos vividos, dos rituais que realizava antes 

da competição, da experiência de subir ao pódio. O testemunho de Carlos Lopes 

evidencia cada um destes momentos simbólicos. 
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(…) Como chefe de missão e responsável pela área do Atletismo fui a várias provas 

acompanhar os atletas e aí, às vezes, dá-me ali um bocadinho de melancolia… de 

nostalgia. Às vezes fico ali junto à pista um bocadinho a imaginar tudo aquilo [pausa]… 

Fico a imaginar a entrada para as câmaras de chamada, a imaginar todos aqueles rituais… 

Mas acho que foi mesmo uma etapa da minha vida que foi fechada da forma como devia 

ter sido. (Carlos Lopes, pág. 111). 

 
Numa etapa terminal como esta, o apoio interpessoal e institucional adequado é 

primordial no ajustamento do atleta à fase de transição e ao abandono definitivo da 

prática. Sabe-se que os atletas que recebem apoio apropriado nesta fase, seja a nível 

institucional, por parte da família ou de amigos, se adaptam com maior facilidade, 

superando com naturalidade as perdas associadas ao abandono desportivo (Wheeler 

et al. 1996, 1999). Existem diferentes tipos de programas de apoio aos atletas de elite, 

todavia, a disponibilidade deste tipo de programas para atletas com deficiência é 

escassa, sendo curial que se desenvolvam projetos e iniciativas deste tipo (Martin, 

1996). Com efeito, diversos atletas com deficiência que abandonaram o desporto 

relatam experiências de falta de apoio institucional (Hutzler & Bergman, 2011b; Martin, 

2000; Wheeler et al., 1996; Wheeler et al., 1999). O mesmo sucedeu no caso dos atletas 

paralímpicos portugueses e Susana Barroso dá nota disso: 

 
Sinto que tinha capacidades para continuar, mas a falta de apoios, as condições de 

trabalho precárias, o facto de trabalhar 8h por dia e ainda ter de arranjar tempo para 

treinar… fez com que eu decidisse abandonar o barco com alguma tristeza e mágoa. 

Infelizmente é o país que temos! (Susana Barroso, pág. 320). 

 
No contexto internacional, alguns países começam a criar e colocar em prática 

programas de apoio ao atleta de elite com deficiência que decide abandonar a sua 

carreira. O Paralympic Employment Program (PEP), desenvolvido na Austrália, é um 

bom exemplo e visa ajudar os atletas paralímpicos a planear esta fase; a inseri-los no 

mercado de trabalho; prestando apoio psicológico e de aconselhamento na área do 

abandono/preparação para o abandono. Outro exemplo é o Paralympic Development 

Program desenvolvido nos Estados Unidos, cujo intuito é promover o desenvolvimento 

do desporto paralímpico e apoiar o atleta em todas as fases da sua carreira. Outros 

exemplos podem ainda ser encontrados a nível internacional. Não obstante, em Portugal 

este tipo de apoios é inexistente e não parece constituir uma prioridade para as 

organizações que tutelam o desporto paralímpico português. Porém, todos os 

entrevistados que se encontram nesta fase reportaram a falta de apoio institucional 
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(clubes e organizações) e psicológico como desfavorável ao ajustamento do atleta face 

à sua “renovada” identidade.  

No que se refere ao apoio da família e dos amigos, estes são, sem dúvida, as 

pessoas mais significativas nesta fase de transição. Depois de abandonar a carreira 

desportiva, o atleta deixa de contar com os seus pares e colegas de treino para o 

apoiarem e com ele partilharem experiências desportivas e de vida (Martin, 2000). Neste 

sentido, a família e as redes sociais criadas pelo atleta fora do desporto tornam-se 

fundamentais na adaptação ao seu novo estatuto. Talvez por este facto, atletas com 

maiores dificuldades de inclusão social, devido às severas limitações associadas à 

deficiência; ao desemprego; ao baixo nível de formação ou ao facto de viverem em 

maior isolamento, enfrentam dificuldades superiores no processo de ajustamento após 

a sua retirada do desporto. Coincidência ou não, atletas com estas características 

tendem a terminar a sua carreira de modo não planeado. São forçados a fazê-lo quando 

já não conseguem manter as mesmas performances e declinam, abruptamente, o seu 

rendimento desportivo. A nível nacional, observa-se esta tendência em atletas da 

modalidade de Boccia, como por exemplo, António Marques que não esteve presente 

nos Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012. Este atleta, mesmo estando desmotivado 

para a prática desportiva e reconhecendo a perda de capacidades, não assume o 

abandono desportivo da modalidade como uma decisão pessoal ou até como uma 

perspetiva futura próxima. 

Da pesquisa bibliográfica realizada é possível apontar fatores que favorecem ou 

prejudicam o ajustamento do atleta neste período de transição. Martin (1996) e Sinclair 

e Hackfort (2000) apontam os seguintes fatores de influência positiva na transição de 

carreiras no desporto de elite: planeamento antecipado; abandono voluntário (sem ser 

devido a maus resultados, a lesões que determinem um abandono precoce ou à 

eliminação de classes desportivas baixas que afastam atletas da competição); 

abandono após conquista dos objetivos e metas definidas pelo atleta; presença de uma 

identidade que não é apenas uma identidade atlética; baixo comprometimento com o 

desporto; existência de bons sistemas de suporte em redor do atleta (família, amigos, 

psicólogo do clube, acompanhamento em programas específicos para atletas de alta 

competição, etc.); adoção de novos papéis relacionados com o desporto (treinador, 

dirigente desportivo no clube ou em federações ligadas à modalidade). Autores que 

realizaram investigação no desporto de elite para pessoas com deficiência ratificam e 

acrescentam ainda que um estatuto social elevado e a facilidade de acesso a atividades 

fora do âmbito desportivo podem revelar-se fatores favoráveis à adaptação do atleta a 
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esta fase de transição (Wheeler et al., 1996; Wheeler et al., 1999). O mesmo foi 

percebido no nosso grupo de estudo. 

No caso dos atletas com deficiência, as experiências de socialização são, 

habitualmente, distintas de outros atletas. O facto de as maiores oportunidades no 

desporto para pessoas com deficiência em Portugal surgirem na fase adulta e não na 

infância, leva os atletas a construir uma identidade paralela à identidade atlética. 

Retomando as ideias anteriores e considerando que uma forte identidade atlética 

aumenta as dificuldades no ajustamento ao abandono desportivo, talvez o facto de o 

atleta paralímpico português, por norma, ter iniciado a sua prática desportiva 

tardiamente, poderá facilitar este processo de transição. Para a maioria dos 

entrevistados, a infância e juventude foi vivida de modo a preparar a fase adulta da 

melhor forma possível. Com efeito, alguns atletas concluíram estudos durante esta fase 

e iniciaram uma carreira profissional antes ou durante o seu envolvimento na prática 

desportiva. E apesar de o abandono estar associado ao sentimento de perda de 

identidade, é possível que a sua não exclusividade à prática desportiva tenha 

contribuído para a superação positiva desta etapa.   Concomitantemente, as diversas 

dificuldades que os atletas com deficiência estão habituados a ultrapassar na sua vida 

diária, em diferentes contextos sociais e até mesmo na prática desportiva, parece torná-

los mais fortes e capazes de perceber o término da sua carreira como apenas mais um 

obstáculo a transpor (Martin, 2000). De facto, foi possível observar que a capacidade de 

“superação” é intrínseca ao atleta paralímpico nacional e marca, indelevelmente, a sua 

identidade. Nesta medida, no nosso e em outros estudos que se dedicaram à 

experiência de transição em atletas de elite com deficiência foi possível conhecer 

histórias de sucesso em que os atletas superaram positivamente esta fase (Koukouris, 

1994; Martin, 2000; Wheeler et al., 1996; Wheeler et al., 1999). 

 

  

Subtema 5.3: Adoção de novos papéis sociais  

 

Se num primeiro momento o término da carreira do atleta simbolizou o descanso 

do herói, rapidamente o merecido repouso cedeu espaço à criação de um novo 

compromisso social e à adoção de novos papéis (Rubio, 2001), na grande maioria das 

vezes, ligados ao desporto. Com efeito, Wheeler et al. (1999) e Martin (1996) 

mencionam que as principais estratégias de ajustamento utilizadas por atletas de elite 

com deficiência que abandonam a prática desportiva são o (re)investimento noutros 
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aspetos da vida ou noutros projetos, a par com a adoção de novas funções na área 

desportiva e a prática recreativa. A mesma tendência é identificada nos atletas 

portugueses. 

 Na perspetiva dos entrevistados que se encontram na eminência de viver esta 

fase ou que já passaram pela experiência do abandono, a vontade de recuperar projetos 

pessoais adiados pela entrada no desporto de alta competição e de assumir novos 

papéis na sua vida pessoal é evidente. Recuperamos o excerto de Leila Marques a este 

propósito: (…) para breve ser mãe é também um grande objetivo [risos]. Já gozei os 4 anos de 

descanso depois de Pequim e portanto acho que estamos numa altura em que já começamos a 

querer alargar a família. (Narrativa de Leila Marques, pág. 284). 

Carlos Lopes e Leila Marques revelam que no regresso da última competição o 

seu pensamento já estava centrado nos novos projetos que desejavam abraçar.  

  
Inicialmente estava com muito medo do período após Pequim, mas não foi tão difícil 

quanto eu pensava. Eu sempre disse que quando deixasse o Atletismo tinha de arranjar 

alguma coisa para fazer porque senão iria ser muito complicado e como passei a ter uma 

ocupação que me estava a exigir tanto que era a ACAPO eu não sentia falta de correr. 

Aliás, eu só voltei a sentir falta de correr nas férias do ano seguinte em que estava mesmo 

com muita vontade de correr. Acho que foi aquele período em que o cérebro já não estava 

tão ocupado e então pensava nisso. Mas eu já estava a desligar, eu já ia preparado… 

Lembro-me que quando vinha na viagem de Pequim para Lisboa já estava a pensar 

naquilo que tinha de fazer que não no treino. Quando vim já tinha na minha cabeça que 

no dia seguinte à minha chegada tinha uma reunião e no dia seguinte mais outra e depois 

mais isto e mais aquilo, ou seja, já estava com a cabeça noutras coisas e acho que isso 

de certo modo me ajudou. (Carlos Lopes, pág. 110). 

 

Quando regressei já vinha com todos os outros planos a fervilhar na minha cabeça. Vinha 

a pensar o que é que eu ia fazer uma vez que ia ter tanto tempo para tantas outras coisas 

agora e portanto aí já não me custou o regresso. (Leila Marques, pág. 279). 

 

A este respeito, Brewer et al. (2000) e Wheeler et al. (1996) afirmam que os 

atletas detentores de uma carreira alternativa - como por exemplo a profissional - onde 

reinvestir as suas energias, experienciam transições mais suaves do que atletas que 

dedicaram toda a sua vida, única e exclusivamente ao desporto. Partindo desta ideia, 

talvez os atletas paralímpicos portugueses detenham algumas vantagens dado que o 

amadorismo da sua prática os forçou, na maior parte dos casos, a construir uma carreira 

profissional paralela à desportiva. Embora se encontrem exemplos de sucesso nos 

atletas entrevistados, é forçoso salientar que esta é uma fase complexa. No entanto, os 
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atletas paralímpicos portugueses preferem olhar a sua carreira como uma etapa positiva 

e encarar a fase de transição e a possibilidade de adoção de outros papéis sociais como 

o melhor modo de prosseguir. Quando utilizamos a expressão “nova vida”, cremos que 

é realmente isto que sucede: a renovação do modo de ser e estar na vida.  

 
Agora o meu dia é completamente diferente, é muito mais tranquilo. Apesar de trabalhar 

em mil e um sítios diferentes e de os horários serem sempre a correr, sinto-me neste 

momento muito feliz porque estou no local onde realmente queria estar a trabalhar… (…). 

E portanto saio todos os dias cheia de ânimo de casa e depois continuo a estar ligada ao 

desporto via Medicina Desportiva nas clínicas onde também trabalho. Portanto tenho mais 

tempo para a família, para os amigos, desfruto mais com os amigos, sem dúvida. (…) No 

fundo neste momento acho que desfruto mais de tudo. (Leila Marques, pág. 280). 

 
O desejo de encontrar um novo caminho reflete a necessidade experienciada 

pelo atleta de reconstruir a sua identidade e encontrar um novo sentido para a sua vida. 

O mesmo sucede no estudo de Wheeler et al. (1996) no qual os autores percebem este 

tipo de sentimento como o “renascer” do atleta e da pessoa que vive em si - uma “nova” 

identidade. Na construção desta “nova” identidade, as experiências desportivas 

passadas de sucesso são fundamentais (Martin, 1996). Com efeito, as narrativas 

permitem perceber que quando o atleta pára por opção e não por imposição há lugar ao 

desenvolvimento de uma nova identidade. Os atletas afirmam ter chegado a um ponto 

nas suas carreiras desportivas em que começaram a surgir outras prioridades. Terem 

alcançado os objetivos a que se haviam proposto levou-os à necessidade de encontrar 

um novo rumo e definir novos objetivos a perseguir; ideia que vai também ao encontro 

de outros estudos (Dieffenbach & Statler, 2012; Martin, 1996; Wheeler et al., 1996).  

Ao abandonar o desporto o atleta conquista a liberdade que lhe permite dedicar-

se, a partir de então, a si próprio e a novos projetos (Wheeler et al., 1999). No caso dos 

nossos atletas, a liberdade vive-se em relação à independência e libertação dos horários 

rígidos dos treinos diários e das competições, o que lhes concede mais tempo para 

desenvolver atividades relacionadas com hobbies, estar com os amigos, com a família, 

acompanhar os filhos, entre outros. Os testemunhos de João Martins e Susana Barroso 

revelam como as prioridades mudam na vida do atleta após o término da sua carreira. 

 
Agora vou-me dedicar às coisas que gosto de fazer. Adoro escrever poemas e adoro 

desenhar no computador, passo horas a fazer isso. Gosto porque como tenho muitas 

dificuldades em falar e em me expressar essa é uma forma de eu mostrar aos outros o 
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que penso. É colocar no papel o que me vai no pensamento, na alma e muitas vezes no 

coração. (João Martins, pág. 269). 

 
O desporto foi bastante importante na minha vida, faria tudo de novo se fosse caso disso. 

(…) Hoje sinto-me bem mais calma, sem aquela agitação diária. Sem preocupações de 

competições, treinos, viagens, adversários, horas de descanso, medos, para que nada 

falhasse. (…) Tenho tempo para mim, meus amigos, família, fazer o meu ginásio, ir ao 

cinema, teatro, passear, fazer o que apetece naquele momento do convite. Sinto-me livre 

mais leve. Pois a ser atleta de alta competição é uma grande responsabilidade! (Susana 

Barroso, pág. 321). 

 

 Entre os maiores desejos de quem abandona o desporto paralímpico está, sem 

dúvida, a ânsia do regresso ao desporto, mas através da adoção de um papel distinto. 

O desejo de retomar a prática desportiva, com objetivos recreativos ou de manutenção, 

está relacionado com a perda de condição física sentida depois do abandono. Para 

muitos, continuar a praticar desporto, mesmo que em diferentes contextos e com 

distintos objetivos, torna-se algo inevitável e natural (Cosh et al., 2013). Em simultâneo, 

realça-se a necessidade de o atleta integrar, novamente, um contexto que sempre fez 

parte da sua vida. Desta feita, sem a pressão competitiva que sempre lhe fora imposta 

(Wheeler et al., 1996).  

Outra possibilidade é a adoção de papéis como dirigentes, treinadores ou outros 

elementos ligados à prática desportiva, tal como Carlos Lopes e Leila Marques relataram 

na sua experiência vivida. 

 
Já depois de ter terminado a minha carreira como atleta, fui convidado pelo atual 

presidente do CPP, em 2009, para ser vice-presidente. (…) Para além desse convite, 

depois acabou também por me convidar para ser chefe da Missão Paralímpica de Londres 

2012 o que me deixou muito orgulhoso. Esta será uma experiência fantástica, o voltar a 

entrar num estádio paralímpico… agora já não como atleta mas como chefe da missão. 

(…) Vou ficar muito satisfeito, muito orgulhoso de mim próprio quando entrar novamente 

no estádio nesta posição. Foi sempre algo que eu quis, que de certo modo sonhei… o 

poder estar nuns jogos, não enquanto atleta carregado de tensões e de ansiedades, mas 

o poder viver uns jogos sob outra perspetiva. (Carlos Lopes, pág. 110). 

 
Vou continuar ligada via medicina desportiva à Gesloures pois faço parte do departamento 

e a ideia é também vir a estar ligada através da classificação desportiva, mas como se 

foram metendo outras coisas pelo meio esse meu objetivo foi ficando para trás... mas é 

algo que desejo fazer e que ainda está cá. Gostava realmente de investir na parte da 

classificação desportiva, mas depois isso virá realmente na sequência da especialização. 
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(…) Quanto ao futuro coloco mesmo a hipótese de fazer a especialidade, de 5 ou 6 anos 

de Medicina Desportiva, porque é realmente uma área que me é muito querida. (…) Para 

além disso, nas minhas consultas posso incentivar a prática desportiva sempre e ligar a 

minha atividade ao desporto e à medicina desportiva, a tudo aquilo que sempre foi a minha 

vida. (Leila Marques, pág. 284). 

 

Carlos Lopes e Leila Marques representam dois exemplos no contexto português 

de como o desempenho de funções no âmbito do associativismo desportivo os manteve 

unidos ao desporto e ocupados no período habitualmente dedicado aos treinos. A 

adoção de novos e envolventes papéis sociais ligados ao desporto terá sido premente 

na superação do abandono desportivo para estes dois atletas. Outros mostraram a 

mesma tendência ou, pelo menos, o mesmo desejo futuro de trabalhar em associações 

ou organizações desportivas, de desempenhar a função de treinador, realizar cursos ou 

formação profissional na área, bem como apoiar aqueles que se estão a iniciar neste 

tipo de prática desportiva, como referiu Susana Barroso: Gostava de ajudar outros atletas 

a chegarem mais longe com a minha experiencia. (Narrativa de Susana Barroso, pág. 321). 

Jorge Pina, por exemplo, fundou uma Associação com o seu nome, com o intuito de 

incutir valores e promover a inclusão através da criação de grupos de prática desportiva 

regular e adaptada.  

 Apesar da limitada investigação existente nesta temática, os estudos 

encontrados revelam reduzidas oportunidades de continuação da carreira desportiva 

através do cumprimento de funções como treinador ou dirigente, sendo poucos os 

atletas com esta oportunidade (Martin, 2000). Porém, os testemunhos dos atletas 

portugueses parecem contrariar esta tendência. Além dos exemplos referenciados, 

temos conhecimento de que o mesmo sucede noutras áreas da deficiência e com outros 

atletas, contrariando a tendência detetada por Martin (2000).  

 

 

Tema 6 – O Futuro 

 

 O desenrolar natural da narração do atleta conduz-nos temporalmente ao futuro 

da sua história desportiva. O futuro é perspetivado de modo díspar por cada um dos 

atletas e está relacionado com a fase específica da carreira desportiva em que estes se 

encontram. 

 Como seria de esperar em atletas de alta competição, o principal objetivo traçado 

para o futuro é a participação nos Jogos Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Por 
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conseguinte, o intuito de alguns é continuar a treinar para se manterem na alta 

competição e representar, mais uma vez, o país. Armando Costa e José Carlos Macedo 

são disso exemplo: 

 
O objetivo é sempre ganhar medalhas e continuar a trabalhar. Se não fosse assim, parava. 

A cor da medalha não é tão importante, o importante é continuar a ganhar medalhas. Um 

atleta que vai ao pódio já é um atleta muito bom. (…) Para já vou trabalhar para ir aos 

próximos Jogos no Rio de Janeiro e depois logo se vê. (Armando Costa, pág. 200). 

 
Para o futuro, desejo continuar a trabalhar, a ganhar e a mostrar o meu valor. Enquanto 

conseguir ser campeão quero sê-lo o máximo de vezes possíveis. Gostava de ser 

Campeão Europeu, do Mundo e gostava de ganhar a Taça do Mundo em individuais 

porque são competições em que nunca ganhei o 1º lugar. Por isso é que neste momento 

os meus objetivos são mais ao nível das competições individuais. (…) Daqui a 4 anos, 

depois dos próximos Jogos Paralímpicos, não sei… quem sabe, dependendo do meu 

percurso até lá poderei decidir se continuo a jogar ou se deixo de competir. (José Carlos 

Macedo, pág. 243). 

 

Mesmo partilhando o sonho de reviver a experiência paralímpica, vários atletas 

estão conscientes das dificuldades que terão de enfrentar devido às apertadas regras 

impostas pelo Comité Paralímpico Português no acesso ao projeto paralímpico para os 

Jogos de 2016 e às prestações cada vez mais elevadas de atletas de outros países. 

Para Cristina Gonçalves: 

 
Agora vai ser mais difícil porque os outros atletas estão a avançar muito, estão a jogar 

cada vez melhor… Gostava de ir ao Rio de Janeiro aos próximos Jogos, mas acho que 

vai ser muito difícil. (…) Até quando eu puder, até quando eu conseguir continuar a jogar, 

vou continuar. Quando vir que não consigo então desisto. (Cristina Gonçalves, pág. 215). 

 
Nestes casos, os entrevistados pretendem continuar a aproveitar as bolsas a que 

têm direito, mas admitem ter de abandonar o desporto de alto rendimento em breve. 

Reconhecem que há um limite para a participação na alta competição e sentem que o 

seu está a aproximar-se. A verdade é que representaram Portugal em diversas edições 

dos Jogos Paralímpicos (entre duas a sete edições, em alguns casos) e a idade já não 

lhes permite obter o mesmo rendimento. Embora se mantenham em competição, 

revelam estar a entrar numa fase pós-competição em que o seu intuito é continuar a 

competir enquanto for possível.  
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Para já vou treinando e faço as provas. Cada prova vai servir para eu me manter ou subir 

um bocadinho de forma, mas sem grandes exigências, sem grandes pressões. Claro que 

tenho objetivos parciais. Mas vou fazer tudo o possível para chegar às grandes provas e 

estar a 100%. Depois espero continuar no projeto… e levar a minha vida. (…) Quero 

aproveitar todos os momentos como se fossem os últimos. Aproveitar as competições 

todas, porque nunca se sabe até quando podemos competir. (Gabriel Macchi, pág. 127 e 

128).    

 
 Pela elevada média de idades dos atletas paralímpicos portugueses é 

expectável que muitos estejam a programar os próximos anos da sua carreira como 

sendo os últimos, tal como avança David Grachat: Eu agora quero continuar até ao Rio de 

Janeiro, mas a seguir ao Rio quero terminar a minha carreira. (David Grachat, pág. 262). Esta 

perspetiva de futuro é nota comum nas narrativas. Importa relembrar que David foi o 

atleta paralímpico mais jovem que entrevistámos, o que expõe um futuro para o desporto 

paralímpico nacional marcado pelo abandono da maioria dos atletas que integram o 

projeto paralímpico atual, constatação merecedora de reflexão. A realidade é que muitos 

atletas estão já a preparar o abandono desportivo com a perspetiva de terminarem o 

seu percurso no auge e com excelentes marcas, como referem Lenine Cunha e Sara 

Duarte.  

 
Daqui para a frente quero ganhar medalhas e ter os olhos no Rio de Janeiro [cidade que 

irá acolher os próximos Jogos Paralímpicos, em 2016]. Ainda falta muito, mas é agora que 

se começa a trabalhar para isso. Já estou apurado automaticamente porque fui 

medalhado. (…) Eu gostava de ganhar uma medalha e gostava de acabar em grande, mas 

vai ser difícil. Vão começar a aparecer atletas mais jovens agora… A competição está 

muito mais forte e isso vê-se pelos resultados das medalhas que Portugal tem trazido. 

(Lenine Cunha, pág. 164). 

 
Acho que também chega a um ponto em que a competição já cansa e nós temos outros 

objetivos na vida. (…) No dia em que eu vir que estou a descer quer dizer que está na 

altura de parar. Nós devemos sair sempre em grande e não em baixo. Para já quero fazer 

o ciclo e ir ao Rio [cidade que irá acolher os próximos Jogos Paralímpicos, em 2016]. (…) 

Ir ao Rio de Janeiro está certo, depois é que é incerto. (Sara Duarte, pág. 255). 

 

 Para vários atletas, a perda de capacidades físicas e musculares é cada vez 

mais evidente na dificuldade sentida em manter as suas marcas e em recuperar da 

dureza das provas. Nestes casos, é possível encontrar testemunhos de atletas que, 

antevendo o final da sua senda desportiva, começam a diminuir o comprometimento 
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com o desporto; definem metas menos elevadas; deixam de sentir a mesma 

responsabilidade para alcançar a vitória ou obter uma medalha. Expressões como 

“gozar e desfrutar” da experiência desportiva surgem com naturalidade no discurso 

destes atletas. Nesta fase, mais do que a conquista, o foco é a experiência vivida.  

 
Eu posso dizer que estes foram os meus terceiros Jogos. E deu-me um prazer enorme 

estar a correr porque como não sentia o peso da responsabilidade, nem a obsessão de 

ganhar medalhas, deu-me um gozo muito grande de desfrutar ao máximo daquilo. (…) 

Gostava de regressar… mas sei que será muito difícil. (…) Sei que os meus picos de 

performance já passaram. (…) Acho que já atingi o auge da minha carreira há algum tempo 

e neste momento estou focado em fazer apenas a manutenção e aproveitar o que o 

desporto me trás de bom. (José Rodolfo Alves, pág. 148) 

 

 Este tipo de ilação advém da necessidade crescente do atleta em adotar outros 

papéis sociais e retomar projetos antigos que não foi capaz de concretizar pelas 

exigências e pelos compromissos associados à construção de um percurso desportivo 

de elite (Wheeler et al., 1996; Wheeler et al., 1999). Fernando Ferreira, por exemplo, 

anseia pela concretização de um projeto pessoal: (…) o meu maior sonho era ter uma 

família, construir uma família como as pessoas “normais” fazem. Acho que já chega desta 

correria de viagens para um lado e para o outro. Já tenho muita idade e já me cansa um pouco 

isso tudo… (Fernando Ferreira, pág. 219). Já Maria Odete Fiúza, deseja voltar a cuidar mais 

de si e dedicar-se à sua vida pessoal: Se calhar vou descansar mais, vou ler mais, vou 

passear, vou-me dedicar mais à minha vida pessoal. Se calhar a vida pessoal acabou por ficar 

um bocadinho para trás. Não se pode fazer tudo e, objetivamente, alguma coisa fica para trás. A 

minha vida pessoal ficou um bocadinho para trás… perdida algures, tentarei recuperá-la. (…) 

tenho que lutar pela minha profissão. E na minha profissão, felizmente, posso dizer com todo o 

orgulho que sou tratada como uma técnica, independentemente da deficiência. (Maria Odete 

Fiúza, pág. 173). 

Quando as exigências profissionais e familiares aumentam, o desporto tende a 

adquirir um papel secundário na vida do atleta. Emerge a vontade de se dedicar agora 

à família, de retomar os estudos, de encontrar um emprego que lhe permita sobreviver, 

pois com o término da carreira desportiva na alta competição terminam também as 

bolsas e os apoios financeiros de que usufruiu até então. A este propósito, recuperamos 

certos excertos da narrativa de Carlos Ferreira e Firmino Baptista. 

 
Nós sabemos que o Atletismo um dia acaba e temos de começar a pensar nisso… Para o 

futuro… quando deixar de correr é tentar arranjar algum trabalho para ver se ganho alguma 
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coisa para sobreviver. Se calhar, tirar algum curso de telefonista ou assim, a ver se arranjo 

algum emprego, mas sei que vai ser difícil. (Carlos Ferreira, pág. 100). 

 
Neste momento quero arranjar um trabalho porque só com as bolsas não chega… E 

também tenho de começar a pensar no futuro. Assim quando o Atletismo acabar tenho 

uma coisa já assegurada. (Firmino Baptista, pág. 119) 

 

Não obstante, o receio de abandonar a prática desportiva é generalizado. Na 

narrativa de José Rodolfo Alves isso é manifesto. 

 
Mais tarde vou ficar triste quando me divorciar do Atletismo [risos]. Porque eu quando 

estou de férias sinto a falta de uma mochila às costas. A mochila é a minha esposa. É 

aquilo que basicamente faço na minha vida diária, é andar com uma mochila às costas 

todos os dias. Quando deixar de o fazer vai ser muito complicado. (…) Só de pensar em 

ter de deixar a modalidade… penso: “O que é que eu vou ser daí para a frente? Como é 

que vai ser o meu mundo daí para a frente. Será que vai ser melhor ou pior?” Não sei… 

tenho medo! (…) Só espero ocupar o espaço do Atletismo com outra coisa. (José Rodolfo 

Alves, pág. 151). 

 

Os atletas estão conscientes da futura perda de apoios financeiros e, mais do 

que isso, do reconhecimento social e público que deixarão de receber. Talvez por este 

motivo, e porque o desporto sempre teve um papel primário na sua vida, alguns atletas 

desejam que o futuro lhes reserve um “novo” papel neste contexto. Nesta medida, 

aqueles que ponderam terminar a sua carreira nos próximos anos referem que 

gostariam de se manter ligados ao desporto de alguma forma, tal como os atletas dos 

estudos de Wheeler e colaboradores (1996; 1999). Na perspetiva dos entrevistados, o 

desporto irá fazer sempre parte da sua vida, seja como forma de manutenção ou 

recreação; através do desempenho das funções de treinador, como revelou Lenine 

Cunha: (…) eu gostava muito de trabalhar em algo ligado ao desporto. (…) como tenho o curso 

de grau I, gostava de ser treinador. (Lenine Cunha, pág. 164); ou a partir da concretização de 

um projeto pessoal adiado em virtude da carreira (por exemplo, abrir um ginásio ou 

implementar um programa de captação de atletas para o desporto adaptado português, 

como revelou Gabriel Potra).  
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Tema 7 – Evolução do Desporto Paralímpico em Portugal – Do Amadorismo 

à Profissionalização  

 

Ao longo dos anos verificaram-se mudanças no desporto, nos seus valores 

fundantes, no avanço tecnológico, nas técnicas e métodos de treino utilizados, na 

qualidade dos equipamentos, na formação de recursos humanos, nos apoios financeiros 

à prática, entre outras áreas. O desporto para pessoas com deficiência não é alheio a 

estas transformações e tem vindo a desenvolver-se continuamente.  

Em contexto internacional, estas evoluções são por demais evidentes nas 

performances logradas pelos atletas paralímpicos, meio onde apenas os melhores 

atletas têm a oportunidade de revelar ao mundo as suas capacidades. Os Jogos 

Paralímpicos são hoje o reflexo do investimento crescente de várias nações nesta área 

desportiva. Todavia, quando observamos o desporto paralímpico nacional e ouvimos as 

histórias dos seus atletas, percebemos que Portugal nem sempre tem sido hábil em 

seguir o exemplo positivo de outros países.  

  

 

Subtema 7.1: O Passado  

 

Quando Guttmann promoveu as primeiras iniciativas no âmbito do desporto para 

pessoas com deficiência estava longe de imaginar que este se viria a transformar no 

segundo maior espetáculo desportivo à escala mundial. Ao longo dos anos a competição 

evolui exponencialmente: foram introduzidas diferentes áreas da deficiência e criadas 

novas modalidades desportivas; aumentou, significativamente, o número de países e de 

praticantes envolvidos na competição; registaram-se progressos a nível tecnológico; foi 

introduzido um sistema de classificação com vista à elegibilidade e equidade 

competitiva; foi-se conquistando um lugar de maior relevo no âmago dos meios de 

comunicação social, entre outros factos que, inequivocamente, incitaram o 

desenvolvimento da área. O corolário destas transformações tem vindo a ser expresso 

em performances de elevado nível e desempenho, cada vez mais, considerados 

transcendentes (Brittain, 2010; Gold & Gold, 2007; Howe, 2011c). 

Quando nos focamos na realidade portuguesa, percebemos que o desporto 

paralímpico nacional seguiu esta mesma tendência. Enquanto outros países davam os 

primeiros passos no desporto para pessoas com deficiência, em Portugal verificavam-

se também as primeiras iniciativas e a prestação dos atletas lusos mostrou-se à altura 
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da realidade da época (Sousa et al., 2013a). O escrutínio do número de medalhas 

conquistadas pelos atletas portugueses nas primeiras participações paralímpicas, 

realizado no primeiro capítulo deste estudo, bem como os testemunhos que recolhemos, 

são expressão disso mesmo. Revelam-nos um passado em que os resultados 

portugueses se fizeram notar internacionalmente e em que os atletas nacionais 

arrecadaram inúmeras medalhas. A respeito desta época, Carlos Lopes, pioneiro no 

Atletismo para pessoas com deficiência visual em Portugal, deu o seu testemunho 

relativamente ao amadorismo que imperava na altura em que iniciou a prática 

desportiva.  

 
No início o investimento era do atleta. Eu treinei desde 88 a 95 sem ganhar rigorosamente 

nada, ou seja, a única coisa que a ACAPO nos pagava era o passe e às vezes dava-nos 

algum material desportivo quando íamos para as competições. Pagavam-nos as viagens 

e a estadia como é óbvio, mas bolsas, apoio direto, prémios por medalhas, etc., até essa 

data não havia nada. (Carlos Lopes, pág. 111). 

 

Na análise das narrativas, percebemos que quando certos atletas se iniciaram 

no desporto, este tipo de prática estava ainda numa fase embrionária. Algumas 

experiências narradas por António Marques são disso ilustrativas:  

 

Eu sou mesmo dos primeiros atletas. O Joaquim [primeiro treinador do atleta] um dia falou-

me que havia um jogo, disse-me como é que se chamava, explicou mais ou menos como 

era e perguntou se eu queria experimentar. Nessa altura estava eu entre os meus 18/19 

anos quando ele me disse para experimentar o Boccia a ver se gostava. (…) Inicialmente 

treinava uma ou duas vezes por semana apenas. O Joaquim vinha-me dar uma hora ou 

duas de Boccia e ia trabalhar para outra instituição. (…) As bolas de Boccia não eram nada 

de especial no início. Nessa altura inicial, cheguei a fazer um torneio em Lisboa em que 

joguei numa pista de Tartã. E isso desgastava mais as bolas e dificultava muito o jogo 

porque as bolas prendiam no chão. (…) Nessa competição recordo-me que o auxiliar que 

me foi acompanhar estava encostado a uma parede na prova e o Boccia é um jogo tão 

parado que ele adormeceu [risos]. Quando me viraram a raquete para eu jogar não sabia 

o que fazer. Eu na altura não percebia assim muito das regras então nem sabia muito bem 

o que fazer… Só depois é que percebi que era para eu jogar e o meu auxiliar estava a 

dormir por isso ainda tive de estar a chamar por ele [risos]. Claro que ninguém sabia muito 

bem as regras ainda, nem tínhamos assim grande noção do jogo. Hoje quem não sabe de 

Boccia não é ninguém, mas em 86 era assim. (António Marques, pág. 190 e 191). 
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A grande maioria dos entrevistados pratica desporto há mais de uma década e 

alguns até há mais de duas. Imperava o total amadorismo: a falta de conhecimento dos 

técnicos era evidente, a escassez de recursos materiais notória e a preparação dos 

atletas nem sempre a mais adequada. Há décadas atrás, o atleta paralímpico era um 

pleno amador, alguém que dificilmente recebia uma recompensa monetária pelo seu 

desempenho desportivo, representando clubes e nações apenas pelo prazer associado 

ao desporto e pela valorização alcançada através da participação neste contexto 

(DePauw & Gavron, 2005), tal como referiu Carlos Lopes. A parca competitividade 

existente nas primeiras competições internacionais de desporto paralímpico era fruto da 

falta de especialização dos atletas. Com efeito, certos atletas mais velhos relataram a 

participação em diferentes modalidades desportivas adaptadas quando estavam ainda 

a iniciar a sua carreira desportiva: 

 
(…) intercalava entre Atletismo-Natação, Natação-Atletismo. Às vezes saía de um 

campeonato de natação e entrava num campeonato de Atletismo ou ao contrário. (...) 

desfazia as malas, estava cá 10, 15 dias e ia para outro. Às vezes fartava-ma. Estava tão 

cansada, tão cansada. (...) E depois saía de um treino e tinha que ir treinar para outro. 

(Perpétua Vaza, pág. 300). 

 

Perpétua é a única atleta em estudo que representou o país nos Jogos 

Paralímpicos, em duas modalidades distintas. Porém, se analisarmos as bases de 

dados fornecidas pelo Comité Paralímpico Internacional (International Paralympic 

Committe, 2013) sobre os atletas que participaram nas várias edições dos Jogos, é 

possível identificar o nome de atletas portugueses e de outras nacionalidades que 

participaram em provas de diferentes modalidades. O documento fornecido pelo Comité 

Paralímpico de Portugal sobre os atletas portugueses medalhados em Jogos 

Paralímpicos exibe ainda o nome de atletas que chegaram a conquistar medalhas em 

duas modalidades distintas nas primeiras edições desta competição (CPP, 2013b).  

O amadorismo que caracterizava o desporto para pessoas com deficiência na 

época é manifesto, não apenas a nível nacional, mas também internacional. São 

notórias não só a falta de especialização dos atletas, mas também o seu 

desconhecimento quanto às regras e funcionamento da competição (Buckley, 2008). A 

realidade é que quando os atletas iniciaram a sua prática desportiva, no caso daqueles 

mais velhos, o desporto para pessoas com deficiência era praticado numa perspetiva 

terapêutica e maioritariamente recreativa, estando ainda longe de se pensar que viria a 

atingir o elevado nível competitivo de hoje. Na realidade, perante a competitividade que 
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caracteriza hoje o Movimento Paralímpico, seria impensável que um mesmo atleta 

representasse o seu país em mais do que uma modalidade, isso iria contra o ideal de 

especialização associado ao desporto de elite (Buckley, 2008). Na atualidade, os níveis 

de performance elevaram-se de tal modo que os atletas são forçados a ser seletivos 

quanto às provas em que desejam competir e a dedicar-se, integralmente, ao processo 

de treino e de preparação para uma determinada competição. 

   

 

Subtema 7.2: O Presente 

 

O atleta paralímpico é hoje um atleta de alta competição. Muitos começaram a 

ser pagos pelas suas prestações, através de clubes, federações, comités e/ou 

patrocinadores. O investimento de empresas e de patrocinadores no desporto 

paralímpico tem vindo a crescer e o profissionalismo é uma realidade em vários países 

do mundo (Brittain, 2010; Brittain et al., 2013; Howe, 2008a).  

A transformação do espetáculo desportivo num dos negócios mais rentáveis do 

planeta conduziu à reconsideração sobre o papel do atleta, olímpico e paralímpico. A 

possibilidade de um atleta poder praticar uma atividade desportiva e ainda ser 

remunerado por fazer o que mais gosta veio revolucionar a organização desportiva sob 

o ponto de vista institucional, mas, fundamentalmente, competitivo. A carreira de um 

atleta de alta competição é hoje invejada por muitos e torna-se mesmo uma opção de 

vida para os mais dotados e habilidosos (Rubio, 2004). Não obstante, a carreira do atleta 

paralímpico ainda não atinge tais proporções. Embora seja do nosso conhecimento que 

existem atletas paralímpicos internacionais que são remunerados para se dedicarem, 

em exclusivo, à prática desportiva, a sua popularidade e potencial financeiro estão ainda 

longe do nível obtido pelos olímpicos. Uma conjuntura deste tipo parece ter conduzido 

ao esquecimento dos imperativos da igualdade e da participação desportiva agregados, 

até então, ao amadorismo e às origens do desporto paralímpico. Este facto é manifesto 

nos Jogos Paralímpicos quando observamos as grandes diferenças existentes entre 

nações no que se refere ao apoio dado aos atletas de elite. Os testemunhos de Armando 

Costa, David Grachat, Fernando Ferreira e José Carlos Macedo expressam esta 

desigualdade entre nações: 

 
As outras seleções estão cada vez melhores, estão a subir muito o nível… Não sou eu 

que estou pior, são os outros que melhoraram muito. A competição é muito elevada. (…) 

Portugal parou no tempo… O investimento no Boccia português foi feito nos primeiros 
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anos apenas. Nessa altura, lá fora não havia esse investimento. E agora Portugal parou e 

as outras seleções estão cada vez a trabalhar e a investir mais no desporto paralímpico. 

(…) O desporto adaptado evoluiu muito desde que eu comecei a jogar até hoje… evoluiu 

o material, as táticas, tudo. As próprias competições evoluíram, cada vez há mais atletas 

e maior competitividade… cada vez é mais a sério. (Armando Costa, pág. 199). 

 
Se tu fores fazer o histórico ao longo dos anos, as medalhas só têm diminuído. Lá fora é 

demais, os apoios são bastantes, o estado apoia o desporto. (…) Se os privados e se o 

estado não ajudar… não podemos ter medalhas. O Atletismo não tem pessoas novas, não 

há novos atletas. Temos miúdos que podem vir a ser grandes nadadores se tiverem as 

pessoas certas com eles e é preciso apostar no desporto adaptado em Portugal. (David 

Grachat, pág. 262). 

 
Este ano foi o primeiro ano em que não trouxe medalhas e acho que só isso diz tudo. 

Agora está mais difícil, agora os outros países estão mais fortes. Eles treinam muito mais 

do que nós e têm muito mais apoios. (…) Os adversários estão cada vez mais fortes… 

Eles treinam muito, têm bons equipamentos, têm bons técnicos, uma equipa de apoio, e 

nós não. (Fernando Ferreira, pág. 219). 

 
Quando vamos às grandes competições, nos Europeus, Mundiais ou Jogos Paralímpicos, 

vemos que as outras nações têm materiais muito mais evoluídos do que nós e que alguns 

atletas são mesmo profissionais. Alguns atletas fazem treinos bi-diários e recebem apenas 

por treinar e competir, são autênticos profissionais. (…) A nível internacional há um 

investimento muito grande e o nível competitivo vai ficar cada vez mais elevado. (José 

Carlos Macedo, pág. 243). 

 

Na pirâmide em que Portugal já habitou lugares cimeiros, hoje ocupa posições 

mais baixas, tal como é possível entrever nas experiências narradas pelos entrevistados 

e como ficou patente no primeiro capítulo da investigação. Como referiu Maria Odete: 

isto merece uma séria reflexão! (pág. 172).  Atletas portugueses, com vários anos de 

experiência, identificam uma evolução brutal no desporto paralímpico internacional, face 

às primeiras experiências desportivas vividas. Ao mesmo tempo, salientam a evolução 

sentida a outros níveis, tais como na cobertura dos meios de comunicação social, nas 

tecnologias que hoje assistem esta competição e que auxiliam os atletas na busca de 

melhores performances, entre outros aspetos. Leila alude a estes factos na sua 

narrativa: 

 

Desde que iniciei até agora, muitas coisas mudaram… Em 1996 os apoios eram muito 

escassos, era muito o esforço pessoal de toda a gente que contava. Mas de 1996 para 
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2004, aí nota-se uma grande diferença de como a missão foi organizada. Foi muito melhor 

preparada, os apoios foram muito melhores, os equipamentos com melhor qualidade, 

apoio médico e de fisioterapeuta também melhorado e depois também em termos de 

comunicação social. Aí também foi completamente diferente o protagonismo e o destaque 

que foi dado. Em termos de evolução desportiva nem se compara, a partir de Sidney foi 

completamente diferente. É como se em Atlanta aquilo tivesse sido praticamente uma 

brincadeira porque a nível competitivo, comparativamente com o que é agora, via-se que 

o desporto adaptado ainda tinha muito para evoluir. Sabia-se claramente que em termos 

competitivos, naquela altura, as marcas que se faziam nas várias modalidades tinham 

muito por onde evoluir. Portanto, a partir de Sidney, de ano para ano, os recordes 

disparavam, as marcas melhoravam muitíssimo. Aquilo que tinha sido uma medalha de 

ouro naquela altura já nem sequer daria para chegar a uma final no ano seguinte... O 

mesmo aconteceu em termos de organização do evento, da preparação dos atletas para 

os eventos, acompanhados pela melhoria e a evolução desportiva que se tem vindo a 

assistir nestes últimos anos, especialmente nestes últimos 4 anos [ciclo paralímpico para 

Londres 2012]. (Leila Marques, pág. 282). 

 

Como mencionado, o desporto paralímpico português iniciou-se pelo 

amadorismo desportivo, em que atletas, treinadores e organizações mantinham um 

certo descomprometimento relativamente à prática desportiva, à imagem do sucedido 

em contexto internacional. Ultrapassada esta primeira etapa, com os resultados de 

ordem superior alcançados e o crescente nível competitivo, o esforço e empenho exigido 

aos atletas é cada vez mais elevado. Com referência a este assunto, Nelson Lopes 

afirma que após uma etapa inicial de evolução positiva do desporto para pessoas com 

deficiência em contexto nacional, rapidamente estes progressos se tornaram obsoletos 

perante o fortíssimo investimento de outros países.  

 
As coisas evoluíram muito mesmo! Quando eu comecei, Portugal era dos países mais 

evoluídos a nível do desporto adaptado. Mais evoluídos no sentido de: já tinha legislação 

que enquadrava o desporto adaptado; era dos poucos países que dava bolsas aos seus 

atletas; e que pagava prémios por medalhas aos seus atletas. Foi precisamente em 96, 

quando entrei, que começaram a surgir essas legislações todas. Em termos de valores 

temos vindo a subir, isso é inegável. Agora a subir de uma forma quase que estagnada. 

Os atletas paralímpicos lá fora, a grande maioria deles são profissionais e as bolsas deles 

estão equiparadas a um atleta olímpico. (…) Nisso nós perdemos completamente o barco. 

Quando nós fomos para Sidney, o Brasil levou tantos nadadores como nós, levaram quatro 

nadadores. Tens os dados de quantos nadadores é que eles levaram a estes Jogos e de 
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quantas medalhas é que eles ganharam?! É fácil de ver e de comparar o investimento que 

alguns países fizeram e que Portugal não fez. (Nelson Lopes, pág. 295). 

 

Em Portugal não se construiu um projeto sólido e sustentável de 

desenvolvimento do desporto para pessoas com deficiência, ideia patenteada na 

narrativa dos entrevistados. Todos, sem exceção, realçam o caráter amador do desporto 

paralímpico português quando comparado com as condições fornecidas a atletas de 

outras nações, como refere Gabriel Potra: 

 
Precisei muitas vezes de ténis e de melhores condições e isso nunca tive. Eu nunca fui a 

estágio nenhum, nunca houve verba para estágios. E quando começamos a falar com 

outros atletas, por exemplo, o rapaz que bateu o recorde do Mundo nos 400m este ano 

sei que teve cinco estágios em altitude antes de chegar aos Jogos. Eu trabalhei e treinei, 

trabalhei e treinei, foi esta a minha preparação para uns Jogos Paralímpicos. Por isso é 

que este ano [Londres 2012] houve marcas fabulosas e caíram vários recordes, pois o 

investimento nos atletas paralímpicos é cada vez maior. (Gabriel Potra, pág. 136). 

 

 A escassez de apoios experimentada pelos atletas tem conduzido muitos deles 

a um elevado investimento pessoal. Nuno Alves, por exemplo, considera que este 

investimento pessoal é inevitável para a obtenção de sucesso na carreira, mas poderá 

ter efeitos nefastos na sua vida familiar. 

 
Eu este ano fiz em média 10 treinos de corrida por semana e 2 treinos de ginásio… mesmo 

assim fui 5º. Mas sei que fiz para isso um grande investimento, principalmente em termos 

de família. Saio de casa às 7h00 da manhã e chego a casa muito tarde porque saio do 

trabalho ao final do dia e ainda vou treinar outra vez. Mesmo aos fins-de-semana treino… 

E é complicado porque chego a fazer 3 a 4 meses de treinos sem parar um único dia. 

Trabalho todos os dias porque com a bolsa nunca conseguiria pagar as despesas da 

minha família. E muitas vezes ainda vou comprar materiais para treinar com o meu 

dinheiro… (Nuno Alves, pág. 182). 

 

O reduzido valor da bolsa paralímpica conduz os atletas ao desempenho, quase 

que obrigatório, de uma atividade profissional paralela que lhes permita subsistir e 

apoiar a família. Gabriel Potra, Nelson Lopes, Nuno Alves, Maria Odete Fiúza e Susana 

Barroso, entre muitos outros atletas, são unânimes quanto às dificuldades sentidas em 

conciliar as responsabilidades profissionais com o treino de alta competição. Pese 

embora o apoio incondicional que sempre tiveram por parte da entidade patronal, 

confessam que é muito difícil encontrar um trabalho que lhes permita estar várias 

semanas ausentes em competições ou estágios. Por outro lado, quando regressam, o 
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trabalho é acrescido, o que exige um enorme esforço da sua parte. Servimo-nos das 

palavras de Maria Odete Fiúza para ilustrar esta ideia: 

 

Muitas vezes dá vontade de desistir. Eu a partir do momento em que comecei a trabalhar 

já passei por muitos momentos difíceis. (…) Conciliar uma possibilidade de vida 

profissional com o desporto é o mais complicado. Sempre foi o meu maior obstáculo. (…) 

Estar ao meu melhor nível nos dois lados foi o mais complexo. Porque se houvesse bolsas, 

se o dinheiro da preparação viesse a tempo, se houvesse apoios públicos, tudo isto seria 

mais fácil. Considero que estes são os maiores obstáculos dos atletas desta área. (Maria 

Odete Fiúza, pág. 171). 

 

A profissionalização surge, então, como caminho a seguir, não o único, mas 

talvez o mais viável perante as exigências internacionais – assunto que 

desenvolveremos no subtema seguinte. Desde que a capacidade atlética numa 

variedade de desportos se tornou incompatível com a obtenção de elevados 

rendimentos desportivos, a especialização emergiu como consequência, arrastando 

consigo a importância da profissionalização (Buckley, 2008; Rubio, 2004, 2006). 

Performances outrora impossíveis de alcançar são hoje atingidas com facilidade, o que 

eleva a fasquia competitiva, mas também o desafio daqueles que se dedicam ao 

desporto de alto rendimento para pessoas com deficiência. O número de participantes 

aumentou exponencialmente, a competitividade é elevadíssima e a evolução no material 

utilizado pelos atletas é por demais evidente, em comparação com o utilizado pelos 

atletas portugueses. Em território nacional os atletas paralímpicos têm vindo a 

especializar-se, é um facto, mas estão ainda longe de serem profissionais, o que 

sustenta o descontentamento patente nas narrativas. A verdade é que são muito poucos 

os atletas capazes de viver apenas com a bolsa ou que têm contratos individuais com 

patrocinadores.  

Em virtude da partilha e troca de experiências com outros atletas, os 

entrevistados referem que em muitos países não há qualquer distinção entre atletas 

olímpicos e paralímpicos. O trabalho realizado nestes dois contextos é, cada vez mais, 

um trilho paralelo primado pela exigência, pelo rigor e pela excelência desportiva. Talvez 

por este motivo, as marcas alcançadas pelos atletas paralímpicos se aproximem 

rapidamente dos olímpicos. Em Portugal, pese embora o facto de terem sido criados 

apoios para os atletas paralímpicos, o seu valor torna-se irrisório face às atuais 

carências dos atletas. O valor da bolsa paralímpica é reduzido para fazer face a todas 
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as despesas e muitas vezes é recebida com alguns meses de atraso. A este respeito, 

apresenta-se o testemunho de Gabriel Potra: 

 
Em grande parte dos países não há qualquer distinção entre atletas de alta competição 

“normais” ou adaptados. Há igualdade para todos, há apoio para todos, há um trabalho 

para todos. Em Portugal isso não acontece. Temos uma discrepância muito grande… Eu 

cada vez me sinto mais discriminado. (…) A minha bolsa são 322 euros e a de um atleta 

olímpico são 1100 euros, para a mesma categoria. E depois quando começam a negociar 

percentagens para a bolsa dos paralímpicos… eu aí fico doido. Penso: Mas eu sou o quê? 

Sou uma percentagem de um atleta “normal”? Sou um terço de um atleta “normal”? Não 

sou. Sinto-me discriminado! (Gabriel Potra, pág. 136). 

 

A utilização da expressão “eu não sou um terço de um atleta normal” por Gabriel 

Potra revela a realidade da (não)inclusão e da (des)igualdade social e desportiva 

portuguesa. A luta pela aproximação de condições de treino e de competição entre 

atletas paralímpicos e olímpicos é uma das principais batalhas a travar pelos 

entrevistados e que revela a “discriminação” de que o desporto para pessoas com 

deficiência ainda é alvo em Portugal. Isto sucede não apenas em relação aos apoios 

financeiros concedidos, mas também no que se refere ao reconhecimento social obtido 

através de feitos desportivos semelhantes, como se percebe no discurso de José Carlos 

Macedo. 

 
Acho injusto que aos atletas olímpicos seja dada muito mais importância ao nível dos 

meios de comunicação social e que, apesar de não ganharem tantas medalhas como eu, 

apareçam mais vezes nos noticiários, nos jornais e nas revistas. Se formos a ver, a nível 

nacional eu fui o melhor atleta português este ano, mas as pessoas não me dão o mesmo 

valor... Os próprios apoios também deveriam ser dados em função disso, de acordo com 

a forma como representamos a nossa nação, mas os valores ganhos por atletas olímpicos 

e paralímpicos são muito diferentes. (José Carlos Macedo, pág. 242). 

 

O sentimento de falta de apoios generalizou-se no discurso dos entrevistados e 

é para muitos um fator relevante na desmotivação sentida face ao desporto de alto 

rendimento. Se não fosse a paixão pelo desporto e o gosto em representar o país, 

acreditamos que muitos destes atletas já teriam desistido. Nas suas palavras, é descrito 

um contexto desportivo marcado pela escassez de formação especializada de alguns 

técnicos e dirigentes desportivos, pela falta de estágios e de acompanhamento dos 

atletas por uma equipa multidisciplinar, composta por técnicos, médicos, fisioterapeutas, 
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psicólogos, nutricionistas, entre outros profissionais. Atentamos nas palavras de 

Armando Costa, Firmino Baptista e Gabriel Potra a este propósito:  

 
É necessário investimento (…) a nível financeiro, a nível técnico… Há muito tempo que 

deveria haver um psicólogo nas competições para nos apoiar. Também nos fazem falta 

fisioterapeutas e médicos… mais apoio à competição e à prática desportiva. Também 

sentimos falta de material. Vemos outras seleções a investir milhares de euros em calhas 

e em bolas de Boccia e nós continuamos a utilizar o mesmo material há vários anos. 

(Armando Costa, pág. 199). 

 
Eu estive a falar com atletas brasileiros e eles dizem que têm uma equipa atrás deles que 

aqui não temos e que faz muita falta! Têm nutricionistas, fisioterapeutas, massagistas... 

Nós não temos nada disso… Podem até dizer que isso são mariquices, mas não são nada, 

isso faz parte do treino de um atleta de alta competição e é fundamental. (Firmino Baptista, 

pág. 118). 

 

Neste momento sinto que para evoluirmos precisamos de muito mais, não só de nos 

entregarmos de corpo e alma ao desporto, do trabalho do treinador mas… é preciso muito 

mais. Para mim um bom atleta tem que ser como um puzzle: faz falta descansar, uma boa 

alimentação, o treino correto, depois é a parte da fisioterapia, da recuperação, da 

psicologia… Já não chega ser só bom atleta. (Gabriel Potra, pág. 136). 

 

 Portugal tem perdido continuamente terreno no contexto internacional e o 

descontentamento dos atletas face às estruturas federativas e associativas que tutelam 

o desporto paralímpico português foi notório nas narrativas. Leila parte da sua 

experiência enquanto ex-presidente da FPDD, para afirmar que ainda é atribuída uma 

importância diminuta aos atletas, os quais, no seu entender, deveriam constituir-se 

como prioridade para as organizações: 

 
(…) continuo a acreditar que é possível fazer mais e enquanto eu lá estive o grande 

objetivo era reunir com treinadores e com atletas e ir de encontro às suas necessidades. 

Foi sempre esse o objetivo, porque a Federação não se pode esquecer que sem atletas 

não faz sentido existir e às vezes nestas situações do dirigismo em Portugal esquecemos 

um bocadinho isso. Habitualmente os atletas são quase postos de parte, mesmo sendo a 

ferramenta fundamental. (Leila Marques, pág. 282 e 283). 

 

A existência destas instituições apenas adquire um sentido na presença de 

atletas que competem e que conquistam medalhas com as cores nacionais. Todavia, 

atende-se pouco à sua opinião, às suas ideias, às experiências partilhadas, bem como 
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aos seus reais interesses e necessidades. Neste contexto, são vários os entrevistados 

que consideram que as organizações desportivas nacionais se têm demitido das suas 

funções e objetivos fundamentais. É decisivo recusar os interesses instalados nos 

organismos desportivos que coordenam esta vertente desportiva e atuar em prol dos 

atletas.  

Ninguém tem o direito de exigir aos atletas de alto rendimento grandes 

resultados, excelentes classificações e lugares no pódio, se as intervenções dos 

dirigentes desportivos não revelam em si mesmas o rigor conducente à excelência 

desportiva (Lima, 2002). As metas impostas internacionalmente são cada vez mais 

elevadas e apenas serão conseguidas através de uma cultura de exigência, como 

evidencia Maria Odete Fiúza:  

  
Em Portugal evoluímos muito pouco… E não há uma política séria para o desporto 

adaptado. Na sequência da tendência mundial e das organizações internacionais ligadas 

à deficiência, é necessário procurar a integração no desporto regular. (…) Nós não temos 

uma política de desporto adaptado, não temos uma estratégia e depois a formação de 

técnicos também não é específica. (…) Para mim, antes de tudo era preciso implementar 

uma verdadeira política de inclusão desportiva. (…) Depois temos os outros países que 

investem (…) e o problema é que nós desinvestimos! O que conseguimos foi à conta do 

investimento pessoal de cada atleta. E isto merece uma reflexão séria! (Maria Odete Fiúza, 

pág. 172). 

 

 Os atletas referem ainda a escassa divulgação do desporto paralímpico 

realizada pelos meios de comunicação, o que torna os atletas portugueses “invisíveis” 

diante da sociedade. Tal constatação dificulta a sua aceitação e reconhecimento social, 

mas também a obtenção de patrocínios. Além dos media, os patrocínios representam, 

por excelência, um meio para influenciar pensamentos e visões sociais, nomeadamente 

quando existe a associação de uma marca de renome a um atleta paralímpico. Embora 

no desporto para pessoas com deficiência o campo dos patrocínios comece a crescer e 

a evoluir, em Portugal são ainda poucos os que desejam ver a sua marca associada a 

um atleta com deficiência. Cada vez mais, “o atleta profissional não é apenas aquele 

que tem ganhos financeiros pelo seu trabalho. Ele é também a representação vencedora 

de marcas e produtos que querem estar vinculados à vitória e à conquista de resultados” 

(Rubio, 2004, p. 79).  

 Constata-se que não existe um modelo de financiamento do desporto 

suficientemente elaborado e sustentado em Portugal (Bento, 2007). Além do Estado, 

também as organizações desportivas devem criar meios capazes de contornar esta 
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situação através de planos de marketing e de financiamento inovadores, de campanhas 

publicitárias estruturadas e capazes de gerar o apoio de patrocinadores. Com referência 

a este facto, os entrevistados salientaram o abandono de alguns projetos de publicidade 

que outrora foram fundamentais na conquista de visibilidade para os atletas 

paralímpicos portugueses. Um bom exemplo é o projeto “Super-Atleta”, cujo sucesso foi 

internacionalmente reconhecido e os dividendos auferidos elevados. No último ciclo 

paralímpico, as únicas campanhas realizadas pelo CPP surgiram semanas antes do 

início dos Jogos Paralímpicos em Londres (Sousa et al., 2013a), sendo percebidas 

como tardias pelo grupo de estudo. Na perspetiva dos entrevistados, é imperioso 

recuperar projetos antigos, (re)estruturá-los e melhorá-los, pois o desporto paralímpico 

nacional corre o risco de perder ainda mais apoios caso não seja realizado um 

reinvestimento neste área, como reforçam Jorge Pina e Nelson Lopes: 

 

As marcas é que fazem as televisões funcionar e por isso o trabalho de marketing é 

também muito importante. Isso mobiliza as pessoas e é essencial para dar visibilidade aos 

atletas. (Jorge Pina, pág. 142). 

 
Até mesmo os patrocinadores, eu não estou a vê-los a estarem muito alegres com este 

panorama. Para Atenas, por exemplo, eles tinham profissionais a trabalhar com eles. 

Tinham contrato com uma empresa de marketing em que eles também trabalhavam por 

objetivos e em que praticamente todas as semanas ou saía uma entrevista de um atleta 

numa revista ou havia uma entrevista qualquer para a televisão. Nesse ano (…) não faço 

ideia do número de entrevistas que eu dei. Eu e os meus colegas. No estágio antes de 

irmos para os Jogos aquilo era um corrupio, até era difícil encaixarmos os treinos em todas 

as entrevistas que tínhamos ou todos os eventos em que era pedida a nossa presença. O 

que é que se ganhou com isso? Uma visibilidade e uma possibilidade de trazer 

patrocinadores que a seguir aos Jogos de Atenas conseguimos. (…) Hoje era preciso 

voltar a apostar nisso. (Nelson Lopes, pág. 295). 

 
Neste momento, o novo Projeto de Preparação Paralímpica para o Rio de 

Janeiro 2016 faz-nos crer que algumas das mudanças que se impõem estão em curso. 

A inclusão de dois projetos adicionais: o “Projeto Esperanças Paralímpicas” e o “Projeto 

Apoio Complementar”, representam dois importantes passos em direção a um futuro 

mais promissor para o desporto paralímpico nacional (CPP, 2013d). Segundo o CPP 

(CPP, 2013d), o “Projeto Esperanças Paralímpicas” visa o apoio à integração de novos 

praticantes no Projeto de Preparação Paralímpica, tendo por objetivo a captação de 

jovens promessas do desporto paralímpico que evidenciem potencialidades para virem 
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a integrar as delegações em Jogos Paralímpicos. O “Projeto Apoio complementar”, por 

seu lado, visa complementar o apoio à preparação de praticantes em modalidades que 

envolvem um maior dispêndio financeiro ao nível do apetrechamento e respetiva 

logística. Se devidamente cumpridas e implementadas, estas duas medidas serão 

extremamente positivas para o desporto paralímpico em Portugal, uma vez que darão 

resposta a alguns dos obstáculos expostos pelos atletas.  Através deste Programa de 

Preparação Paralímpica, os atletas poderão usufruir do estatuto inerente ao regime de 

alto rendimento; recebendo apoio financeiro para a preparação e atividade desportiva e 

beneficiando da atribuição de bolsas mensais, com três níveis distintos, definidos em 

função dos seus resultados desportivos. Em função desta prestação desportiva estão 

também previstos apoios para treinadores e assistentes desportivos (CPP, 2013d). 

Enaltecemos ainda o reforço em 50% das verbas concedidas pela Secretaria de Estado 

do Desporto e Juventude ao CPP, comparativamente ao ciclo paralímpico anterior, e 

que esperamos seja aplicada para minorar alguns dos obstáculos à prática.  

 

 

Subtema 7.3: O Futuro 

 

É, então, tempo de refletir sobre o futuro do desporto paralímpico nacional, não 

apenas no imediato ou a curto termo, mas também a longo prazo. Importa não só 

melhorar as condições daqueles que integram o projeto paralímpico, apostar em novos 

atletas para que estes possam singrar e reforçar as respetivas seleções nacionais por 

modalidade, bem como criar uma verdadeira estrutura de apoio ao desenvolvimento 

desportivo nesta área. 

 Os anos de experiência dos entrevistados, mormente na alta competição, 

permitem-lhes ter o tempo suficiente e providenciar a distância necessária para melhor 

perspetivar o desporto paralímpico português. Com efeito, coibimo-nos de recorrer tanto 

aos excertos dos atletas nesta temática, uma vez que ao ler as narrativas estes são 

patentes em praticamente todos os entrevistados e se destacam pela extensão 

dedicada à abordagem deste assunto. Face à generalização de opiniões e experiências 

vividas a este nível, optou-se por utilizar testemunhos apenas em situações pontuais, 

uma vez que os entrevistados apontam um caminho comum para o futuro do desporto 

paralímpico nacional. Este caminho cruza-se, em alguns pontos, com a própria visão 

dos investigadores. 
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Em contexto nacional é premente uma mudança no estado das organizações 

associadas ao desporto (Bento, 2004). Neste quadro, realçamos a opinião dos 

entrevistados ao apelarem à importância de determinadas mudanças. É provável que 

uma reestruturação das organizações e/ou renovação de alguns dirigentes desportivos 

seja bem recebida pelos atletas. Neste âmbito, os entrevistados destacaram a 

importância de realização de uma gestão financeira adequada dos montantes auferidos 

para a preparação dos atletas, a necessidade de luta por mais e melhores apoios, bem 

como a criação de uma relação de maior proximidade entre organizações e atletas. Urge 

implicar aqueles que dirigem na prática, ir para o terreno, ouvir os atletas, acompanhar 

o seu processo de treino e de preparação, observar as suas rotinas, verificar as suas 

carências e identificar, in loco, as suas principais dificuldades. Esta representa a única 

via para a compreensão do complexo processo de treino e de competições a que estes 

atletas são sujeitos. Por vezes, mais do que as capacidades atléticas expressas em 

marcas, recordes ou medalhas, importa valorizar a nobreza de caráter, a conduta 

exemplar de um atleta, o seu comportamento cívico ou a sua atitude de ambição e 

conquista. E isso apenas é possível através de uma relação de proximidade entre atletas 

e organizações. A inclusão de atletas paralímpicos que já abandonaram a prática 

desportiva como dirigentes ou associados nestas organizações providenciará 

informação privilegiada no que se refere à realidade deste tipo de prática desportiva, 

identificando com naturalidade as adversidades colocadas na prática.  

 A elevada média de idades dos entrevistados e as narrativas que obtivemos 

denunciam o abandono de vários atletas a curto prazo. Muitos já decidiram, outros têm 

vindo a preparar esta nova fase da sua carreira e outros deixaram evidente no seu 

testemunho que o abandono desportivo surgirá em breve. Como contou Gabriel Potra: 

(…) está a acontecer um fenómeno em Portugal em que não aparecem atletas novos. Não há 

novos valores no desporto adaptado. (Gabriel Potra, pág. 136). Este testemunho demonstra 

a pertinência da realização de um trabalho ao nível da seleção de talentos e do apoio à 

iniciação neste tipo de atividade desportiva. É imperativo criar em Portugal um programa 

de desenvolvimento de competências e de planeamento da carreira do atleta com 

deficiência de elite nacional. Um programa deste tipo deve ser perspetivado desde a 

deteção e seleção de talentos para o desporto paralímpico nacional, bem como no seu 

acompanhamento, apoio às diferentes fases de transição e investimento na visibilidade 

internacional dos atletas (Hutzler, 2004). Neste processo, é consensual a necessidade 

de começar pelos mais jovens - as crianças, implicando a escola e os pais dos alunos 

com diferentes tipos de deficiência na sua iniciação desportiva. É fundamental proceder 
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à difusão de modalidades desportivas adaptadas nas escolas e o desporto escolar 

adaptado poderá ter aqui um importante papel. Partindo dos Professores de Educação 

Física e dos Professores de Educação Especial que acompanham alunos com NEE, 

importa implementar a Educação Física Adaptada como disciplina obrigatória na rede 

escolar nacional. Para tal, é essencial que se invista na formação de Professores 

competentes e conhecedores desta realidade e que se apoie a realização de 

investigação sobre o desporto para pessoas com deficiência nestas faixas etárias. A 

verdade é que a realização de estudos em jovens atletas não é muito comum e muitos 

técnicos desconhecem as implicações do trabalho com atletas com deficiência em 

tenras idades. 

Para além das escolas, também as instituições que se dedicam à formação de 

jovens e adultos com deficiência poderão constituir um excelente meio de captação de 

atletas para o desporto. Foram vários os atletas com deficiência visual que referiram ter-

se iniciado neste contexto desportivo através da APEDV (Associação Promotora de 

Emprego para Deficientes Visuais), sendo primordial que este tipo de influência se 

estenda a outras associações e/ou áreas da deficiência. 

Nesta medida, a realização de ações de formação, de sensibilização e de 

divulgação das diversas modalidades desportivas praticadas por pessoas com 

deficiência em Portugal deverá ser realizada em contexto escolar, mas também 

associativo e desportivo. Partilhar experiências vividas e colocar atletas veteranos em 

contacto com os jovens é fundamental para o recrutamento de novos atletas. Esta 

proximidade permitirá não apenas a partilha de experiências de sucesso e de 

conhecimentos desportivos, mas também influencia a perceção positiva da própria 

deficiência (Tawse et al., 2012). Este autor e Kavanagh (2012) utilizam a expressão 

“mentor” desportivo para a função desempenhada por estes atletas, destacando-os 

como elemento fulcral não apenas na experiência desportiva, mas, essencialmente, na 

sua vida social e na independência conquistada por jovens atletas, o que reforça a 

crença de atletas e investigadores deste estudo. 

 Na escola, a realização de dias dedicados ao desporto para pessoas com 

deficiência poderá também permitir aos jovens ampliar os seus conhecimentos sobre o 

desporto para pessoas com deficiência e até, quem sabe, criar neles a admiração pelo 

atleta com deficiência. Vários estudos realizados no âmbito do Dia Paralímpico na 

escola (Paralympic School Day) constataram a influência positiva nas atitudes das 

crianças face às pessoas com deficiência e na captação de alunos com deficiência para 

o desporto (Block & Zeman, 1996; Campos, Ferreira, & Block, 2013; Liu et al., 2010; 
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Panagiotou, Evaggelinou, Doulkeridou, Mouratidou, & Koidou, 2008; Xafopoulos, 

Kudláček, & Evaggelinou, 2009). Em Portugal, temos conhecimento de algumas 

iniciativas pontuais e do estudo realizado por Campos (2013). A este nível, realizou-se 

pela primeira vez, no dia 15 de novembro de 2013, em Coimbra, um Dia Paralímpico 

em contexto escolar alargado. Alunos do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico e Secundário, 

bem como várias instituições do Concelho de Coimbra participaram nas atividades que 

se realizaram em diferentes espaços da cidade. Neste dia foram dadas a conhecer e 

experimentar várias modalidades paralímpicas com o intuito de consciencializar os mais 

jovens para a inclusão através do desporto e contribuir para a afirmação do movimento 

paralímpico (CPP, 2013c). Paralelamente, foram ainda realizados um colóquio e uma 

ação de formação direcionada para Professores do Ensino Básico e Secundário, 

acontecimentos que contaram ainda com uma baixa adesão. Não obstante, este tipo de 

iniciativa é um primeiro e grande passo para a divulgação deste contexto desportivo, 

para sensibilização social e, fundamentalmente, para a captação de atletas. Elogiamos 

estas iniciativas, sugerindo que as mesmas sejam melhoradas, concretizadas com 

maior frequência e generalizadas a diferentes pontos do país. Sabemos, até, que 

existem já outras agendadas. 

Adicionalmente, a realização de um maior número de competições e a 

implementação de provas regulares de desporto para pessoas com deficiência em 

território nacional é igualmente basilar para a construção de um olhar crítico sobre o 

desporto paralímpico nacional e na criação de modelos inspiradores para a captação de 

novos atletas. Com efeito, o reduzido número de provas existentes em contexto nacional 

tem sido um obstáculo à obtenção de elevados rendimentos desportivos. Nesta medida, 

seria crucial não apenas aumentar o número de eventos desportivos, como também 

promover a cooperação com organizações do desporto regular e a participação 

integrada em competições do seu calendário desportivo. Esta representará uma 

excelente forma de divulgar este contexto desportivo, de ampliar o público presente nas 

competições e, consequentemente, aumentar a competitividade entre atletas e a 

visibilidade do atleta com deficiência nacional. 

Relativamente aos meios de comunicação social, há ainda um longo caminho a 

percorrer na divulgação do desporto paralímpico português e, ainda mais, do desporto 

para pessoas com deficiência na sua vertente de prática regular. Os media nacionais 

ainda reduzem a sua atuação e informação aos Jogos Paralímpicos. O destaque dos 

atletas efetua-se na partida e no regresso da competição, de tal modo que a sua 
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participação nas restantes competições ao longo do período de preparação obtém ainda 

pouca visibilidade (A. L. Pereira et al., 2006; O. Pereira et al., 2011).  

  Outra questão merecedora de atenção é o financiamento. Este tem sido 

insuficiente numa área desportiva cujos custos são acrescidos devido às suas 

especificidades e à necessidade de ajudas não só técnicas, mas também humanas (J. 

V. Carvalho, 2006). Em quarenta anos de desporto para pessoas com deficiência em 

Portugal, o Estado português mostrou-se alheio a esta realidade desportiva, pese 

embora os resultados de excelência desportiva, a excelsitude dos nossos atletas e o 

seu reconhecimento internacional. Apesar de em 1995 ter sido publicado o Decreto-Lei 

nº 125/95 de 31 de Maio, que estendeu o Regime de Alta Competição aos atletas com 

deficiência que “obtenham resultados de excelência na prática desportiva em 

competições internacionais” (artigo 40.º) e de os atletas paralímpicos terem começado 

a receber bolsas de apoio à preparação desde os Jogos Paralímpicos de Atlanta, em 

1996, o financiamento do desporto de alto rendimento para pessoas com deficiência em 

território nacional é ainda muito precário (Sousa et al., 2013a). Nesta perspetiva, as 

últimas notícias divulgadas pelo Secretário de Estado do Desporto e Juventude são de 

esperança para o desporto paralímpico nacional. A proposta do CPP para o aumento 

das bolsas dos atletas incluídos no projeto paralímpico para o Rio 2006 foi aceite, o que 

nos revela um futuro mais auspicioso para os atletas paralímpicos portugueses. 

 Sob o ponto de vista financeiro, os entrevistados alertaram ainda para a 

necessidade de se reconhecer a importância do papel desempenhado por auxiliares, 

atletas-guia e acompanhantes de atletas com maiores limitações, criando um sistema 

de financiamento especificamente destinado para o apoio destes assistentes 

desportivos. O facto de um atleta com deficiência necessitar de apoio não pode, de 

modo algum, ser encarado como um gasto desnecessário, mas sim como uma mais-

valia e como essencial para uma prestação desportiva de excelência (J. V. Carvalho, 

2006; Vilela, 2008). No regulamento do programa de Preparação Paralímpica Rio 2016 

são contempladas ajudas para treinadores e equipa técnica, incluindo o apoio a um 

“técnico desportivo assistente” para os atletas que necessitam de auxílio nas atividades 

de vida diária e de um “parceiro de competição” (Anexo ao Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo nº CP/284/DDF/2013, ponto VI.6. Bolsas Paralímpicas), 

pelo que se espera que este apoio seja efetivo e capaz de corresponder às expectativas 

e necessidades destes elementos. Mais do que isso, é crucial valorizar o seu papel, 

reconhecer o seu valor e importância neste contexto desportivo, para elevar, ainda mais, 

o seu comprometimento com o atleta.  
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Como sugestões para a melhoria das condições dos atletas, recomenda-se 

ainda a criação de uma rede de acessibilidade e mobilidade no acesso a locais públicos 

e de prática desportiva; a existência de equipamentos adequados às suas necessidades 

nesses mesmos espaços (exemplo: sala de musculação adaptada); a implementação 

de um sistema de transportes fornecido por clubes e instituições que facilite a mobilidade 

dos atletas e o seu acesso à prática desportiva (J. V. Carvalho, 2004b, 2006; Vilela, 

2008), sem isto, muitos atletas acabam por desistir ou nem chegam a tentar. 

Em simultâneo, parece-nos que a economia nacional não investiu, 

verdadeiramente, na produção de ajudas técnicas, dispositivos de compensação, ou 

materiais desportivos específicos, o que leva atletas e clubes a recorrer, muitas vezes, 

à compra de material noutros países e com elevados custos. Enquanto especialistas na 

área, percebemos que a aposta nacional nesta área começa a surgir em determinadas 

modalidades desportivas, mas ainda com alguma timidez. Seria fulcral que este tipo de 

iniciativas se difundisse e estendesse a diferentes tipos de dispositivos, materiais de 

apoio e de competição, alargando este mercado, tornando-o mais acessível e mais 

competitivo em Portugal. É pois, primordial, investir na criação de empresas que 

produzam material desportivo nacional adaptado ou potenciar outras existentes, 

conforme ratifica Carvalho (2006, 2008).  

 Numa área de intervenção tão específica e em franco crescimento, é 

fundamental ampliar e divulgar o saber, sendo a área da investigação científica um 

verdadeiro pilar nesta matéria. Com efeito, apostar na formação de recursos humanos 

especializados implica também aumentar o conhecimento e nisso a investigação presta 

um importante contributo (Kavanagh, 2012). Neste sentido, perspetiva-se a necessidade 

de investir na formação e renovação de conhecimentos dos recursos humanos que 

atuam no desporto para pessoas com deficiência em Portugal. Quando falamos de 

recursos humanos, entendemos este conceito de modo abrangente, desde os dirigentes 

desportivos, passando por treinadores, assistentes, classificadores, árbitros e demais 

atores deste palco. Utilizando as palavras de Bento (2004, p. 144), “o saber, para ser 

válido e profícuo, carece de ser contextualizado”. Dotar o desporto para pessoas com 

deficiência de profissionais competentes, instruídos e cultos no desempenho da sua 

função deve, por isso, constituir prioridade para as organizações que tutelam a formação 

desportiva. Não basta, porém, investir na formação, é primordial alargar o apoio do atleta 

de elite com deficiência a uma equipa multidisciplinar (Cregan et al., 2007; Tawse et al., 

2012). O sucesso de um atleta não é apenas fruto de disposições e talento individual, 

do empenho e da determinação na perseguição de objetivos. Quando vemos um atleta 
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com deficiência a alcançar uma marca próxima daquele sem deficiência somos 

confrontados com provas inequívocas de que o desporto paralímpico é, igualmente, 

desporto de alto rendimento e os atletas paralímpicos têm necessidades semelhantes a 

todo e qualquer atleta de elite. Por conseguinte, parece-nos essencial providenciar o 

acompanhamento dos atletas paralímpicos por uma equipa de profissionais 

especializados em diversas áreas: médicos, fisioterapeutas, psicólogos, treinadores, 

auxiliares/acompanhantes e investigadores, capazes de enriquecer o percurso 

desportivo do atleta com os seus conhecimentos e de, em parceria, proporcionarem as 

condições ideais para a obtenção de resultados de excelência. 

Em contexto internacional, a aproximação dos Jogos Paralímpicos aos Jogos 

Olímpicos ajudou a legitimar o desporto de elite para pessoas com deficiência (Howe & 

Jones, 2006). Com efeito, a ligação estreita que o IPC tem vindo a estabelecer com o 

IOC e com o Movimento Olímpico tem sido fulcral para o crescimento do Movimento 

Paralímpico internacional (Purdue & Howe, 2012a). A este respeito, são vários os 

autores que referenciam benefícios nesta aproximação, nomeadamente: apoio 

financeiro prolongado; acesso a melhores instalações; partilha de recursos e de 

estratégias de desenvolvimento (Howe & Jones, 2006; Schantz & Gilbert, 2001; A. Smith 

& Thomas, 2005). 

Em Portugal, urge lutar por esta aproximação de condições entre atletas 

olímpicos a paralímpicos, requisito fundamental para o crescimento, desenvolvimento e 

afirmação do Movimento Paralímpico nacional. Só assim os atletas paralímpicos 

nacionais poderão sonhar com lugares cimeiros. Deve, por isso, dotar-se o desporto 

paralímpico português de um caráter profissional em que impere o princípio da 

especialização, do rigor e da excelência, à imagem e semelhança do que sucede com 

os atletas olímpicos nacionais. 

Um dos caminhos para o futuro é, sem dúvida, o da profissionalização. É aí que 

o desporto atinge o seu mais elevado valor social e cultural e a sua maior presença ética 

e estética. Não será o facto de o desporto para pessoas com deficiência se unir a 

empresas e a patrocinadores que lhe retirará a paixão, a vontade e o simbolismo que 

esta atividade detém (Bento, 2004). Profissionalizar o desporto paralímpico em Portugal 

não irá desvirtuar a prática desportiva nem desprovê-la dos seus valores primários, 

apenas será exigido àqueles que nela competem mais responsabilidade, 

comprometimento e melhores desempenhos. No fundo, as necessidades e experiências 

dos atletas de alta competição com deficiência são mais similares do que diferentes 

relativamente aos atletas sem deficiência (Dieffenbach & Statler, 2012).  
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Finalmente, é imperativo lutar por uma inclusão desportiva autêntica (Kell, Kell, 

& Price, 2008) e que já vem, aliás, desde Guttmann quando este fez coincidir, em 1948, 

a concretização dos primeiros Jogos Nacionais de Stoke Mandeville com os Jogos 

Olímpicos de Londres – é um facto que Guttmann procurou sempre a convergência com 

os Jogos Olímpicos. Em Portugal, Carvalho (2006) e alguns entrevistados, 

nomeadamente, Bruno Valentim, Leila Marques e Nuno Alves, apontam para a 

necessidade de inclusão do desporto para pessoas com deficiência no contexto do 

desporto regular enquanto dimensão superior e fundante. No seu entender, o futuro 

passará pela inclusão do desporto para pessoas com deficiência nos clubes e nas 

respetivas federações por modalidade. No discurso dos atletas salienta-se que a atual 

organização por áreas de deficiência está mais voltada para o desporto nas suas 

vertentes terapêutica e recreativa, dificultando o apoio e crescimento de atletas que 

desejam chegar à alta competição. Aliás, o CPP anuncia como um dos objetivos da sua 

missão “fomentar a inclusão mediante a integração dos atletas paralímpicos nas 

estruturas regulares do desporto” (CPP, 2013a), o que vai ao encontro desta ideia. 

A integração das modalidades nas respetivas federações é uma hipótese 

credível, que permitirá potenciar e rentabilizar recursos humanos e materiais, partilhar 

apoios/financiamento e patrocínios, e elevar o patamar de exigência do desporto 

paralímpico português, com resultados de sucesso comprovados internacionalmente 

(Hutzler, 2004). A nível nacional destacamos a experiência de Bruno Valentim, atleta 

que lutou por esta inclusão e venceu a batalha. Hoje representa um exemplo de sucesso 

da participação de um atleta com deficiência na seleção nacional de tiro, onde 

competem atletas sem deficiência. O testemunho deste atleta é revelador de como todos 

poderão beneficiar com esta inclusão. Importa difundir este modelo de êxito e 

implementá-lo nas diferentes estruturas federativas: 

 
A minha chamada à seleção [seleção de tiro nacional] foi o concretizar de um sonho! Isto 

é tão histórico como outra coisa qualquer… É um atleta paralímpico estar, neste momento, 

lado a lado com atletas olímpicos. Estar nos mesmos treinos, com o mesmo selecionador, 

com o diretor técnico... a mesma equipa. Ou seja, eu tenho o mesmo grau de exigência 

que eles. Finalmente eu consegui! Muitos anos depois consegui aquilo que queria... Estou 

muito satisfeito! Fazemos vários estágios no centro do Jamor que tem umas condições 

excecionais. Essa experiência tem sido absolutamente incrível! (…) A Federação está a 

ser espetacular, está a pagar todas as minhas despesas e do meu auxiliar. Temos hotel, 

temos combustível, portagens, alimentação, tudo, tudo, tudo. Eu estou mesmo nas 

nuvens. Só tenho que estar lá à hora e seguir o esquema de treino que estou a preparar 

com o selecionador. E é tudo pensado com objetivos… é assim que gosto de trabalhar. 
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Depois controlam vários aspetos, alimentação nutrição e parte psicológica que eu 

considero essencial. (Bruno Valentim, pág. 209 e 210). 

 
Entretanto, já na fase final desta investigação, tivemos conhecimento dos 

esforços que têm vindo a ser realizados pelo CPP no sentido de integrar o Atletismo e 

a Natação adaptada nas respetivas federações por modalidade. Desejamos que esta 

seja mais uma conquista dos atletas paralímpicos nacionais e que desta integração 

possam brotar maiores e melhores apoios para a prática desportiva destes atletas.  
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Reflexão Conclusiva 

Neste capítulo é tempo de responder aos objetivos delineados para a 

investigação, bem como refletir sobre o entendimento das temáticas em estudo, 

tentando ir além das palavras e ideias expressas nas narrativas. 

No percurso entretecido e vivido no decorrer destes anos de trabalho, aliámos 

todos os passos inerentes a uma pesquisa de cariz científico à observação e 

acompanhamento das atividades desportivas daqueles que integram o grupo de estudo. 

Assistimos e acompanhámos com proximidade a vida e o percurso de alguns dos atletas 

entrevistados: presenciámos provas, estamos a par dos seus resultados desportivos e 

atentos às iniciativas promovidas neste meio. Por conseguinte, acreditamos que este 

conhecimento, aliado à experiência pessoal produzida na consecução desta 

investigação, nos permitem tecer certas considerações sobre as temáticas em estudo e 

enunciar possíveis sugestões para o futuro.  

Tendo em conta o âmbito do estudo, não é de todo nossa pretensão uniformizar 

visões ou experiências, mas partir das narrativas singulares de cada atleta para traçar 

um fio condutor entre a sua experiência vivida e a dos investigadores. Num trabalho 

como este, amplo e abrangente, foram emergindo complexas teias de relações e inter-

relações entre os diferentes temas em estudo. E se até aqui analisamos individualmente 

cada um dos temas emergentes das narrativas, agora importa-nos discuti-los de modo 

integrado e aludir ao futuro que desejamos para o desporto paralímpico nacional e para 

a investigação. Para isso, adotamos como guia a temporalidade, elemento presente nas 

narrativas e na tarefa interpretativa que levamos a cabo. 

 Ao longo do estudo mantivemos o foco nos objetivos pré-definidos. Não 

obstante, a adoção de uma postura de abertura à realidade faz parte da natureza de um 

trabalho imbuído da perspetiva fenomenológica. Nesta medida, aceitámos e retivemos 

outras temáticas que despontaram das narrativas. Não poderíamos tê-lo feito de outro 

modo, pois as experiências vividas e narradas pelos entrevistados carregam um 

significado único e marcante para quem as viveu. Compreender este significado é o 

desafio que se coloca ao investigador, a quem se impõe um estado de vigilância perante 

possíveis pistas deixadas nas palavras, nos gestos e nas ações dos entrevistados.  

 No universo desportivo, o desporto para pessoas com deficiência é ímpar e 

distingue-se pelas suas particularidades, na sua maioria, relacionadas com as próprias 

potencialidades e limitações do atleta para competir. São disso exemplo a criação de 

modalidades específicas; as adaptações existentes em modalidades comuns à prática 

desportiva convencional; a necessidade de uma classificação desportiva que torne a 
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competição justa e equitativa; a presença de assistentes, tais como auxiliares e atletas-

guia; a existência de tecnologias e dispositivos de apoio; e o recurso a materiais 

desportivos adaptados. Cada uma das especificidades deste meio tem uma influência 

evidente no desenrolar da experiência desportiva do atleta e é determinante no 

significado que este lhe atribui, facto que se refletiu nos temas decorrentes das 

narrativas. 

 Enquanto atleta de elite, o percurso desportivo do atleta paralímpico é assinalado 

pela iniciação, pela construção de uma carreira desportiva internacional e pelo 

abandono - momentos que se distribuem no passado, presente e futuro. Cada uma 

destas etapas tem características próprias e a transição entre elas impõe elevados 

desafios ao atleta que deseja atingir a alta competição e ser reconhecido pelos seus 

méritos.  

No desporto paralímpico nacional, os atletas tendem a iniciar a sua prática 

desportiva tardiamente e muitos apenas se inauguram na competição quando adultos, 

contrariamente ao que sucede com os atletas de alto rendimento de um modo geral. 

Uma possível explicação pode ser encontrada no facto de a captação de atletas para a 

prática ter vindo a ser realizada, maioritariamente, por instituições ligadas à deficiência. 

Este facto revela-nos um quadro desportivo que permanece orientado para a vertente 

terapêutica e reabilitativa. Embora os atletas sejam, posteriormente, encaminhados para 

a competição, muitos não iniciam mais cedo a prática desportiva por desconhecimento 

face à sua existência e a possíveis locais de prática. Todavia, não podemos esquecer 

que no desporto para pessoas com deficiência é possível encontrar atletas cuja 

deficiência foi adquirida no decorrer da vida, circunstância que justifica uma entrada 

tardia no desporto e que sucedeu com alguns dos entrevistados. 

Essa lacuna – é deste modo que entendemos a tardia iniciação no desporto – 

tem condições para ser colmatada na escola, através das aulas de Educação Física e 

da difusão do Desporto Escolar adaptado à generalidade das escolas públicas 

nacionais. No contexto escolar, o aluno com NEE poderá ter as primeiras experiências 

desportivas, particularmente, numa prática desportiva adaptada e adequada às suas 

potencialidades e limitações.  

Sabemos que em muitos casos as crianças e os jovens são encaminhados para 

o desporto por influência dos pais, mas quem mais conhecedor deste contexto do que 

os Professores de Educação Física para os motivar e informar sobre diferentes 

possibilidades de prática desportiva? Esta é uma das funções primordiais da Educação 
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Física e que no âmbito do desporto para pessoas com deficiência tem vindo a ser 

negligenciada.  

Em nosso entender, a escola representa um contexto privilegiado para a 

intervenção precoce e seleção de talentos para o desporto, devendo atuar ao nível do 

desporto convencional e do desporto para pessoas com deficiência. É impreterível 

sensibilizar os Professores de Educação Física para a importância que detêm neste 

ponto, disponibilizando e diversificando oportunidades de formação específica na área 

e implicando neste processo os clubes (clubes existentes nas proximidades da escola). 

Estamos convictos de que nos clubes será possível encontrar uma estrutura de apoio à 

competição mais ajustada às necessidades de quem almeja a alta competição. 

Defendemos, por isso, a relação estreita entre escolas e clubes locais/regionais para 

que se faça com naturalidade a transição. É premente encontrar o melhor modo de 

corresponder às exigências da transição entre a Educação Física e o Desporto Escolar 

adaptado para o desporto competição. É neste hiato temporal que se perdem muitos 

potenciais talentos, sendo fulcral repensar, quiçá, a própria estrutura organizativa do 

desporto para pessoas com deficiência em Portugal. 

Adicionalmente, cremos que se algumas modalidades específicas, tais como o 

Boccia, o Goalball ou outras como o Voleibol sentado – modalidades de fácil 

implementação - fossem integradas nos currículos nacionais de Educação Física como 

modalidades alternativas, estaríamos a dar um grande passo para a inclusão dos alunos 

com NEE nestas aulas e na comunidade escolar em geral. Dar esta liberdade aos 

docentes contribuiria para o conhecimento geral sobre este tipo de prática desportiva e 

promoveria a inclusão no seio escolar, pois os alunos teriam a oportunidade de vivenciar 

as dificuldades e desafios colocados ao atleta com deficiência. A este nível, as 

estruturas organizativas poderão prestar um sério contributo na disponibilização de 

material desportivo às escolas que revelem interesse em implementar práticas 

desportivas inclusivas, apoiando e incentivando as iniciativas levadas a cabo neste 

meio. Do mesmo modo, importa realizar ações de sensibilização e de divulgação desta 

prática nas escolas, investindo na formação de professores com conhecimentos 

específicos sobre o desporto para pessoas com deficiência. Iniciativas deste tipo 

poderão ser realizadas não só na presença de profissionais especializados como de 

atletas paralímpicos com uma carreira desportiva consolidada na área, pessoas que 

poderão partilhar as suas histórias de sucesso e ensinamentos. Iniciativas deste tipo 

permitirão: difundir as modalidades existentes; incitar a sua prática pelos alunos com 

NEE; consciencializar para o elevado significado que a prática desportiva poderá 
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alcançar nos alunos com NEE; sensibilizar professores, estudantes e restante 

comunidade escolar para as potencialidades destes alunos; e promover a aceitação da 

pessoa com deficiência num meio social mais alargado. Não podemos ignorar o facto 

de que estes alunos - crianças e jovens - serão os adultos de amanhã e uma 

consciencialização social e transformação efetiva de mentalidades tem de iniciar-se nos 

mais jovens. 

Pese embora o valioso trabalho realizado até então por algumas associações, 

no que se refere ao desenvolvimento do desporto para pessoas com deficiência, a sua 

estrutura não permite disponibilizar ao atleta de elite o apoio multidisciplinar de que 

necessita para alcançar a excelência desportiva. Mesmo sendo importante que estas 

instituições continuem a captar atletas para o desporto, também à escola e aos clubes 

caberá um papel primordial.  

Em Portugal, os clubes que dispõem de uma Secção de “Desporto Adaptado” 

são ainda uma minoria e aqueles que existem, em certos casos, não estão 

vocacionados para a competição, nem possuem uma estrutura técnica adequada para 

dar resposta às necessidades de um atleta de elite. Neste sentido, acreditamos que uma 

organização inclusiva, que iguale condições de prática desportiva para atletas com e 

sem deficiência, terá certamente consequências no aumento da participação das 

pessoas com deficiência no desporto.  

Simultaneamente, a atuação dos meios de comunicação social poderá ter uma 

influência decisiva nesta captação. Urge não só divulgar as modalidades existentes, os 

clubes onde estas poderão ser praticadas, bem como as entidades onde se devem 

dirigir aqueles que desejem iniciar-se neste tipo de prática desportiva. Devem difundir-

se projetos inovadores, novas modalidades e mostrar percursos de sucesso. Uma 

atuação deste tipo acarreta o investimento na formação de profissionais especialistas 

neste contexto desportivo, pelo que lançamos apelo às universidades para que 

ponderem a inclusão deste tipo de formação nos seus cursos. Mas também lançamos 

o apelo àqueles que fazem parte deste meio para que se atualizem, para que se 

informem e sejam conhecedores de uma realidade, cujo desenvolvimento internacional 

é crescente e que interessa, cada vez mais, fazer notar nos media nacionais. Não raras 

as vezes, detetam-se erros no discurso de profissionais que realizam a cobertura 

televisiva ou reportagens relativas à participação dos atletas nacionais nos Jogos 

Paralímpicos, tal como assistimos na última edição dos Jogos em Londres. Neste 

contexto, reclama-se maior rigor nas informações veiculadas pelos media. A divulgação 
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de informações equívocas não valoriza em nada esta vertente desportiva nem os seus 

praticantes.  

  No testemunho da maior parte dos entrevistados, a fase inaugural da carreira 

do atleta ficou ainda marcada por uma célere ascensão à alta competição, expressa na 

chamada à seleção nacional e no acesso aos Jogos Paralímpicos nos primeiros anos 

do seu percurso desportivo. Atualmente, este processo não é tão simples e a narrativa 

dos atletas mais jovens do nosso grupo de estudo é disso ilustrativa. A especialização 

e a profissionalização dos atletas exigem, cada vez mais, daquele que deseja competir 

no palco paralímpico. Observamos uma prática desportiva marcada pelo crescimento 

exponencial, pela competitividade e pela aproximação ao desporto espetáculo a que 

assistimos no palco olímpico e no desporto profissional. Hoje o atleta tem de ser “o 

melhor dos melhores!” Se há dez ou vinte anos, quando alguns entrevistados se 

estrearam, a competição internacional era relativamente acessível, hoje esse caminho 

é agreste, exigente e incerto.  

Para os atletas portugueses que se iniciam na competição, chegar aos Jogos 

Paralímpicos é progressivamente mais difícil, perante um contexto internacional onde 

se observa um crescente investimento. Por conseguinte, mas não apenas por isso, o 

incentivo, o apoio e a criação de condições são aspetos fundamentais para o 

desenvolvimento de carreiras paralímpicas. Sem este auxílio, poucos serão aqueles 

que, individualmente, conseguirão fazer o investimento necessário para alcançar lugar 

de destaque no desporto de elite para pessoas com deficiência.  

Após conquistado um lugar na alta competição, novos desafios despontam no 

percurso do atleta, o maior deles – lutar pela conquista de um lugar no pódio. É neste 

momento que vemos erguer-se o absoluto comprometimento, a dedicação, o esforço 

constante e o espírito de sacrifício, mesmo naqueles que por força da necessidade e 

fruto dos diminutos apoios financeiros são impelidos a trabalhar. Com efeito, nesta 

investigação percebemos que o comprometimento se assume como marca identitária 

do atleta paralímpico nacional. Mesmo sem apoios e sem profissionalização, os atletas 

portugueses são ávidos da vitória e da transcendência desportiva. No seu currículo 

(Anexo A) revelam-se percursos de excelência; mostram-se atletas que têm vindo a 

arrecadar títulos internacionais ao longo de vários anos e que se destacaram 

internacionalmente pelos seus feitos. Estes currículos representam de modo notável o 

investimento individual, o compromisso e a relevância que o desporto tem vindo a 

assumir nas suas vidas. Não obstante, cremos que exemplos como estes não 
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conseguirão subsistir e perpetuar-se no futuro do desporto paralímpico nacional se os 

obstáculos à prática não forem minorados. 

Internacionalmente, este é um contexto desportivo hipercompetitivo, onde o 

investimento realizado pelos países é elevado e distinto daquele a que temos assistido 

em Portugal. O decréscimo na grandeza de resultados da missão paralímpica 

portuguesa é o principal reflexo do fraco investimento realizado na área. Mas a 

responsabilidade desta tendência negativa não reside nos atletas – afinal a maioria dos 

atletas nacionais tem uma carreira longa e idade avançada –, mas na conjuntura 

organizativa nacional que tem ignorado os sinais de alerta de atletas, técnicos, 

especialista e outros agentes envolvidos neste meio.  

Numa sociedade que privilegia a vitória a qualquer custo, onde prevalece uma 

lógica social guiada pela competição, pelos números e pelos rankings, é dado lugar de 

destaque quase unicamente ao “primeiro”. Não obstante, para o atleta paralímpico 

nacional, o sucesso é um conceito ambivalente e relativo ao contexto desportivo 

específico em que compete. A vitória nem sempre corresponde ao primeiro lugar ou é 

sinal de sucesso, tal como a derrota não é, necessariamente, sinónimo de fracasso. A 

experiência de uma prova é sempre singular: depende do momento da época e da 

carreira do atleta, da meta estabelecida, do contexto, da dimensão da competição, da 

presença dos seus “mais significativos”, entre outros aspetos. Se para certos atletas o 

sucesso está relacionado com a superação do adversário, para o atleta paralímpico 

português o êxito foca-se na transcendência de limites individuais. É o espírito agonista, 

presente nas competições da antiguidade, que marca o atleta paralímpico nacional. 

Para si, a maior batalha desportiva é aquela travada contra si mesmo. Vencer é 

importante, claro, mas tem de ser possível pelas vias éticas, através do cumprimento 

das regras e em respeito pelo adversário, ideal que parece estar relacionado com o 

amadorismo que ainda hoje assinala o desporto paralímpico nacional.  

Embora possa ser designado como atleta de elite pelos palcos desportivos em 

que compete e pelo seu vasto e reconhecido palmarés desportivo, o atleta paralímpico 

nacional não é remunerado pela sua prática e raros são aqueles que conseguem 

contratos com patrocinadores. Assim, a sede de vitória dos nossos atletas não surge 

pelas recompensas monetárias associadas aos resultados – uma vitória muitas vezes a 

qualquer custo, como é comum assistir-se no desporto profissional. Se as recompensas 

surgirem, serão bem-vindas, mas o atleta paralímpico português não compete com essa 

finalidade. Quiçá, quando a profissionalização acontecer, a realidade se altere, seguindo 

um caminho similar ao desporto de elite para pessoas sem deficiência. Note-se, 
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contudo, que não concordamos com o fim a que este caminho nos leva, pois enquanto 

profissionais da área atestamos a perda de valores basilares no desporto atual - valores 

humanos e morais. Algo que começa a suceder no desporto paralímpico internacional 

e que, de certo modo, não surpreende face ao investimento crescente, ao aumento dos 

patrocínios e às performances elevadas que se observam neste cenário desportivo. Um 

dos exemplos é a eliminação de provas dos Jogos Paralímpicos destinadas à 

competição de atletas classificados em classes mais baixas (atletas com maiores 

limitações) e que não permitem, na perspetiva dos organizadores, proporcionar tanto 

espetáculo à assistência. É em decisões como esta que percebemos a perda de um dos 

ideais base do desporto – a inclusão desportiva. Ainda assim, no desporto paralímpico 

nacional estes valores parecem subsistir, sendo reconhecida pelos atletas a importância 

da manutenção de uma formação ética no desporto.  

O atleta paralímpico é incitado pela conquista pessoal, pela transcendência 

humana e pelo reconhecimento social que poderá advir de uma carreira desportiva 

meritória. Enquanto ser humano, o atleta é um projeto aberto, um ser em potencial 

permanente e um homem que anseia o inatingível. Ninguém nasce campeão, um atleta 

de elite “faz-se”! Ser desportista é contemplar o mais além, é visar o aprimoramento 

constante e viver em busca de consecutivos sonhos - sonhos sempre mais altos e 

grandiosos. A transcendência é um ato iminentemente humano e um feito que todo o 

homem deseja alcançar. No caso do atleta paralímpico, a busca da transcendência 

materializa-se no espaço desportivo mas também social, em virtude das barreiras e 

obstáculos que tem de superar diariamente. Se no desporto a superação de limites é 

expressa através de recordes, de marcas ou medalhas; na vida pessoal a 

transcendência fica patente nas vitórias profissionais, pessoais e, maioritariamente, 

sociais que o atleta alcança. 

Num quadro de elevadas performances e de carreiras de sucesso, seria 

expectável que o atleta ascendesse à condição de herói, numa viagem em que os 

troféus conquistados representam símbolos míticos do trajeto percorrido. Efetivamente, 

o atleta português tem conquistado muitas medalhas e ultrapassado inúmeros recordes, 

todavia, o reconhecimento social dessa condição dificilmente sucede. Essa manifesta 

dificuldade conduz-nos a refletir sobre o valor de uma medalha paralímpica. Será ele 

menor do que as demais medalhas nacionais e internacionais? Afirmamos que não. 

Acreditamos que a condição de herói também é a do atleta paralímpico: os seus troféus 

são os mesmos, têm o mesmo valor e o mesmo simbolismo. Mas a verdade é que o 

atleta paralímpico tem ainda uma enorme batalha a travar, falta-lhe conquistar o 
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reconhecimento dos meios de comunicação social e do espectador em geral para se 

aproximar da condição heróica naturalmente atribuída ao atleta de elite. Este é um facto 

que pode refletir-se negativamente na visão do atleta com deficiência, sendo fulcral 

reverter este processo e utilizar o desporto como espaço privilegiado para a eliminação 

de preconceitos e de crenças sociais erróneas sobre a deficiência. É primordial que as 

suas virtudes e talentos sejam conhecidos e reconhecidos, pois mais do que um herói 

no desporto, o atleta paralímpico pode torna-se um modelo capaz de inspirar outras 

pessoas/atletas a seguir o seu exemplo.  

Das narrativas percebemos que este reconhecimento tem um grande impacto na 

vida do atleta paralímpico, podendo constituir-se como veículo privilegiado de 

transformação e de inclusão – uma inclusão que se pretende desportiva, mas, 

fundamentalmente, social. Efetivamente, o reconhecimento surge como fenómeno 

visível da dedicação e comprometimento do atleta, podendo erguer-se através dos 

media impressos e visuais, de medalhas, troféus, recordes, homenagens; e/ou do 

reconhecimento da família, dos seus “mais significativos” e do público em geral. A 

gratidão expressa através destes distintos meios atua como um importante agente 

motivacional, reforçando o compromisso do atleta com o desporto. Não obstante, 

constatamos que o reconhecimento do atleta paralímpico é ainda restrito. Quando se 

reflete sobre a excelência no desporto, alguns nomes surgem de imediato à nossa 

memória pelas suas virtudes e desempenhos excecionais. No entanto, algumas 

questões assomem: nesses momentos recordamo-nos do nome de atletas 

paralímpicos? Se a resposta é negativa, quais as razões? Quantos portugueses 

conhecem os atletas paralímpicos nacionais ou estão a par dos seus resultados 

desportivos? Percebemos que, na sua maioria, as respostas são negativas. Esse 

conhecimento ainda se restringe a familiares, técnicos, dirigentes, especialistas e 

interessados pela área - uma minoria da população. Note-se, porém, que as medalhas 

conquistadas por estes atletas excedem em muito o número ostentado pelos atletas 

olímpicos portugueses.   

Em território nacional, os atletas paralímpicos alcançam visibilidade apenas nos 

anos em que se realizam os Jogos Paralímpicos. Nessa altura - antes, durante e após 

a competição - os seus nomes são revelados, os seus resultados noticiados e a sua 

imagem surge em vários meios de comunicação social. Mas e antes e depois disso? É 

imperativo que a imagem e o nome dos atletas paralímpicos permaneçam na memória 

dos portugueses e que os seus percursos desportivos sejam, continuamente, 

anunciados.  



Capítulo V. Reflexão Conclusiva 

519 

 

Recuperando as experiências vividas e narradas pelo atleta no desporto 

destacam-se momentos que parecem revestir-se de maior significado, tais como: a 

participação na primeira competição internacional ou paralímpica; a conquista da 

primeira medalha (nacional, internacional ou paralímpica); a obtenção da primeira 

medalha de ouro; o instante em que se quebra um recorde; o momento em que se vence 

uma prova após lesão ou após uma fase marcada por maus resultados desportivos; a 

experiência de vencer numa prova em que o atleta não era favorito; subir ao pódio e 

ouvir o hino nacional, entre outros.  

Neste quadro, os Jogos Paralímpicos são palco principal para a vivência de 

experiências significativas, evidência sustentada pela dimensão da competição, mas 

também por toda a sua envolvência. Nos Jogos, a atmosfera é emblemática, facto que 

tivemos a oportunidade de constatar quando estivemos nos Jogos Paralímpicos de 

Londres, em 2012, quando percorremos os locais de prova e quando visitamos a aldeia 

paralímpica. Num imaginário desportivo carregado de elementos simbólicos (cenário, 

locais de prática, tempo de jogo, regras específicas, público) e de rituais (cerimónias de 

abertura e de encerramento, acender da tocha paralímpica, subir ao pódio), as 

experiências elevam-se para o plano transcendente e são vividas intensamente. Entre 

todos estes elementos, realçamos as cerimónias, o acender e apagar da tocha e o 

ambiente da aldeia paralímpica - aspetos mencionados pelos atletas com maior realce. 

A cerimónia de abertura simboliza a concretização do sonho paralímpico e a 

tomada de consciência do atleta de que conseguiu alcançar tão prestigiosa competição. 

Já a cerimónia de encerramento, como a própria designação nos aponta, expressa o 

término de um ciclo desportivo. Nestas duas cerimónias, o acender e apagar da tocha 

paralímpica representam momentos míticos para o atleta. Se na abertura o acender da 

chama transporta o atleta para o imaginário paralímpico, na cerimónia de encerramento, 

o seu apagar devolve-o à realidade. Por sua vez, na aldeia paralímpica, espaço que 

mereceu toda a nossa admiração e que foi também exaltado na narrativa dos atletas 

paralímpicos portugueses, vive-se um ambiente sublime e que fica marcado pela 

partilha de experiências entre atletas – experiências desportivas e pessoais. A aldeia é 

ponto de encontro entre atletas das mais diversas nacionalidades, nela passeiam 

exemplos de vida, de superação e de diversidade. Assistir à superação diária de atletas 

com deficiências graves, observar o à vontade com que lidam com a sua deficiência, 

presenciar as suas performances de excelência e coabitar nos espaços comuns da 

aldeia é uma vivência marcante e fulcral na aceitação da própria deficiência do atleta, 

tal como narrado por certos entrevistados. Este exemplo positivo mostra-nos que a 
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partilha e difusão deste tipo de modelos para o exterior – sociedade em geral – é um 

excelente recurso para transformar mentalidades. Mesmo que as performances 

alcançadas pelos atletas em prova sejam, por si só, relevantes, na aldeia é possível 

percecionar o atleta para além da sua prática desportiva e perceber como este vive a 

sua vida. O conhecimento público de locais como este poderá trazer uma maior 

consciência social sobre a deficiência e sobre as suas implicações, afastando a ideia 

trágica e negativa, habitualmente associada à pessoa com deficiência.  

A verdade é que as pessoas com deficiência são frequentemente percebidas 

como “o outro” – alguém que não se deseja ser e que se receia encarar - e o desporto 

é um contexto privilegiado para eliminar este tipo de preconceções. No desporto, a única 

condição exigida para a prática é ser-se humano. Mais do que um atleta com deficiência, 

o atleta paralímpico é uma pessoa que deve ser percebida pela lente da humanidade e 

não por uma qualquer condição física, motora, intelectual ou sensorial. Nesta perspetiva, 

atletas que são capazes de alcançar boas performances desportivas têm a oportunidade 

de conquistar o reconhecimento dos “outros” e de serem percebidos como seres 

extraordinários. O facto é que o atleta paralímpico se transcende na mesma medida do 

atleta olímpico, mas as baixas expectativas sociais que sobre ele recaem não lhe 

permitem ser percebido como um autêntico “herói desportivo”. No pensamento do 

cidadão comum colocam-se, certamente, algumas questões: como será possível que 

um atleta sem capacidade de comunicação e com severas limitações motoras ganhe 

medalhas? Como poderá um atleta sem visão atingir marcas tão próximas de atletas 

olímpicos? Deparamo-nos com um problema de mentalidades, uma crença cultural e 

social enraizada que tende a identificar a pessoa com deficiência como “(in)capaz”. 

Habitamos uma sociedade que tende a centrar-se sobre o que “falta” ao atleta, em 

virtude do que este detém e daquilo que é - um ser humano. Mas esta é uma questão 

que tende a ser ultrapassada de modo positivo no desporto de elite. 

Perante o já exposto, é percetível a relevância do desporto na vida daqueles que 

conseguem chegar à alta competição. Não é possível apontar apenas um “significado”, 

pois o desporto pode assumir múltiplos significados na vida do atleta paralímpico 

português, em função das suas características individuais, das experiências vividas, do 

seu percurso desportivo e de vida. Não obstante, constatamos que há sentidos comuns 

e valores partilhados pelos atletas. Com efeito, o desporto tem, claramente, uma 

ascendência positiva na aceitação da deficiência, na aceitação do corpo do atleta, mas 

também no modo como este é percebido socialmente. Para os entrevistados, o desporto 

constitui um meio de afirmação social positiva, facilitando a entrada no mundo do 
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trabalho, a relação com a comunidade envolvente e a transformação do olhar dos 

“outros”. Diante de uma carreira desportiva de sucesso, o atleta deixa de ser percebido 

pela sua deficiência e passa a ser percebido, em primeira instância, pelas suas 

performances desportivas elevadas - constatação que reitera os nossos estudos 

anteriores. 

Adicionalmente, o desporto paralímpico é lugar de reconhecimento. Um 

reconhecimento que provém daqueles que são mais próximos do atleta, mas que se 

estende socialmente aos locais onde o atleta vive e onde realiza a sua prática 

desportiva. O desporto é espaço de capacitação, permitindo ao atleta aumentar a 

perceção sobre a sua competência, elevar a confiança e autoestima, tornar-se mais livre 

e autónomo. A experiência vivida neste contexto é de tal modo relevante que o desporto 

se torna uma marca na construção da identidade do atleta, transformando-o como atleta 

mas, fundamentalmente, como pessoa. Muitos atletas associam mesmo ao desporto um 

valor capital, assumindo-o como “toda a sua vida” e situando no desporto as suas 

vivências mais significativas. Naturalmente que cada um vive singularmente e integra 

de forma distinta uma experiência vivida, mas é possível retirar um elemento comum a 

todos os entrevistados: o desporto faz parte de si e daquilo que são. A significância 

atribuída às experiências vividas no desporto tem, então, repercussões ao nível da 

construção e reconstrução contínua da identidade do atleta paralímpico. Foi através das 

experiências desportivas que os nossos atletas formaram uma identidade atlética, fixada 

pelos valores veiculados pelo desporto, pelo sucesso obtido na carreira desportiva, pelo 

reconhecimento social conquistado, pelo comprometimento e dedicação com que 

pautaram o seu percurso, bem como pelo sentimento de capacitação vivido neste meio. 

Neste quadro, o desporto teve uma influência marcante no desenvolvimento do 

seu caráter, revelando um atleta paralímpico competitivo, perfecionista, disciplinado, 

comprometido, rigoroso, determinado e com espírito lutador. Um atleta que anseia pela 

transcendência no desporto e na vida, mas que se distingue pelos valores, pela ética, 

pelo fair-play e pela humildade, podendo constituir-se modelo de inspiração moral e 

desportiva para aqueles que desejem integrar o desporto paralímpico nacional.  

Retomando o trajeto temporal da carreira do atleta, deparamo-nos com a 

temática do abandono desportivo. O término de uma carreira desportiva no alto 

rendimento é um momento complexo, carregado de emoções, sentimentos, incertezas 

e muitos receios. Antever qual é, efetivamente, o momento certo para abandonar um 

percurso desportivo de sucesso é uma decisão complexa, particularmente quando o 

atleta se dedica em exclusivo ao desporto e esta prática representa a sua única 
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atividade diária. Para a maior parte dos atletas, o sinal de alerta é enviado pelo corpo. 

O decréscimo de capacidades antecipa uma tomada de decisão e concede ao atleta o 

tempo necessário para que este se possa preparar devidamente para o abandono.  

Em relação a esse período, alguns atletas relataram sentimentos de perda de 

capacidades físicas, aumento do tempo necessário à recuperação e diminuição do 

desempenho desportivo como sinais que apontam o final de uma carreira no alto 

rendimento. Tais evidências, aliadas ao surgimento de novos atletas, à fadiga do 

processo de treino e ao reconhecimento de que durante o auge do percurso desportivo 

negligenciaram outras áreas da sua vida como a profissão, a família ou os amigos, 

apressam a tomada de decisão. Nestes casos, alguns atletas portugueses tendem a 

investir noutras áreas, tais como: a carreira profissional para os que trabalham; a 

formação no caso daqueles que se dedicaram exclusivamente à prática desportiva; o 

desenvolvimento de conhecimentos desportivos para que possam manter-se ligados ao 

desporto no desempenho de outras funções.  

Os testemunhos confirmam a inexistência de programas de preparação e 

acompanhamento do atleta nesta etapa da sua carreira. Assim sendo, as estratégias 

adotadas pelos atletas para superar positivamente esta etapa são instintivas e surgem 

sem orientação de profissionais especializados. A este respeito, consideramos que a 

partilha de experiências de atletas que superaram com sucesso esta transição 

desportiva poderá auxiliar aqueles que ponderam fazê-lo a preparar-se do melhor modo.  

Quando o abandono desportivo já é uma certeza, os atletas partilham um último 

desígnio: terminar a carreira no auge. Todos desejam ganhar uma última medalha, 

terminar a carreira com um recorde ou bater a sua marca pessoal na última prova. Em 

percursos desportivos transcendentes como aqueles que conhecemos, não nos espanta 

o último desejo do atleta em superar os seus limites. O propósito é deixar o nome 

gravado na história do desporto paralímpico nacional e, ao mesmo tempo, desfrutar de 

cada instante da última prova, especialmente se este momento é vivido nuns Jogos 

Paralímpicos, em que o imaginário e a envolvência são, por si só, simbólicas.  

Mesmo quando superado positivamente, o abandono desportivo exige ao atleta 

um ajustamento pessoal e identitário complexo. Este é um momento repleto de dúvidas 

e incertezas relativamente ao futuro. Na realidade, a prática desportiva representa um 

contexto de sucesso, de reconhecimento social e de capacitação; valores que o atleta 

receia não ser capaz de conquistar noutros contextos da sua vida. Se o desporto tem 

um significado tão profundo e basilar na vida do atleta paralímpico, a perda do desporto 

é, naturalmente, percebida como perda de parte da sua identidade. Um sentimento que 
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é ainda mais evidente nos atletas com limitações severas e que se dedicam, 

exclusivamente, ao desporto. Num doloroso processo de “perdas”, o atleta é invadido 

por sentimentos de nostalgia, de saudade, de vazio e pelo receio da perda de amizades 

criadas no desporto e de tudo o que de positivo esta prática lhe trouxe.  

Nesta transição, percebemos que para um atleta que vive, diariamente, a luta 

pela superação de barreiras sociais, ultrapassar o abandono desportivo é apenas mais 

um obstáculo. Além da luta desportiva, o atleta trava uma luta social comum à pessoa 

com deficiência e nesta batalha a sua identidade desportiva revela-se favorável. De 

facto, o atleta paralímpico não anseia apenas pela inclusão desportiva, ele luta pela 

inclusão social, profissional, educativa; por uma sociedade justa e capaz de atender a 

todos do melhor modo. Esta é uma possível justificação encontrada para os relatos 

positivos que recolhemos daqueles que experienciaram esta transição. Outras razões 

parecem ainda estar relacionadas com o planeamento antecipado do término da 

carreira; o abandono voluntário do desporto; o abandono após conquista das metas 

desportivas do atleta; a presença de uma identidade e de uma vida para além do 

desporto; a necessidade de adotar papéis sociais que não se coadunam com a carreira 

de um atleta de elite.  

Relativamente àqueles que entrevistámos e que ainda pretendem continuar a 

lutar por um lugar na alta competição, os seus objetivos passam pela presença nos 

Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Caso consigam alcançar tão 

prestigiosa meta, mais de metade dos entrevistados pretende abandonar o desporto 

paralímpico depois desta competição: se possível, com bons resultados desportivos. 

Porém, os receios e incertezas foram evidentes nas narrativas. Os atletas estão 

conscientes de que este é um contexto desportivo cada vez mais competitivo, onde a 

cada ano surgem novos valores e onde a manutenção na alta competição lhes exigirá 

um esforço cada vez maior. 

Nesta, como em todas as etapas da carreira de um atleta de elite, os “mais 

significativos” desempenham um papel fulcral. São pessoas marcantes não apenas no 

seu percurso desportivo, mas também de vida. São aqueles com quem o atleta partilhou 

experiências positivas e de sucesso, mas também aqueles que o apoiaram nos 

momentos mais difíceis da sua carreira. A influência dos “mais significativos” foi/é 

preponderante na iniciação desportiva, na manutenção do atleta na alta competição e 

no momento em que este decide abandonar o desporto. No caso do atleta paralímpico, 

a gratidão destas pessoas chega a ser mais valorizada do que o reconhecimento 

alcançado nos meios de comunicação social e na sociedade em geral. Numa fase inicial, 
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esta constatação surpreendeu-nos, mas quando refletimos sobre isto percebemos o 

facto com naturalidade. Ele decorre do elevado valor atribuído pelo atleta ao 

reconhecimento dos “mais significativos” e dos “mais próximos”, mas também ao 

escasso reconhecimento social e público que recebem. Com efeito, o “mais significativo” 

é alguém que permanece ao lado do atleta, que o acompanha, que o felicita nas vitórias, 

que lhe oferece um “ombro amigo” e o ajuda a superar as adversidades. É a pessoa ou 

pessoas com quem o atleta partilha experiências simbólicas; quem acompanha o 

comprometimento e empenho do atleta para atingir os seus resultados; compreendendo 

o significado real que determinadas conquistas tiveram para si. Os “mais significativos” 

fazem parte do seu círculo de convivência diária; tornam determinado resultado 

possível; e são pessoas que acreditam, incondicionalmente, nas capacidades do atleta. 

Por seu turno, a sociedade em geral apenas retém na memória o nome e imagem do 

atleta paralímpico nacional quando este conquista um elevado feito internacional, mas 

rapidamente se esquece do esforço diário que este tem de empreender para se manter 

na alta competição.  

Os “mais significativos” variam de atleta para atleta; dependem do contexto 

desportivo em questão, das características do atleta e das suas necessidades, mas 

assumem-se como pessoas determinantes no seu trajeto desportivo. A este respeito, 

os atletas destacam: pais, irmãos, esposas(os)/companheiras(os), treinadores, 

assistentes e ídolos, cada um deles por diferentes motivos. Uns são marcantes na 

iniciação, outros na manutenção, outros no abandono e há ainda aqueles que percorrem 

todas as etapas da carreira do atleta. Uns marcam pela motivação e incentivo, outros 

pela partilha de objetivos comuns e outros sobressaem como modelos de referência. De 

todos, importa realçar o papel de auxiliares, atletas-guia e acompanhantes, elementos 

que assistem a prática desportiva dos atletas paralímpicos, que são fundamentais nos 

seus resultados e que distinguem este contexto desportivo tão particular. Para além 

disso, são elementos cujo papel tem vindo a ser descurado pela investigação, mesmo 

quando o seu apoio e desempenho são fulcrais nas performances reveladas pelos 

atletas paralímpicos. A sua influência é de tal modo determinante que são designados 

pelos atletas como “as suas mãos” e “os seus olhos” – elementos que representam uma 

extensão do próprio atleta. Em prova são um só e a sintonia que se estabelece entre 

ambos é basilar nos resultados logrados. 

Através das histórias contadas pelos entrevistados - atletas paralímpicos 

portugueses com uma vasta experiência nacional e internacional – podemos ainda 

delinear o trajeto do desporto paralímpico em território nacional.  
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À imagem do quadro internacional, em Portugal, o desporto para pessoas com 

deficiência caminhou da reabilitação à competição e desta ao desporto espetáculo que 

presenciamos atualmente nos Jogos Paralímpicos. De um panorama marcado pela falta 

de especialização do atleta, passou-se para o amadorismo desportivo e hoje partilha-se 

a visão idealista da profissionalização dos atletas paralímpicos portugueses. Para esta 

evolução contribuiu o surgimento de um número cada vez maior de atletas, novas 

tecnologias, equipamentos evolucionados, conhecimentos cada vez mais aprofundados 

na área, maior divulgação deste contexto desportivo, obtenção de resultados 

desportivos de excelência, entre outros fatores.  

Da investigação realizada constatamos que o desporto paralímpico nacional 

seguiu os passos internacionais até, sensivelmente, 2000. A criação de associações 

desportivas por área da deficiência e da FPDD, a legislação emergente, os projetos de 

marketing desenvolvidos, a atribuição de bolsas, os resultados desportivos meritórios 

dos atletas nacionais, entre outros indícios, assinalaram um caminho que se anunciava 

promissor no desporto paralímpico nacional. Desde então, várias nações têm 

desenvolvido esforços no sentido de dotar esta prática desportiva de maior seriedade, 

competitividade e profissionalismo. Os investimentos sucederam-se em vários países, 

circunstância expressa nas performances desportivas reveladas na competição, nos 

equipamentos ostentados pelos atletas internacionais, nas palavras dos nossos 

entrevistados e também visível aos olhos de quem conhece este meio e o acompanha 

com proximidade e interesse.  

Em contexto internacional, o atleta paralímpico tem ascendido, gradativamente, 

à condição de atleta de alta competição. O investimento realizado pelas empresas na 

construção de materiais desportivos específicos e na concessão de patrocínios, bem 

como os níveis elevados de financiamento auferidos neste contexto desportivo têm 

favorecido a profissionalização. Não obstante, a realidade portuguesa é distinta e está 

longe de corresponder às expectativas de atletas, treinadores, dirigentes e interessados 

nesta área.  

Em Portugal, escutámos recorrentemente a palavra “estagnação”. Os avanços 

têm sido ténues e a situação do atleta paralímpico nacional permanece precária, o que 

se reflete nos resultados menos expressivos da missão paralímpica portuguesa nas 

últimas edições da prova. A par das vivências de sucesso narradas, a experiência no 

desporto paralímpico também é assinalada por aspetos negativos. As condições para 

que os atletas paralímpicos portugueses possam alcançar resultados desportivos 

superiores escasseiam. Dos testemunhos salientam-se: o mau funcionamento das 



Capítulo V. Reflexão Conclusiva 

526 

 

estruturas organizativas ligadas a esta área desportiva; a falta de apoio financeiro, de 

recursos humanos especializados (técnicos, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, 

dirigentes, etc.), de uma equipa multidisciplinar que acompanhe e apoie o atleta ao longo 

de todo o processo competitivo; e o reduzido reconhecimento conferido ao atleta 

nacional – aspetos fundamentais a uma prática desportiva de excelência. 

Adicionalmente, a necessidade de apoio de um segundo elemento para treinar e 

competir constitui outro entrave.  

A dependência de atletas-guia, auxiliares e acompanhantes condiciona a prática 

desportiva do atleta e detém uma influência determinante nos seus resultados. 

Encontrar a pessoa certa para fazê-lo, alguém que tenha disponibilidade de treinar com 

o atleta e que se dedique de modo comprometido à sua prática é uma árdua tarefa. O 

desempenho de atividades laborais de muitos destes elementos e dos seus atletas 

dificulta a conciliação de horários de treino e de saídas para as provas, desvirtuando 

uma prática desportiva que se designa de alta competição e em que as condições 

disponíveis para a prática do atleta deveriam permitir dotar a sua dedicação ao desporto 

de um caráter prioritário. Perante tal conjuntura, o atleta português tem de realizar um 

elevado investimento pessoal e financeiro para chegar ao desporto de elite. 

 Enquanto especialistas da área, questionamos o facto de na última edição dos 

Jogos Paralímpicos, em Londres 2012, os atletas portugueses medalhados terem sido 

apenas aqueles que se dedicam exclusivamente à prática desportiva. Em nosso 

entender, este tipo de constatação deve ser alvo de reflexão. Num ambiente 

extremamente competitivo, como aquele que se vive nos Jogos Paralímpicos, é 

primordial profissionalizar os atletas nacionais, considerando que este será o único meio 

capaz de possibilitar a sua dedicação integral à prática desportiva. Expresso através do 

aumento das bolsas paralímpicas, um crescente apoio financeiro permitirá ao atleta 

implicar-se no treino, adquirir material desportivo de qualidade, suportar os custos 

associados ao treino de alta competição, estar presente nas mais diversas competições 

internacionais e qualificar-se. Este é um rumo desejável e que permitirá recolocar o 

desporto paralímpico nacional em posições internacionais cimeiras.  

Perspetivando a necessidade de angariar patrocínios para esta prática 

desportiva, até pela expectável profissionalização dos atletas Paralímpicos, 

consideramos que é urgente apostar na realização de um sério e estruturado trabalho 

de marketing que permita dar visibilidade ao atleta e ao desporto paralímpico nacional.  

De todos os entrevistados, apenas dois (no momento da entrevista) eram 

detentores de patrocínios individuais - David Grachat e Lenine Cunha - atletas com 
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deficiências menos visíveis. O que nos provoca novas indagações. Será meramente 

coincidência o facto de não existirem marcas portuguesas que desejem associar-se a 

atletas paralímpicos com deficiências mais severas e corporalmente mais evidentes? 

Em nosso entender este é apenas mais um exemplo de como a sociedade é construída 

e fundada sob um corpo perfeito, útil e produtivo. Com efeito, produzir efetivas 

mudanças neste contexto desportivo passará, sem dúvida, por profundas mudanças 

sociais, estas bem mais difíceis de incrementar do que as primeiras. É curial cativar 

empresas e levá-las a acreditar no atleta nacional, investindo e apoiando os seus 

desígnios desportivos – financeiramente, e através da construção de material desportivo 

específico. 

O pleno comprometimento desportivo é algo que ninguém poderá exigir a atletas 

que arrecadam medalhas, mesmo com as poucas condições de que dispõem e muito à 

mercê do investimento individual. Daqui resulta uma outra questão que nos provoca 

cogitações: se é pedida ao atleta paralímpico a mesma dedicação e se o país anseia, à 

imagem dos olímpicos, por resultados de excelência, fará sentido que este tipo de 

prática desportiva constitua, ainda hoje, uma realidade desportiva diferenciada? 

Estamos certos que não, por isso consideramos fundamental aproximar estas duas 

realidades desportivas de elite nacionais.  

Ao longo da investigação conhecemos atletas empenhados e comprometidos 

com o desporto, atletas especialistas nas suas modalidades, titulares de um currículo 

desportivo de excelência, mas sem oportunidades de competir com atletas 

internacionais que são hoje profissionais. Não é estranho, portanto, que os entrevistados 

se tenham mostrado visivelmente descontentes com o rumo do desporto paralímpico 

nacional, apontando um futuro incerto para este contexto desportivo, caso não sejam 

empreendidas céleres mudanças. 

Em território português, o desporto paralímpico destaca-se pela fragilidade 

estrutural e organizativa, pela escassez de condições e apoios à prática, pela falta de 

recursos humanos especializados na área e pelo desconhecimento da sociedade - um 

país onde a inclusão desportiva é ainda uma utopia. Nesta medida, é fundamental a 

existência de profissionais e de especialistas conhecedores deste meio para proceder 

às transformações necessárias. São eles o motor de arranque deste processo e 

enquanto se continuarem a demitir desta função o futuro desta área desportiva 

permanecerá incerto e turbulento, tal como o perspetivaram os atletas. 

O desporto para pessoas com deficiência em Portugal carece de um projeto de 

intervenção coerente, estruturado e longitudinal. Fazem falta estratégias para uma 
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inclusão desportiva efetiva no desporto nacional e uma delas passará, certamente, pela 

inclusão do desporto para pessoas com deficiência nas respetivas federações por 

modalidade. A este nível, partilhamos a opinião dos atletas: a opção mais viável é incluir 

esta prática desportiva nas respetivas federações nacionais. Através desta via será 

possível partilhar condições de treino e de apoio à alta competição; infraestruturas; 

apoios financeiros; patrocínios; recursos humanos; equipas de apoio multidisciplinar 

compostas por médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, treinadores e 

assistentes com formação espacializada. Adicionalmente, será possível encontrar nos 

clubes maiores apoios à transição do atleta para a alta competição, à participação em 

competições internacionais e à ascensão à seleção nacional. O testemunho de Bruno 

Valentim, atleta paralímpico integrado na seleção nacional de Tiro, dá-nos o exemplo 

de uma experiência positiva que nos permite afirmar que apenas com o treino conjunto 

e de elevado nível será possível recuperar lugares na competição paralímpica.  

Todavia, não basta abeirar condições de prática, é indispensável aproximar o 

reconhecimento social dado ao atleta. A realidade é que a sociedade portuguesa 

desconhece os atletas paralímpicos e a sua prática, desde as suas formas mais básicas 

até às prestações de nível internacional. Defende-se, então, a cobertura e divulgação 

deste contexto desportivo em toda a sua amplitude e abrangência.  

Pela sua própria natureza, os meios de comunicação social são um meio 

privilegiado para a transformação de mentalidades e metamorfose social, detendo 

grande influência na visibilidade conferida ao atleta. Nesta medida, a criação de revistas 

desportivas e jornais da área, a ocupação diária de parte dos jornais desportivos com 

notícias relativas ao desporto para pessoas com deficiência ou a criação de programas 

televisivos regulares, assumem-se como vias credíveis para transformar a visão 

desportiva nacional. Importa que o desporto paralímpico seja apreciado pelos seus 

méritos e características próprias, mas também que o atleta com deficiência seja 

valorizado e reconhecido, maioritariamente, pelo seu valor desportivo e moral. Uma 

atuação desta natureza exige profissionais com conhecimentos específicos na área e 

com uma visão positiva sobre a deficiência e sobre o atleta. Importa valorizar o atleta 

paralímpico nacional pelos seus resultados e não pelo que o seu corpo revela, pelo que 

os seus olhos não veem, pelo que os seus ouvidos não ouvem, pelo que as suas mãos 

não alcançam ou pelo que a sua fala não consegue expressar. No desporto não há 

pessoas com e sem deficiência, mas unicamente atletas - seres humanos que 

competem entre si.  
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Mais do que isso, importa atender às características específicas e necessidades 

especiais destes atletas. Uma delas é a criação de um projeto que vise apoiar e 

incentivar financeiramente não só atletas, treinadores e selecionadores, como também 

assistentes desportivos, fidelizando-os ao atleta e à sua prática. Num contexto 

desportivo que se designa de elite e em que estes elementos são cruciais nos resultados 

do atleta, continuarem a ser quase “voluntários” é uma realidade sem qualquer sentido. 

Mais do que meros apoiantes do atleta, estas pessoas têm de ser profissionais 

conhecedores do meio desportivo e da modalidade em causa, devendo, para isso, ser-

lhes exigida formação e conhecimentos específicos. Apenas deste modo será possível 

que tenham uma influência positiva na prática do atleta, afinal, muitos chegam mesmo 

a ser “co-treinadores”. A sua constante e sábia presença no processo de treino do atleta 

poderá enriquecer o seu percurso e exponenciar o êxito desportivo. 

Há ainda que destacar que entrevistámos um número considerável de atletas 

paralímpicos e que estes, na sua maioria, abandonarão em breve o desporto, colocando 

a descoberto um contexto desportivo frágil e em que se receia pela continuidade das 

missões paralímpicas nacionais. Com efeito, grande parte dos atletas que ainda se 

mantêm na competição detêm carreiras desportivas excessivamente longas para um 

atleta de elite e enquadram-se numa faixa etária elevada face ao que é habitual neste 

tipo de atletas. Diante deste panorama, importa investir na captação de atletas e na 

criação de projetos de deteção e seleção de talentos para o desporto paralímpico 

português. Criado com este propósito, destacamos o “Projeto Esperanças 

Paralímpicas”, lançado recentemente pelo CPP no novo “Projeto Paralímpico Rio 2016” 

e que visa reforçar o apoio e incentivo ao surgimento de promessas portuguesas no 

desporto paralímpico. Esta é uma medida importante, que sobrevalorizamos e à qual 

deverá ser dada continuidade nos próximos ciclos paralímpicos. O “Projeto Paralímpico 

Rio 2016” é otimista e traz uma visão positiva que esperamos ser capaz de motivar os 

atletas paralímpicos nacionais, pois é o espelho de que foi percebida uma necessidade 

de mudança. Destacam-se os esforços do CPP no sentido de empreender ações em 

cada um dos polos percorridos no seu lema: a “igualdade”, a “inclusão” e a “excelência 

desportiva”. 

 Na luta pela igualdade, é de enaltecer o reforço em 50% das verbas concedidas 

pela Secretaria de Estado do Desporto e Juventude ao CPP, comparativamente ao ciclo 

paralímpico anterior – uma primeira grande batalha vencida por este organismo. Na 

procura da inclusão, o CPP tem-se empenhado na realização de iniciativas junto de 

escolas, através do “Dia Paralímpico”, tendo em vista a divulgação do desporto 
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paralímpico nacional junto dos mais jovens. Nesta matéria, parece-nos que o polo da 

excelência desportiva tem sido o mais descurado e aquele em que é impreterível atuar 

para providenciar aos atletas melhores condições de treino e de acesso à alta 

competição. 

 Na nossa perspetiva, não basta detetar e selecionar um potencial atleta, é 

fundamental, apoiá-lo em todo o seu trajeto desportivo. Num contexto cuja 

profissionalização é uma tendência crescente, em Portugal fazem falta programas de 

desenvolvimento de talentos a longo prazo - programas dedicados ao planeamento, 

gestão e acompanhamento da carreira desportiva do atleta paralímpico. Os desafios 

colocados aos atletas são cada vez maiores, implicam decisões cuidadas e um 

planeamento adequado da carreira, tal como em qualquer atleta de elite.  

 Ao longo do trajeto desportivo do atleta, sugerimos o recurso a atletas que 

tiveram um percurso notável no desporto paralímpico nacional e que já abandonaram a 

prática desportiva. Apesar de terem abandonado o desporto, estes atletas são 

detentores de um palmarés desportivo irrevogável, adquiriram elevados conhecimentos 

sobre este meio e poderão desempenhar um trabalho fundamental como modelos de 

ação. Recorrer a estes atletas para a realização de ações de sensibilização sobre área; 

implicá-los no processo de treino de jovens atletas e de atletas integrados no alto 

rendimento; ou a ocupação de cargos desportivos neste âmbito, só irá engrandecer o 

desporto paralímpico nacional. Afinal, quem melhor do que ele para servir de elo de 

ligação entre atletas, clubes e estruturas organizativas? Quem melhor do que ele para 

conhecer a realidade deste tipo de prática desportiva e as principais necessidades dos 

atletas? Afinal também ele viveu a experiência paralímpica na primeira pessoa. 

Na tentativa de iluminar o futuro do desporto paralímpico nacional de ideias 

inovadoras, concretizáveis e sustentadas, acreditamos que este trabalho, através da 

partilha das vozes dos atletas, poderá constituir um recurso privilegiado. Consideramos 

as suas ideias como ponto de partida para uma possível reorganização das estruturas 

organizativas e de apoio ao atleta paralímpico português, mas também ao desporto para 

pessoas com deficiência perspetivado na sua globalidade. Não foi nossa intenção 

apontar culpados ou prescrever qualquer tipo de cura milagrosa para este contexto 

desportivo, mas dar início a uma discussão que tem vindo a ser adiada pelos críticos da 

área. Não foi nossa pretensão apontar soluções, mas apenas apresentar sugestões e 

incitar aqueles que trabalham neste meio à transformação e à adoção de uma postura 

mais interventiva. Falamos com base no que lemos, no que conhecemos, no que 
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defendemos, mas fundamentalmente, pelo que ouvimos nas narrativas e pelo 

conhecimento adquirido no decorrer da concretização deste trabalho. 

Estamos conscientes de que nem todos os obstáculos enunciados serão 

facilmente contornáveis, mas há, decerto, iniciativas a empreender e medidas a 

implementar neste contexto para melhorar a prática dos atletas paralímpicos nacionais. 

Aos atletas, agradecemos vivamente e, mais uma vez, a disponibilidade para 

participarem neste estudo. Sem eles este trabalho não teria sido possível. A eles 

dedicamos palavras de reconhecimento, de gratidão, de admiração, mas também de 

incentivo. Desejamos que se mantenham fortes, empenhados, comprometidos e 

determinados na luta pelos seus objetivos desportivos.  

Aos treinadores, assistentes, árbitros e demais elementos integrantes deste 

meio, sugerimos que invistam na sua formação, que se atualizem, que procurem 

exemplos internacionais de sucesso e que apoiem o atleta paralímpico nacional na 

perseguição de resultados desportivos superiores. Da parte dos dirigentes e 

governantes é fundamental mais empenho, mais consideração, mais tenacidade e 

dedicação plena a esta causa. Permaneçam de mente aberta a possíveis ideias 

empreendedoras, à ajuda de profissionais especializados – procurem-na mesmo, e, 

principalmente deixem espaço para a participação de atletas que abandonaram a prática 

nas vossas organizações, tal como sucedeu com Carlos Lopes e Leila Marques (atletas 

deste estudo). Dar espaço e voz àqueles que conquistaram tantos troféus com as cores 

de Portugal será uma admirável forma de reconhecer meritórios percursos. 

No que se refere à investigação futura, este contexto desportivo também se deve 

constituir como alvo prioritário de estudo e de intervenção. Unicamente com 

profissionais competentes e sábios seremos capazes de conhecer e intervir 

adequadamente no futuro do desporto para pessoas com deficiência a nível nacional.  

Neste estudo, revelamos a perspetiva de atletas, mas seria fundamental que 

outros se dedicassem à investigação de treinadores, dirigentes desportivos, assistentes, 

classificadores e demais agentes que atuam neste meio. Falta-nos uma “multi-

perspetiva” do desporto para pessoas com deficiência em Portugal, capaz de 

engrandecer o conhecimento sobre a área e potenciar os resultados desportivos dos 

nossos atletas. Incidindo nos atletas portugueses, importa investir também em 

investigações que cruzem as diversas áreas das Ciências do Desporto e que permitam 

construir uma visão alargada sobre as especificidades deste contexto desportivo.  

Sugerimos ainda a realização de estudos que explorem o papel do “mais 

significativo” e as questões da identidade, temáticas emergentes neste estudo, mas que 
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não nos foi possível aprofundar face à sua elevada complexidade e à própria 

abrangência desta investigação. 
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Anexo A – Síntese do Currículo Desportivo dos Atletas do Grupo de Estudo27 

 
Nome do Atleta: António Marques 
 

Idade (data 
entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clubes 

Representados 

Outras 
modalidades 
praticadas 

49 anos 
Aveleira - 
Coimbra 

Aveleira 
- 

Coimbra 
4º ano 

Atividades 
Ocupacionais – 
APPC Coimbra 

Paralisia 
Cerebral  

- Congénita 
19 anos 

Boccia – 
BC1 

APCC – 
Associação de 

Paralisia Cerebral 
de Coimbra 

Atletismo 
Adaptado 

Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

Conquistas Individuais 
 
4º lugar – Campeonato do Mundo 1994 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo 1998 
4º lugar – Jogos Paralímpicos Sydney 2000 
Medalha de Prata - Campeonato do Mundo 2002 
Medalha de Prata - Campeonato da Europa 2005 
Medalha de Prata – Jogos Paralímpicos Pequim 2008 
4º lugar – Campeonato da Europa 2009 
 
Conquistas em Equipa BC1/BC2 
 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo 1986 
Medalha de Ouro – Jogos Paralímpicos Seul 1988 
Medalha de Ouro – Taça do Mundo de Boccia Coimbra 1991 
 
 

Conquistas em Equipa BC1/BC2 
 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Bélgica 1993 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo Inglaterra 1994 
Medalha de Prata – Jogos Paralímpicos de Atlanta 1996 
Medalha de Bronze – Campeonato da Europa Espanha 1997 
Medalha de Bronze – Taça do Mundo Argentina 1999  
Medalha de Bronze – Jogos Paralímpicos de Sydney 2000 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Republica Checa 2001  
Medalha de Ouro – Taça do Mundo Nova Zelândia 2003 
Medalha de Ouro – Jogos Paralímpicos Atenas 2004  
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Póvoa Varzim 2005  
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Rio de Janeiro 2006 
Medalha de Bronze – Taça do Mundo Canadá 2007 
Medalha de Prata – Jogos Paralímpicos de Pequim 2008 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Póvoa Varzim 2009 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Seul 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008. 
Várias vezes campeão nacional em individuais e em pares para a classe BC1. 
 

                                                 
27 Currículo Desportivo individual dos atletas, atualizado à data da sua entrevista. 
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Nome do Atleta: Armando Costa 
 

Idade (data 
entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clubes 

Representados 

Outras 
modalidades 
praticadas 

37 anos 
Gralheira – 

Viseu 
Valbom - 

Gondomar 
9º ano 

Dedicado 
exclusivamente 

ao Desporto 

Paralisia 
Cerebral  

- Congénita 
15 anos 

Boccia – 
BC3 

ARDA – Porto 
Clube da 

Associação de 
Paralisia Cerebral 

do Porto 

------- 

Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

Conquistas Individuais 
 
Medalha de Bronze - Campeonato Europeu Bélgica 1993 
Medalha de Bronze – Taça do Mundo Austrália 1995 
4º lugar – Campeonato da Europa Espanha 1997 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo de Nova York 1998 
Medalha de Prata – Jogos Paralímpicos Sydney 2000 
Medalha de Bronze – Campeonato da Europa Republica Checa 2001 
4º lugar – Jogos Paralímpicos de Atenas 2004 
 
Conquistas em Pares BC3 
 
Medalha de Ouro – Taça do Mundo de Boccia Coimbra 1991 
Medalha de Prata - Campeonato Europeu Bélgica 1993 
4º lugar – Campeonato do Mundo Inglaterra 1994 
Medalha de Prata – Taça do Mundo Austrália 1995 

Conquistas em Pares BC3 
 
Medalha de Ouro – Jogos Paralímpicos Atlanta 1996 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Espanha 1997 
Medalha de Ouro – Taça do Mundo Argentina 1999 
4º lugar – Jogos Paralímpicos Sydney 2000 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Republica Checa 2001 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo Póvoa de Varzim 2002 
Medalha de Prata – Taça do Mundo Nova Zelândia 2003 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Póvoa de Varzim 2005 
4º lugar – Campeonato do Mundo Rio de Janeiro 2006 
Medalha de Ouro – Taça do Mundo Canadá 2007 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Póvoa de Varzim 2009 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Lisboa 2010 
Medalha de Bronze – Taça do Mundo Irlanda 2011 
Medalha de Prata – Jogos Paralímpicos Londres 2012 
 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012. 
Várias vezes campeão nacional em individuais e em pares BC3. 
Inúmeras distinções e homenagens (Confederação de Desporto de Portugal, Federação, Comunicação Social e Autarquias). 
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Nome do Atleta: Augusto Pereira 
 

Idade (data 
entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clubes 

Representados 

Outras 
modalidades 
praticadas 

41 anos Ílhavo Ílhavo 4º ano 
Carpinteiro 
no CASCI 

Paralisia 
Cerebral 

 
23 anos 

Ciclismo 

CASCI – Centro 
de Ação Social do 

Concelho de 
Ílhavo 

----- 

Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo IPC Colorado Springs – USA 1998 (corrida de estrada) 
Medalha de Ouro – Campeonato Europeu França 1999 (contra-relógio) 
Medalha de Prata – Campeonato Europeu França 1999 (corrida de estrada) 
5º lugar – Jogos Paralímpicos de Sydney 2000 (contra-relógio) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo de Paralisia Cerebral Nottingham 2001 (corrida de estrada) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo de Paralisia Cerebral Nottingham 2001 (contra-relógio) 
4º lugar – Campeonato do Mundo IPC Alemanha 2002 (contra-relógio) 
5º lugar - Campeonato do Mundo IPC Alemanha 2002 (corrida de estrada) 
Medalha de Prata – Campeonato Europeu IPC 2003 (corrida de estrada) 
Medalha de Bronze - Campeonato Europeu IPC 2003 (contra-relógio) 
4º lugar – Jogos Paralímpicos de Pequim 2008 
 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008. 
Participação em diversas provas a nível nacional. 
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Nome do Atleta: Bruno Valentim 
 

Idade (data 
entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clubes 

Representados 

Outras 
modalidades 
praticadas 

46 anos 

Lourenço-
Marques 

 
Moçambique 

Porto  
Doutoramento 
em Ciências 

Professor 
Geologia 

Investigador 

Distrofia 
Neuromuscular 

Progressiva 

30 aos 42 
anos 

 
42 aos 46 

anos 

Boccia – 
BC4 

 
Tiro 

1 - ARDA Porto, 
Clube da 

Associação de 
Paralisia Cerebral 

do Porto  
2 -Boavista Futebol 

Clube 

Mergulho 
Vela 

Adaptada 

Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

Conquistas Individuais 
 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Nova Iorque 1998 
Medalha de Bronze - Taça do Mundo Argentina 1999 
Medalha de Prata – Campeonato Europeu Republica Checa 2001 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Póvoa do Varzim 2002 
Medalha de Ouro - Taça do Mundo Nova Zelândia 2003 
Medalha de Prata - Jogos Paralímpicos de Atenas 2004 
Medalha de Ouro - Campeonato Europeu Póvoa de Varzim 2005 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Rio de Janeiro 2006 
Medalha de Bronze - Taça do Mundo Canadá 2007 
 

Conquistas em Pares BC4 
 
Medalha de Ouro – Campeonato Europeu Republica Checa 2001 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Póvoa do Varzim 2002 
Medalha de Ouro - Taça do Mundo Nova Zelândia 2003 
Medalha de Prata - Jogos Paralímpicos de Atenas 2004 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Rio de Janeiro 2006 
Medalha de Prata - Taça do Mundo Canadá 2007 
Medalha de Prata - Jogos Paralímpicos de Pequim 2008 
 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Atenas 2004 e Pequim 2008. 
Várias vezes campeão nacional em individuais e em pares BC4. 
Inúmeras distinções e homenagens (Confederação de Desporto de Portugal, Comunicação Social e Autarquias). 
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Nome do Atleta: Carlos Ferreira 
 

Idade 
(data 

entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clubes 

Representados 

Outras 
modalidades 
praticadas 

43 anos 
Mangualde 

– Viseu 

Olivais 
– 

Lisboa 
6º ano 

Reformado 
por 

Invalidez 
(DV) 

Visual 
- Adquirida 

19 anos 

Atletismo 
Fundo 

Maratonista 
T11 

1 -ACAPO – 
Associação de 

Cegos e Amblíopes 
de Portugal 

2 – Marítimo Sport 
Clube 

3 – Sociedade 
Recreativa do 

Camarnal 
4 - Associação Jorge 

Pina 

Atletismo – 
Competição 

Regular 

Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

 
Medalha de Bronze – Jogos Paralímpicos Atlanta 1996 (10000m) 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Itália 1997 (10000m) 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Itália 1997 (1500m) 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Itália 1997 (5000m) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Japão 1998 (Maratona) 
Medalha de Ouro – Jogos Paralímpicos Sydney 2000 (Maratona) 
Medalha de Prata – Jogos Paralímpicos Sydney 2000 (10000m) 
Medalha de Prata – Jogos Paralímpicos Atenas 2004 (Maratona) 
Medalha de Prata – Jogos Paralímpicos Atenas 2004 (10000m) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Holanda 2006 (Maratona) 
4º lugar – Campeonato do Mundo Holanda 2006 (10000m) 
5º lugar – Campeonato do Mundo Brasil 2007 (1500m) 

 
Recordista Paralímpico – Maratona 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008. 
Várias participações em campeonatos nacionais e meetings nacionais e internacionais. 
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Nome do Atleta: Carlos Lopes 
 

Idade (data 
entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clubes 

Representados 

Outras 
modalidades 
praticadas 

43 anos 
Alverca - 
Lisboa 

Olivais 
– 

Lisboa 
Licenciatura 

Psicólogo 
Presidente 
da ACAPO 

Vice-
presidente 

do CPP 

Visual 
- Congénita 
Progressiva 

20 anos 

Atletismo - 
Velocidade 
Estafetas 

Meio-fundo 
T11  

 

1 – ACAPO – 
Associação de 

Cegos e 
Amblíopes de 

Portugal 
2 - Sporting Clube 

de Portugal 

------- 

Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Suíça 1989 (800m) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Holanda 1990 (200m, 400m, 
800m) 
Medalha de Ouro - Campeonato da Europa França 1991 (400m e 800m) 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa França 1991 (200m) 
Medalha de Ouro – Jogos Paralímpicos Barcelona 1992 (200m e 400m) 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Irlanda 1993 (400m) 
Medalha de Bronze – Campeonato da Europa Irlanda 1993 (200m) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Alemanha 1994 (200m e 
400m) 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Espanha 1995 (400m) 
Medalha de Prata - Campeonato da Europa Espanha 1995 (200m) 
Medalha de Bronze – Jogos Paralímpicos Atlanta 1996 (400m) Medalha 
de Prata – Campeonato da Europa Itália 1997 (800m) 
Medalha de Bronze – Campeonato da Europa Itália 1997 (400m) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Espanha 1998 (800m e 
4x400m) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo Espanha 1998 (400m) 
 Medalha de Ouro - Campeonato da Europa Portugal 1999 (4x400m) 
 
 

 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Portugal 1999 (200m e 
400m) 
Medalha de Ouro – Jogos Paralímpicos Sydney 2000 (400m e 4x100m) 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Polónia 2001 (200m, 400m, 
4x400m) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo França 2002 (200m, 400m, 
4x100m) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo França 2002 (4x400m) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Canadá 2003 (4x100m) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Canadá 2003 (100m) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo Canadá 2003 (200m) 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Holanda 2003 (4x100m) 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Holanda 2003 (100m e 
200m) 
7º lugar – Jogos Paralímpicos de Atenas 2004 (100m) 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Finlândia 2005 (4x100m) 
Medalha de Ouro – Campeonato Mundo Holanda 2006 (4x100m) 
Medalha de Bronze – Campeonato Mundo Holanda 2006 (100m) 
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Recordista Europeu – 200m (Canadá 2003) 
Recordista do Mundo – 4x100m (Alemanha 2008) e 4x400m (Espanha 1998) 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Barcelona 92, Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008. 
Várias participações em campeonatos nacionais e meetings nacionais e internacionais. 
Inúmeras distinções e homenagens (Confederação de Desporto de Portugal, Federação, Comunicação Social e Autarquias). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS 

562 

 

Nome do Atleta: Cristina Gonçalves 
 

Idade (data 
entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clubes 

Representados 

Outras 
modalidades 
praticadas 

35 anos Lisboa Lisboa 6º ano 

Atividades 
Ocupacionais 

– APPC 
Lumiar 

Paralisia 
Cerebral – 
Adquirida 

(Meningite) 

18 anos 
Boccia 
BC2 

 

APC Lumiar – 
Associação de 

Paralisia Cerebral 
do Lumiar 

------- 

Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

Conquistas Individuais 
 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Póvoa de Varzim 2005 
7º lugar – Campeonato do Mundo Rio de Janeiro 2006 
5º lugar – Taça do Mundo Canadá 2007 
 
 
 

Conquistas em Equipa BC1/BC2 
 
Medalha de Ouro – Taça do Mundo Nova Zelândia 2003 
Medalha de Ouro – Jogos Paralímpicos Atenas 2004 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Póvoa de Varzim 2005 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Rio de Janeiro 2006 
Medalha de Bronze – Taça do Mundo Canadá 2007 
Medalha de Prata – Jogos Paralímpicos Pequim 2008 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Povoa do Varzim 2009 
 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012. 
Várias vezes campeã nacional em equipas BC1/BC2. 
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Nome do Atleta: David Grachat 
 

Idade (data 
entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clubes 

Representados 

Outras 
modalidades 
praticadas 

25 anos Lisboa  
Santa 
Iria da 
Azoia 

Licenciatura 
Ciências do 
Desporto – a 

frequentar 

Estudante 

Motora – 
Malformação 
congénita do 

antebraço e mão 
esquerda 

 11 anos 
Natação 

 S9 

1 -Sporting 
Clube de 
Portugal  

(até 1992) 
2 - Gesloures 
(1992 a 2012) 

Futebol 

  Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

 
Medalha de Bronze – Campeonato Europeu Republica Checa 2005 
(100m livres) 
Medalha de Ouro – Campeonato Europeu Republica Checa 2005 
(400m livres) 
4º Lugar – Campeonato do Mundo Durban 2006 (50m Livres) 
5º Lugar – Campeonato do Mundo Durban 2006 (100m Livres) 
Medalha de Bronze – Campeonato Europeu Republica Checa 2007 
(50m Livres) 
Medalha de Ouro – Campeonato Europeu Republica Checa 2007 
(400m Livres) 
Medalha de Prata – Campeonato Europeu Republica Checa 2007 
(100m) 

 
6º Lugar - Jogos Paralímpicos Pequim 2008 (100 Livres) 
7º Lugar – Jogos Paralímpicos Pequim 2008 (200 Estilos) 
9º Lugar – Jogos Paralímpicos Pequim 2008 (50 Livres) 
Medalha de Prata – Campeonato Europeu Islândia 2009 (400 Livres) 
Medalha de Bronze – Campeonato Europeu Islândia 2009 (100 Livres) 
7º Lugar – Campeonato do Mundo Eindhoven 2010 (50 Livres) 
4º Lugar – Campeonato do Mundo Eindhoven 2010 (5 km Aguas Abertas) 
6º Lugar – Jogos Paralímpicos Londres 2012 (400 Livres)  
9º Lugar – Jogos Paralímpicos Londres 2012 (100 Livres)  

 
Recordista Europeu – 50m livres e 100m livres (Durban 2006) 
 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Pequim 2008 e Londres 2012. 
Várias participações em campeonatos nacionais, torneios e meetings internacionais. 
Distinções e homenagens (Autarquias e Escolas). 
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Nome do Atleta: Fernando Ferreira 
 

Idade (data 
entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clubes 

Representados 

Outras 
modalidades 
praticadas 

41 anos 
Ferreira de 

Aves  
- Viseu 

Ferreira 
de Aves 
- Viseu 

4º ano 
Atividades 

Ocupacionais – 
APPC Viseu 

Paralisia 
Cerebral – 
Congénita 

16 anos 
Boccia 
 BC2 

APCV– Associação de 
Paralisia Cerebral de 

Viseu 
------- 

Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

Conquistas Individuais 
 

Medalha de Bronze – Jogos Paralímpicos Seul 1988 
Medalha de Ouro – Taça do Mundo Coimbra 1991 
Medalha de Prata – Jogos Paralímpicos Barcelona 1992 
Medalha de Bronze – Campeonato Europeu Bélgica 1993 
Medalha de Bronze – Campeonato Europeu Inglaterra 1994 
Medalha de Ouro – Taça do Mundo Sydney 1995 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Espanha 1997 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Argentina 1999 
Medalha de Bronze – Campeonato da Europa Republica Checa 2001 
Medalha de Bronze – Jogos Paralímpicos Atenas 2004 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Póvoa de Varzim 2005 
Medalha de Ouro – Taça do Mundo Canadá 2007 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Povoa do Varzim 2009 
 
 

Conquistas em Equipa BC1/BC2 
 

Medalha de Ouro – Jogos Paralímpicos Seul 1988 
Medalha de Prata – Campeonato Europeu Bélgica 1993 
Medalha de Prata – Campeonato Europeu Inglaterra 1994 
Medalha de Prata – Jogos Paralímpicos Atlanta 1996 
Medalha de Bronze – Campeonato da Europa Espanha 1997 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo Nova York 1998 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Argentina 1999 
Medalha de Bronze – Jogos Paralímpicos Sydney 2000 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Republica Checa 2001 
Medalha de Ouro – Taça do Mundo Nova Zelândia 2003 
Medalha de Ouro – Jogos Paralímpicos Atenas 2004 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Póvoa de Varzim 2005 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Rio de Janeiro 2006 
Medalha de Bronze – Taça do Mundo Canadá 2007 
Medalha de Prata – Jogos Paralímpicos Pequim 2008 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Povoa do Varzim 2009 
 

 

Participação nos Jogos Paralímpicos de Seul 1988, Barcelona 1992 Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012. 
Porta-Estandarte nos Jogos Paralímpicos Sydney 2000. 
Várias vezes campeão nacional em individuais e em equipas BC1/BC2. 
Inúmeras distinções e homenagens (Federação, Comunicação Social e Autarquias). 
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Nome do Atleta: Fernando Pereira 
 

Idade 
(data 

entrevista
) 

Local 
Nasciment

o 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptad

o 

Modalidad
e 

Clubes 
Representado

s 

Outras 
modalidade
s praticadas 

58 anos 
Matosinhos 

- Porto 
Matosinho
s - Porto 

2º ano 
Licenciatur

a 

Reformad
o 

Distrofia 
Neuromuscula
r Progressiva 

45 anos 
Boccia 
BC4 

1 - Futebol 
Clube do Porto 
2 - ARDA Porto, 

Clube da 
Associação de 

Paralisia 
Cerebral do 

Porto 

Vela 
Adaptada 

(competição) 

  Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

Conquistas Individuais 
 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Póvoa do Varzim 2002 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Póvoa de Varzim 2005 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Póvoa de Varzim 2009 
 
 

Conquistas em Pares BC4 
  
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Póvoa do Varzim 2002 
Medalha de Ouro - Taça do Mundo Nova Zelândia 2003 
Medalha de Prata - Jogos Paralímpicos de Atenas 2004 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Póvoa de Varzim 2005 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Rio de Janeiro 2006 
Medalha de Prata - Taça do Mundo Canadá 2007 
Medalha de Prata - Jogos Paralímpicos de Pequim 2008 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Póvoa de Varzim 2009 

 
Conquistas na Vela Adaptada 
 
7ºlugar – Campeonato do Mundo Austrália 2004 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo Austrália 2005 
 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Atenas 2004 e Pequim 2008. 
Várias vezes campeão nacional em individuais e em pares BC4. 
Inúmeras distinções e homenagens (autarquias e clubes). 
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Nome do Atleta: Filomena Franco 
 

Idade 
(data 

entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clube 

Representado 

Outras 
modalidades 
praticadas 

35 anos 
Loures - 
Lisboa 

Alenquer 12º ano 
Dedicada 

exclusivamente 
ao Desporto 

Motora – 
Adquirida 
Acidente 
(18 anos) 

 30 anos 
Remo 

 

Associação 
Naval 1º de 

Maio 

Natação 
Adaptada 

(Gesloures e 
Piscinas 

Municipais de 
Alenquer) 

  Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

 
Campeã Nacional de Remo Indoor em 2008, 2009 e 2010 
Campeã Nacional de Remo (Inverno e Verão) 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 
11º lugar - Jogos Paralímpicos Pequim 2008 
Medalha de Ouro - Regata Internacional de remo adaptado Itália 2009 
Medalha de Ouro - Regata Internacional de remo adaptado Itália 2010 
Medalha de Bronze - Campeonato do Mundo Nova Zelândia 2010 
Medalha de Prata - Regata Internacional de remo adaptado Itália 2011 
4º lugar – Taça do Mundo Alemanha 2011 
8º lugar - Campeonato do Mundo Eslovénia 2011 
Medalha de Ouro - Regata Internacional de remo adaptado Itália 2010 
5º lugar – Taça do Mundo Alemanha 2012 
10º lugar - Jogos Paralímpicos Londres 2012  
 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Pequim 2008 e Londres 2012. 
Porta-Estandarte nos Jogos Paralímpicos Pequim 2008. 
Distinções e homenagens (Federação, autarquias). 
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Nome do Atleta: Firmino Baptista 
 

Idade 
(data 

entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clubes 

Representados 

Outras 
modalidades 
praticadas 

35 anos Lisboa Odivelas 12º ano 
Dedicado 

exclusivamente 
ao desporto 

Visual 
- Congénita 
Progressiva  

 22 anos 

Atletismo - 
Velocidade 
Estafetas 

T11  
 

1- ACAPO – 
Associação de 

Cegos e 
Amblíopes de 

Portugal 
2 – Sociedade 
Recreativa do 

Camarnal 
3 –Sport Lisboa e  

Benfica 

------- 

Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

 
Medalha de Prata – Jogos Paralímpicos Sydney 2000 (200m) 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Polónia 2001 (100m, 200m) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo França 2002 (4x100m) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Canadá 2003 (4x100m) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Europa Holanda 2003 (4x100m) 
5º lugar - Campeonato da Europa Holanda 2003 (100m) 
5º lugar – Jogos Paralímpicos Atenas 2004 (200m) 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Finlândia (4x100m) 
5º lugar - Campeonato da Europa Finlândia (100m) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Holanda 2006 (4x100m, 200m) 
5º lugar – Campeonato do Mundo São Paulo 2007 (100m) 
 

 
5º lugar – Campeonato do Mundo São Paulo 2007 (100m) 
6º lugar - Campeonato do Mundo São Paulo 2007 (200m) 
7º lugar – Jogos Paralímpicos Pequim 2008 (200m) 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Grécia 2009 (200m, 
4x100m) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Nova Zelândia 2011 
(4x100m) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Turquia 2011 (4x100m) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo Turquia 2011 (200m) 
Medalha de Prata - Campeonato da Europa Holanda 2012 (100m) 
9º lugar – Jogos Paralímpicos Londres 2012 (100m, 200m) 
 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012. 
Recordista Mundo – 4x100m 
Recordista Nacional - 100 
Distinções e homenagens (Autarquias). 
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Nome do Atleta: Gabriel Macchi 
 

Idade (data 
entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clubes 

Representados 

Outras 
modalidades 
praticadas 

37 anos Argentina Fundão Licenciatura 
Professor 
do Ensino 

Básico 

Visual – 
Congénita 

Progressiva 
 30 anos 

Atletismo 
Fundo 

Maratonista 
T12 

 

1 – Clube 
Desportivo de 

Juanes 
2 – Grupo de 

Convívio e 
Amizade nas 

Donas 

Atletismo – 
Competição 
Regular na 
Argentina e 
Portugal (14 
aos 18 anos) 

  Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

 
Campeão Nacional de 5000m em 2006, 2007, 2008. 2009, 2010, 2011 e 2012 
Campeão Nacional dos 10000m em 2007 
7º lugar – Campeonato do Mundo Holanda 2006 (5000m e 10000m) 
6º lugar – Jogos Mundiais IBSA em São Paulo 2007 
14º lugar – Jogos Paralímpicos Pequim 2008 (Maratona) 
Medalha de Bronze – Campeonato Europeu Grécia 2009 (5000m) 
Medalha de Ouro – Meeting Internacional Alemanha 2010 (5000m) 
Medalha de Bronze – Campeonato Europeu Holanda 2012 (5000m) 
6º lugar – Jogos Paralímpicos Londres 2012 (Maratona) 
 

 
Recordista Nacional – 5000m, 10000m, Meia Maratona e Maratona.  
 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Pequim 2008 e Londres 2012. 
Várias participações em campeonatos nacionais e meetings nacionais e internacionais. 
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Nome do Atleta: Gabriel Potra 
 

Idade (data 
entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clubes 

Representados 

Outras 
modalidades 
praticadas 

32 anos 
Montijo 

- Setúbal 

Montijo 
- 

Setúbal 
9º ano 

Assistente 
Operacional 

Visual – 
Congénita 

Progressiva 
 16 anos 

Atletismo 
Velocidade  
Estafetas 
Pentatlo 

T12 
 

1 – ACAPO – 
Associação de 

Cegos e 
Amblíopes de 

Portugal 
2 - Maratona 

Clube do Montijo 

Atletismo – 
Competição 
Regular (12 
aos 16 anos) 

  Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Madrid 1998 (4x400m) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo Madrid 1998 (200m, 400m) 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Lisboa 1999 (100m, 200m, 
400, 4x400m) 
Medalha de Ouro – Jogos Paralímpicos Sydney 2000 (200m, 4x400m) 
Medalha de Bronze – Jogos Paralímpicos Sydney 2000 (100m) 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Polónia 2001 (100m, 200m, 
400m, 4x400m) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo França 2002 (200m, 400m, 
4x100m) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Canadá 2003 (400m, 4x100m) 
4º lugar - Campeonato do Mundo Canadá 2003 (200m) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Europa Holanda 2003 (4x100m) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Europa Holanda 2003 (400m) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Europa Holanda 2003 (200m) 
9º lugar – Jogos Paralímpicos Atenas 2004 (200m) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Holanda 2006 (4x100m) 
 

 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo Holanda 2006 (Pentatlo) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo São Paulo 2007 (Pentatlo) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo São Paulo 2007 (200m) 
9º lugar – Jogos Paralímpicos Pequim 2008 (200m) 
Medalha de Ouro – Open Berlim 2008 (4x100m) 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Grécia 2009 (4x100m) 
Medalha de Bronze - Campeonato da Europa Grécia 2009 (100m) 
4º lugar - Campeonato da Europa Grécia 2009 (200m) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Nova Zelândia 2011 
(4x100m) 
5º lugar – Campeonato do Mundo Nova Zelândia 2011 (100m) 
6º lugar - Campeonato do Mundo Nova Zelândia 2011 (200m) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Turquia 2011 (4x100m) 
4º lugar – Campeonato do Mundo Turquia 2011 (100m) 
6º lugar – Campeonato do Mundo Turquia 2011 (200m) 
8º lugar – Jogos Paralímpicos Londres 2012 (100m) 
7º lugar - Jogos Paralímpicos Londres 2012 (4x100m) 

 
Recordista Europeu – 4x100m  
Recordista Mundo – 4x100m, 4x400m, 200m 
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Recordista Paralímpico – 200m 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012. 
Várias participações em campeonatos nacionais e meetings nacionais e internacionais. 
Inúmeras distinções e homenagens (Confederação de Desporto de Portugal,  Comunicação Social e Autarquias). 
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Nome do Atleta: João Martins 
 

Idade 
(data 

entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clubes 

Representados 

Outras 
modalidades 
praticadas 

42 anos Lisboa Amadora 4º ano 

Atividades 
Ocupacionais 

– Centro 
Nuno Belmar 

da Costa 

Paralisia 
Cerebral - 
Congénita 

 21 anos 
Natação 
Adaptada 

S1 

Centro Nuno 
Belmar da 

Costa 
- Oeiras 

------ 

  Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

 
Medalha de Prata - Campeonato Europeu França 1995 (50 livres) 
Medalha de Prata – Campeonato Europeu Suécia 2001 (50 costas) 
Medalha de Bronze – Campeonato Europeu Suécia 2001 (50 livres, 100 
livres) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Argentina 2002 (50 costas) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo Argentina 2002 (50 livres, 100 
livres) 
Medalha de Ouro – Taça da Europa Republica Checa 2003 (50 costas) 
Medalha de Prata – Taça da Europa Republica Checa 2003 (50 livres, 100 
livres) 
Medalha de Bronze – Jogos Paralímpicos Atenas 2004 (50 costas, 50 livres) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo EUA 2205 (50 costas, 100 livres) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo EUA 2205 (50 livres) 
 

 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Durban 2006 (50 
costas) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo Durban 2006 (100 
livres) 
Medalha de Bronze – Jogos Paralímpicos Pequim 2008 (50 costas) 
Medalha de Prata – Campeonato Europeu Islândia 2009 (50 costas) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo Holanda (50 livres, 
100 livres) 
Medalha de Prata – Campeonato Europeu Alemanha (50 costas) 
Medalha de Bronze – Campeonato Europeu Alemanha (50, 100 e 
200 livres) 
4º lugar – Jogos Paralímpicos Londres 2012 (50 costas) 

 
 
Recordista Mundial (50 costas) e Europeu (100 livres) 
 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012. 
Campeão Nacional desde1990 até 2012. Várias participações em meetings nacionais e internacionais (Natação). 
Inúmeras distinções e homenagens (Federação, Comunicação Social, Autarquias). 
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Nome do Atleta: João Paulo Fernandes 
 

Idade (data 
entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clubes 

Representados 

Outras 
modalidades 
praticadas 

28 anos 

Felgueira – 
Arões 

Vale de 
Cambra 

Aveiro 

Licenciatura 
Novas 

Tecnologias 
de 

Informação – 
a frequentar 

Estudante 
Paralisia 
Cerebral  

- Congénita 
 14 anos 

Boccia – 
BC1 

ARDA – Porto, 
Clube da 

Associação de 
Paralisia Cerebral 

do Porto 

----- 

Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

Conquistas Individuais 
 
Medalha de Ouro – Taça do Mundo Nova Zelândia 2003 
Medalha de Ouro – Jogos Paralímpicos Atenas 2004  
6º lugar – Campeonato da Europa Póvoa Varzim 2005  
8º lugar – Campeonato do Mundo Rio de Janeiro 2006 
9º lugar – Taça do Mundo Canadá 2007 
Medalha de Ouro – Jogos Paralímpicos de Pequim 2008 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa 2009 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo Lisboa 2010 
8º lugar – Taça do Mundo Irlanda 2011 
5º lugar – Jogos Paralímpicos Londres 2012 

Conquistas em Equipa BC1/BC2 
 
Medalha de Ouro – Taça do Mundo Nova Zelândia 2003 
Medalha de Ouro – Jogos Paralímpicos Atenas 2004  
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Póvoa Varzim 2005  
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Rio de Janeiro 2006 
Medalha de Bronze – Taça do Mundo Canadá 2007 
Medalha de Prata – Jogos Paralímpicos de Pequim 2008 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Póvoa Varzim 2009 
9º lugar – Campeonato do Mundo Lisboa 2010 
5º lugar – Taça do Mundo Irlanda 2011 
4º lugar – Jogos Paralímpicos Londres 2012 
 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012. 
Várias vezes campeão nacional em individuais e em pares BC1. Conquistou o troféu de Atleta Revelação em 2003. 
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Nome do Atleta: Jorge Pina 
 

Idade 
(data 

entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clubes 

Representados 

Outras 
modalidades 
praticadas 

36 anos Lisboa Lisboa 
9º ano 

(A terminar 
12º ano) 

Personal 
Trainer 
Instrutor 
Fitness 

Massagista 

Visual – 
Adquirida 

(Traumatismo) 
 30 anos 

Atletismo 
Meio-fundo 

e Fundo 
Maratonista 

T12 

1 – Sociedade 
Recreativa do 

Camarnal 
2 - Associação 

Jorge Pina 

Boxe 
(Atleta 

Profissional) 

  Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

 
14º lugar - Campeonato do Mundo Brasil 2007 (5000m) 
15º lugar – Campeonato do Mundo Brasil 2007 (10000m) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo França 2008 (Maratona) 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Grécia 2009 (4x100m) 
Medalha de Prata – Maratona de Paris em 2010 
18º lugar – Jogos Paralímpicos de Pequim 2008 (Maratona) 
 
Campeão Nacional dos 1500m em 2011. 
 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Pequim 2008 e Londres 2012. 
Várias participações em campeonatos nacionais e meetings nacionais e internacionais. 
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Nome do Atleta: José Carlos Macedo 
 

Idade 
(data 

entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clubes 

Representados 

Outras 
modalidades 
praticadas 

40 anos Braga Braga 11º ano 
Dedicado 

exclusivamente 
ao Desporto 

Paralisia 
Cerebral – 
Adquirida 

(Traumatismo) 

 20 anos 
Boccia  
BC3 

1 - APPC Braga, 
Associação de 

Paralisia 
Cerebral de 

Braga 
2 - Sporting 

Clube de Braga 

----- 

  Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

Conquistas Individuais 
 
Medalha de Prata - Campeonato Europeu Bélgica 1993 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Inglaterra 1994 
Medalha de Prata – Taça do Mundo Austrália 1995 
Medalha de Ouro – Jogos Paralímpicos Atlanta 1996 
Medalha de Bronze – Campeonato da Europa Espanha 1997 
Medalha de Ouro – Jogos Paralímpicos Sydney 2000 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Republica Checa 2001 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Lisboa 2010 
Medalha de Bronze – Jogos Paralímpicos Londres 2012 
 
 

Conquistas em Pares BC3 
 
Medalha de Prata - Campeonato Europeu Bélgica 1993 
4º lugar – Campeonato do Mundo Inglaterra 1994 
Medalha de Prata – Taça do Mundo Austrália 1995 
Medalha de Ouro – Jogos Paralímpicos Atlanta 1996 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Espanha 1997 
Medalha de Ouro – Taça do Mundo Argentina 1999 
4º lugar – Jogos Paralímpicos Sydney 2000 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Republica Checa 2001 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo Póvoa de Varzim 2002 
Medalha de Prata – Taça do Mundo Nova Zelândia 2003 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Póvoa de Varzim 2005 
4º lugar – Campeonato do Mundo Rio de Janeiro 2006 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Póvoa de Varzim 2009 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Lisboa 2010 
Medalha de Bronze – Taça do Mundo Irlanda 2011 
Medalha de Prata – Jogos Paralímpicos Londres 2012 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004 e Londres 2012. 
Várias vezes campeão nacional em individuais e em pares BC3. 
Inúmeras distinções e homenagens (Confederação de Desporto de Portugal, Federação, Comunicação Social e Autarquias) 
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Nome do Atleta: José Rodolfo Alves 
 

Idade 
(data 

entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clubes 

Representados 

Outras 
modalidades 
praticadas 

36 anos 
Caniçal - 
Madeira 

Funchal 
(viveu 
vários 

anos em 
Lisboa) 

11º ano 
Assistente 

Operacional 

Visual – 
Congénita 

Progressiva 
 19 anos 

Atletismo 
Velocidade 
Meio-Fundo  

T12 

1 -ACAPO – 
Associação de 

Cegos e 
Amblíopes de 

Portugal 
2 – Marítimo 
Sport Clube 

----- 

  Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

Medalha de Prata – Campeonato da Europa Itália 1997 (200m, 800m) 
Medalha de Bronze – Campeonato da Europa Itália 1997 (400m) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Madrid 1998 (400m, 4x400m) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Madrid 1998 (200m) 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Lisboa 1999 (200m, 400m, 
4x400m) 
Medalha de Ouro – Jogos Paralímpicos Sydney 2000 (4x400m) 
Medalha de Bronze – Jogos Paralímpicos Sydney 2000 (400m) 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Polónia 2001 (400m, 4x400m) 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Polónia 2001 (100m, 200m) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo França 2002 (400m, 4x100m) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo França 2002 (4x400m) 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Holanda 2003 (400m, 4x400m) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Canadá 2003 (4x100m) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Canadá 2003 (400m) 
 

Medalha de Bronze – Jogos Paralímpicos Atenas 2004 (400m) 
5º lugar - Jogos Paralímpicos Atenas 2004 (4x100m) 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Finlândia 2005 (4x100m) 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Finlândia 2005 (400m) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Holanda 2006 (4x100m) 
6º lugar – Campeonato do Mundo Brasil 2007 (400m) 
Medalha de Ouro – Campeonato Portugal VRSA 2007 (400m) 
Medalha de Bronze – Campeonato de Portugal Funchal 2007 (400m) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Nova Zelândia 2011 
(4X100m) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Turquia 2011 (4x400m) 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Holanda 2012 (400m) 
7º lugar – Jogos Paralímpicos Londres 2012 (4x100m) 
 
Campeão Nacional 200m – 1997 até 2006 
Campeão Nacional 400m – 1997 até 2007 

Recordista Europeu – 400m  
Recordista Mundial – 4x400m, 4x100m 
Recordista Paralímpico – 4x400m 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Sydney 2000, Atenas 2004 e Londres 2012. 
Várias participações em campeonatos nacionais e meetings nacionais e internacionais.  
Distinções e homenagens (Federação e Autarquias). 
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Nome do Atleta: Leila Marques 
 

Idade 
(data 

entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clubes 

Representados 

Outras 
modalidades 
praticadas 

30 anos 
Odivelas - 

Lisboa 
Odivelas 
- Lisboa 

Licenciatura 
Pós-

Graduação 
Medicina 

Desportiva 

Médica – 
Medicina 
Geral e 
Familiar 

Motora – 
Malformação 
congénita do 
antebraço e 
mão direita 

 11 anos 
Natação 

 S9 
Gesloures 

Ginástica 
Karaté 

  Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Alemanha 1999 (100 bruços) 
5º lugar – Campeonato da Europa Suécia 2001 (400 livres) 
6º lugar - Campeonato da Europa Suécia 2001 (100 bruços) 
6º Lugar – Jogos Paralímpicos Sydney 2000 (100 bruços) 
Medalha de bronze – Campeonato do Mundo Argentina 2002 (100 bruços, 
4x50 livres)  
6º lugar – Campeonato do Mundo Argentina 2002 (100 mariposa) 
Medalha de Ouro - Campeonato da Europa Republica Checa 2003 (100 
bruços) 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Republica Checa 2003 (100 
mariposa, 200 estilos) 
Medalha de Bronze – Campeonato da Europa Republica Checa 2003 (100 
livres) 

Medalha de Ouro - Campeonato da Europa Republica Checa 2005 
(100 bruços) 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Republica Checa 2005 
(100 mariposa, 200 estilos, 100 livres) 
Medalha de Bronze – Campeonato da Europa Republica Checa 2005 
(50 livres) 
5º Lugar – Jogos Paralímpicos Atenas 2004 (100 bruços, 4x50 livres)  
6º Lugar – Jogos Paralímpicos Atenas 2004 (400 livres)  
7º Lugar – Jogos Paralímpicos Atenas 2004 (100 mariposa)  
Medalha de Bronze - Campeonato do Mundo Durban (100 bruços) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Durban (4x50 livres) 
7º Lugar – Jogos Paralímpicos Pequim 2008 (100 bruços) 
 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008. 
Várias participações em campeonatos nacionais e meetings nacionais e internacionais. 
Inúmeras distinções e homenagens (Confederação de Desporto de Portugal, Comunicação Social e Autarquias). 
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Nome do Atleta: Lenine Cunha 
 

Idade 
(data 

entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clubes 

Representados 

Outras 
modalidades 
praticadas 

30 anos 
Mafamude – 
Vila Nova de 

Gaia 

Vila 
Nova 

de 
Gaia 

9º ano 
Dedicado 

exclusivamente 
ao Desporto 

Deficiência 
Intelectual – 
Meningite  

16 anos 

Atletismo 
F20 

Velocidade 
Barreiras 
Estafetas 

Saltos 
Provas 

Combinadas 

Clube de Gaia 
 

Atletismo 
(competição 

regular) 

Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa de Pista Coberta Suécia 2000 
(Triplo-Salto) 
Medalha de Bronze – Campeonato da Europa de Pista Coberta Suécia 
2000 (4x200m, Salto em Comprimento) 
Medalha de Ouro – Meeting Internacional Polónia 2000 (Triplo-Salto, 
4x100m) 
Medalha de Prata – Meeting Internacional Polónia 2000 (110m barreiras) 
Medalha de Bronze – Meeting Internacional Polónia 2000 (Salto em 
Comprimento) 
5º lugar – Jogos Paralímpicos Sydney 2000 (Salto em Comprimento) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo de Pista Coberta Portugal 2001 
(60m barreiras, 4x200m) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo de Pista Coberta Portugal 
2001 (Triplo-Salto, 4x400m) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo de Pista Coberta Portugal 
2001 (Salto em Comprimento) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Tunísia 2001 (Triplo-Salto) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo Tunísia 2001 (110m 
barreiras) 
4º lugar – Campeonato do Mundo Tunísia 2001 (Salto em Comprimento) 

 
Medalha de Parta - Campeonato da Europa de Pista Coberta 
República Checa 2007 (Salto em Comprimento)Medalha de Ouro - 
Campeonato do Mundo de Atletismo Brasil 2007 (Heptatlo, Triplo-
Salto, Salto em Comprimento, 100m)Medalha de Bronze - 
Campeonato do Mundo de Atletismo Brasil 2007 (110m barreiras, 
4x400m) 
Medalha de Ouro - Campeonato do Mundo de Pista Coberta Estónia 
2008 (Pentatlo, Triplo-salto, 4x200m) 
Medalha de Prata - Campeonato do Mundo de Pista Coberta Estónia 
2008 (60m barreiras, 60m, Salto em Comprimento, 4x400m) 
Medalha de Bronze - Campeonato do Mundo de Pista Coberta Estónia 
2008 (Salto em Altura) 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa de Atletismo Reino Unido 
2008 (Heptatlo, Triplo-Salto) 
Medalha de Prata - Campeonato da Europa de Atletismo Reino Unido 
2008 (4x100m, 4x400m, Salto em Comprimento, 100m) 
Medalha de Bronze - Campeonato da Europa de Atletismo Reino 
Unido 2008 (Salto em Altura, 110m barreiras) 
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Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Hungria 2002 (4x100m, Triplo-
Salto) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Hungria 2002 (Salto em 
Comprimento) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo Hungria 2002 (110m 
barreiras) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo de Pista Coberta Polónia 2003 
(Salto em Comprimento, 4x200m) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo de Pista Coberta Polónia 
2003 (60m barreiras, Triplo-Salto) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Tunísia 2003 (Triplo-Salto) 
4º lugar - Campeonato do Mundo Tunísia 2003 (Salto em Comprimento, 
110m barreiras) 
5º lugar - Campeonato do Mundo Tunísia 2003 (4x100m, 4x400m) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo de Pista Coberta Hungria 2004 
(Pentatlo, Triplo-Salto) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo de Pista Coberta Hungria 2004 
(Salto em Comprimento, 60m) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo de Pista Coberta Hungria 
2004 (60m barreiras, Salto em Altura) 
Medalha de Ouro – Global Games Suécia 2004 (Triplo-Salto) 
Medalha de Prata – Global Games Suécia 2004 (Salto em Comprimento) 
Medalha de Bronze – Global Games Suécia 2004 (Pentatlo, 110m 
barreiras, 4x100m) 
4º lugar – Global Games Suécia 2004 (Salto em Altura) 
5º lugar – Global Games Suécia 2004 (100m) 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa de Pista Coberta Itália 2005 
(Pentatlo, Triplo-Salto, Salto em Comprimento) 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa de Pista Coberta Itália 2005 
(60m, 60m barreiras, 4x200m) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo de Atletismo Austrália 2005 
(Pentatlo, Triplo-Salto, Salto em Comprimento) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo de Atletismo Austrália 2005 
(110m barreiras) 
4º lugar – Campeonato do Mundo de Atletismo Austrália 2005 (100m, 
4x400m, Salto em Altura) 

Medalha de Ouro - Campeonato da Europa de Pista Coberta França 
2009 (Pentatlo, Triplo-Salto, Salto em Altura, Salto em Comprimento, 
60m, 4x400m) 
Medalha de Prata - Campeonato da Europa de Pista Coberta França 
2009 (4x200m, 60m barreiras) 
Medalha de Ouro - Global Games República Checa 2009 (Triplo-Salto, 
Heptatlo) 
Medalha de Prata - Global Games República Checa 2009 (Salto em 
Comprimento) 
Medalha de Bronze - Global Games República Checa 2009 (4x100m, 
100m) 
Medalha de Ouro - Campeonato do Mundo de Pista Coberta Suécia 
2010 (Pentatlo, Triplo-salto, 4x400m) 
Medalha de Prata - Campeonato do Mundo de Pista Coberta Suécia 
2010 (Salto em Comprimento, 4x200m) 
Medalha de Ouro - Campeonato da Europa de Pista Coberta Croácia 
2010 (Triplo-Salto, 4x100m, 4x400m) 
Medalha de Prata - Campeonato da Europa de Pista Coberta Croácia 
2010 (Heptatlo, 100m) 
Medalha de Bronze - Campeonato da Europa de Pista Coberta 
Croácia 2010 (Salto em Comprimento) 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa de Pista Coberta 
Finlândia 2011 (Pentatlo, Triplo-salto, 4x400m) 
Medalha de Bronze - Campeonato da Europa de Pista Coberta 
Finlândia 2011 (60m, 60m barreiras, Salto em Comprimento, 4x200m) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo de Atletismo Itália 2011 
(4x100m) 
Medalha de Prata - Campeonato do Mundo de Atletismo Itália 2011 
(Triplo-Salto) 
Medalha de Bronze - Campeonato do Mundo de Atletismo Itália 2011 
(Heptatlo, 4x400m) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo de Atletismo Nova 
Zelândia (Salto em Comprimento) 
Medalha de Ouro - Campeonato do Mundo de Pista Coberta Inglaterra 
2012 (Triplo-salto, Pentatlo, 4x400m) 
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Medalha de Ouro - Campeonato do Mundo IPC Pista Coberta Suécia 2006 
(Pentatlo, Triplo-Salto, Salto em Comprimento, 60m, 4x200m) 
Medalha de Prata - Campeonato do Mundo IPC Pista Coberta Suécia 2006 
(60m barreiras, Salto em Altura) 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa de Atletismo França 2006 
(Heptatlo, Triplo-Salto) 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa de Atletismo França 2006 
(Salto em Comprimento, 100m) 
Medalha de Bronze – Campeonato da Europa de Atletismo França 2006 
(4x400m, Salto em Altura) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo IPC Atletismo Holanda 2006 
(Salto em Comprimento) 
Medalha de Ouro - Campeonato da Europa de Pista Coberta República 
Checa 2007 (Pentatlo, Triplo-Salto, Salto em Altura, 60m barreiras, 
4x200m, 4x400m) 

Medalha de Prata - Campeonato do Mundo de Pista Coberta 
Inglaterra 2012 (Salto em Comprimento, Salto em Altura, 4x200m) 
Medalha de Bronze - Campeonato do Mundo de Pista Coberta 
Inglaterra 2012 (60m barreiras) 
Medalha de Ouro - Campeonato da Europa de Atletismo Suécia 2012 
(Salto em Comprimento, Triplo-Salto, Heptatlo) 
Medalha de Prata - Campeonato da Europa de Atletismo Suécia 2012 
(4x400m) 
Medalha de Bronze - Campeonato da Europa de Atletismo Suécia 
2012 (100m, 4x100m, Salto em Altura) 
Medalha de Bronze – Campeonato da Europa de Atletismo IPC 
Holanda (Salto em Comprimento) 
Medalha de Bronze – Meeting Internacional Tunísia 2012 (Salto em 
Comprimento) 
Medalha de Bronze – Jogos Paralímpicos Londres 2102 (Salto em 
Comprimento) 

 
Recordista Europeu – Triplo-Salto 
Recordista do Mundo – Triplo Salto, 60m barreiras, 110m barreiras, 400m barreiras, 4x100m, 4x200m, Salto em Comprimento (pista coberta), 
Pentatlo, Heptatlo 
 

 
Troféu Melhor Atleta – Campeonato do Mundo de Pista Coberta Hungria 2004; Campeonato da Europa de Pista Coberta Itália 2005; Campeonato 
do Mundo IPC Pista Coberta Suécia 2006; Campeonato da Europa de Pista Coberta República Checa 2007; Campeonato do Mundo de Atletismo 
Brasil 2007; Campeonato do Mundo de Pista Coberta Estónia 2008; Campeonato da Europa de Pista Coberta França 2009; Campeonato do Mundo 
de Pista Coberta Suécia 2010; Campeonato da Europa de Pista Coberta Croácia 2010; Campeonato do Mundo de Pista Coberta Inglaterra 2012; 
Campeonato da Europa de Atletismo Suécia 2012. 
Troféu Melhor Performance - Campeonato da Europa de Pista Coberta França 2009 
Troféu Atleta mais Medalhado nos Global Games – 2004 e 2009 
 
3 Nomeações para a Gala do Desporto da Confederação de Desporto de Portugal – Categoria melhor atleta masculino em 2005, 2009 e 2012 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Sydney 2000 e Londres 2012. 
Vários títulos em campeonatos nacionais da ANDDI. 
Inúmeras distinções e homenagens (Confederação de Desporto de Portugal, Federação, Comunicação Social e Autarquias). 
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Nome do Atleta: Maria Odete Fiúza 
 

Idade (data 
entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clubes 

Representados 

Outras 
modalidades 
praticadas 

40 anos Leiria Lisboa 
Licenciatura 
em Direito 

Jurista 
Visual – 

Congénita  
19  anos 

Atletismo 
Meio-Fundo 

e Fundo 
T12 

1 – ACAPO – 
Associação de 

Cegos e 
Amblíopes de 

Portugal 
2 – Maratona 

Clube de Portugal 

----- 

  Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

 
Medalha de Bronze – Campeonato da Europa Irlanda 1993 (800m) 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Espanha 1995 (800m) 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Espanha 1995 (1500m) 
Medalha de Bronze – Campeonato da Europa Itália 1997 (1500m) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Espanha 1998 (5000m) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo Espanha 1998 (1500m) 
Medalha de Prata - Campeonato da Europa Portugal 1999 (5000m) 
Medalha de Bronze - Campeonato da Europa Portugal 1999 (1500m) 
4º lugar – Jogos Paralímpicos de Sydney 2000 (5000m) 
5º lugar – Jogos Paralímpicos de Sydney 2000 (1500m) 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Polónia 2001 (5000m) 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Polónia 2001 (1500m) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo Canadá 2003 (5000m) 
 

 
Medalha de Bronze  – Campeonato da Europa Holanda 2003 (1500m) 
5º lugar – Jogos Paralímpicos de Atenas 2004 (5000m) 
5º lugar – Campeonato da Europa Finlândia 2005 (1500m) 
5º lugar – Campeonato Mundo Holanda 2006 (1500m) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo São Paulo 2007 (5000m) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo São Paulo 2007 (1500m) 
8º lugar – Jogos Paralímpicos de Pequim 2008 (1500m) 
Medalha de Bronze – Campeonato Europeu Grécia 2009 (5000m) 
5º lugar – Campeonato Europeu Grécia 2009 (1500m) 
5º lugar - Campeonato do Mundo Nova Zelândia 2011 (1500m) 
4º lugar  – Campeonato do Mundo Antalya 2011 (1500 e 5000m) 
8º lugar – Jogos Paralímpicos Londres 2012 (1500m) 
 

 
Recordista do Mundo – 5000m (Espanha 1998)  
 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012. 
Várias participações em campeonatos nacionais e meetings nacionais e internacionais. 
 

 
 



ANEXOS 

581 

 

Nome do Atleta: Nelson Lopes 
 

Idade 
(data 

entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clubes 

Representados 

Outras 
modalidades 
praticadas 

34 anos 
Cascais - 

Lisboa 
Cascais 
- Lisboa 

Licenciatura 
Gestão do 
Desporto 

 

Gestor de 
Espaços 

Desportivos 

Motora – 
Poliomielite 

 17 anos 
Natação 

S4 

1 - Associação 
de Bombeiros 
Voluntários de 

Estoriz 
2 - Clube de 

Natação Colégio 
Vasco da Gama 

----- 

  Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

 
Medalha de Bronze – Campeonato da Europa Braunschweig 1999 (50 
bruços) 
Medalha de Bronze - Campeonato da Europa Estocolmo 2001 (50 costas) 
8º lugar – Campeonato do Mundo Argentina 2002 (50 bruços, 50 costas) 
Campeão Nacional Inverno e Verão 2003 – 50 costas, 50 bruços e 100 
costas 
Medalha de Bronze – Taça da Europa Republica Checa 2003 (50 costas) 
4º lugar - Taça da Europa Republica Checa 2003 (100 livres) 
5º lugar - Taça da Europa Republica Checa 2003 (50 bruços, 50 livres) 
Medalha de Prata – BT Swimming National Open Championship Sheffield 
2004 (50 costas) 
5º lugar –Swimming National Open Championship Sheffield 2004 (50 
bruços, 50 livres) 
6º lugar – Swimming National Open Championship Sheffield 2004 (100 
livres) 
Campeão Nacional Inverno e Verão 2004 – 50 costas, 50 bruços, 100 
costas e 100 livres 
6º lugar – Jogos Paralímpicos Atenas 2004 (50 costas) 
Campeão Nacional Inverno e Verão 2005 – 50 costas, 50 bruços, 100 
costas e 100 livres 
4º lugar – Torneio EuroWaves Republica Checa 2005 (50 costas) 
5º lugar - Torneio EuroWaves Republica Checa 2005 (50 livres) 

 
Medalha de Bronze – Swimming National Open Championship 
Sheffield 2006 (50 bruços)Campeão Nacional Inverno e Verão 2007 – 
50 costas, 50 bruços, 100 costas e 100 livres 
Medalha de Ouro – Torneio EuroWaves Republica Checa 2007 (50 
costas) 
Medalha de Prata - Torneio EuroWaves Republica Checa 2007 (50 
livres) 
Medalha de Bronze - Torneio EuroWaves Republica Checa 2008 (100 
livres) 
Campeão Nacional Inverno e Verão 2008 – 50 costas, 50 bruços, 100 
costas e 100 livres 
8º lugar – Jogos Paralímpicos Pequim 2008 (50 costas) 
10º lugar – Jogos Paralímpicos Pequim 2008 (150 estilos) 
Campeão Nacional Inverno e Verão 2009 – 50 costas, 50 bruços, 100 
costas e 100 livres 
4º lugar – Campeonato Europeu Islândia 2009 (50 costas) 
Campeão Nacional Inverno e Verão 2010 – 50 costas, 50 bruços, 100 
costas e 100 livres 
Medalha de Ouro –Swimming National Open Championship Sheffield 
2006 (50 costas, 50 livres, 100 livres) 
Medalha de Prata –Swimming National Open Championship Sheffield 
2006 (150 estilos) 
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6º lugar - Torneio EuroWaves Republica Checa 2005 (100 livres) 
Campeão Nacional Inverno e Verão 2006 – 50 costas, 50 bruços, 100 
costas e 100 livres 
Medalha de Prata –Swimming National Open Championship Sheffield 2006 
(50 costas, 50 livres) 

Campeão Nacional Inverno e Verão 2011 – 50 costas, 50 bruços, 100 
costas e 100 livres 
5º lugar – Campeonato da Europa Alemanha 2011 (50 costas, 4x100 
estilos) 
 
 

 
Recordista Europeu – 50 e 100 costas  
Recordista Mundo – 50 e 100 costas 
 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008. 
Várias participações em campeonatos nacionais e meetings nacionais e internacionais. 
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Nome do Atleta: Nuno Alves 
 

Idade (data 
entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clubes 

Representados 

Outras 
modalidades 
praticadas 

37 anos Montalegre Seixal 12º ano Telefonista 
Visual – 

Adquirida 
(Acidente) 

 21 anos 

Atletismo 
Meio-Fundo 

e Fundo 
T11 

1 – ACAPO – 
Associação de 

Cegos e Amblíopes 
de Portugal 

2 – Centro Cultural 
e Desportivo de 

Alcoitão 
3 –Centro Cultural e 
Recreativo do Alto 

do Moinho 

----- 

  Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

 
Medalha de Bronze – Campeonato Europa Itália 1997 (1500m) 
4º lugar – Campeonato Europa Itália 1997 (5000m) 
4º lugar – Campeonato do Mundo Madrid 1998 (1500m) 
Medalha de Prata – Meia Maratona de Windsor (Inglaterra) 
4º lugar – Jogos Paralímpicos Sydney 2000 (1500m) 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Polónia 2001 (1500m) 
Medalha de Bronze - Campeonato da Europa Polónia 2001 (5000m e 
10000m) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo França 2002 (1500m) 
4º lugar - Campeonato do Mundo França 2002 (5000m) 
Medalha de Bronze – Campeonato da Europa Holanda 2003 (1500m, 
5000m) 

 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo Canadá 2003 (1500m) 
4º lugar - – Campeonato do Mundo Canadá 2003 (5000m) 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Finlândia 2005 (5000m) 
Medalha de Bronze – Campeonato da Europa Finlândia 2005 (1500m) 
4º lugar – Campeonato do Mundo Holanda 2006 (1500m) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo São Paulo 2007 (5000m) 
8º lugar – Jogos Paralímpicos de Pequim 2008 (1500m) 
Medalha de Ouro – Campeonato Europeu Grécia 2009 (1500, 5000m) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Antalya 2011 (1500, 5000m) 
Medalha de Prata – Campeonato Europeu Holanda 2012 (1500m) 
4º lugar – Campeonato Europeu Holanda 2012 (5000m) 
5º lugar – Jogos Paralímpicos Londres 2012 (5000m) 
 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012. 
Várias participações em campeonatos nacionais e meetings nacionais e internacionais. 
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Nome do Atleta: Perpétua Vaz 
 

Idade (data 
entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clubes 

Representados 

Outras 
modalidades 
praticadas 

49 anos Lisboa Oeiras 9º ano 
Telefonista/ 
Rececionista 

Paralisia 
Cerebral – 
provocada 
por falta de 

enzima 

25 anos 

Atletismo 
(1988 a 
1997) 

e 
Natação 
(1991 a 
2008) 

S3 

Centro Nuno 
Belmar da Costa 

- Oeiras 
----- 

Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

4º lugar – Jogos Paralímpicos de Seul 1988 (Peso) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Holanda 1990 (Peso) 
Medalha de Bronze - Campeonato do Mundo Holanda 1990 (100m  em 
cadeira de rodas) 
9º lugar - Campeonato do Mundo Holanda 1990 (200m  em cadeira de 
rodas) 
8º lugar – Jogos Paralímpicos Barcelona 1992 (50m costas) 
11º lugar - Jogos Paralímpicos Barcelona 1992 (50m livres) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Inglaterra 1993 (50m costas) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo Alemanha 1994 (Peso) 
4º lugar – Campeonato do Mundo Espanha 1997 (50m costas) 
5º lugar – Campeonato do Mundo Espanha 1997 (50 e 100m  livres) 
Medalha de Bronze – Campeonato Open Inglaterra 1998 (50m costas) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo Nova Zelândia 1998 (50m 
costas) 
 

5º lugar – Campeonato do Mundo Nova Zelândia 1998 (50m  livres) 
6º lugar – Campeonato do Mundo Nova Zelândia 1998 (100m  livres) 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Espanha 2000 (4x50m) 
7º lugar – Jogos Paralímpicos Sydney 2000 (100m livres) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo Argentina 2002 (4x50m) 
Medalha de Ouro – Campeonato da Europa Espanha 2000 (4x50m) 
Medalha de Bronze – Campeonato da Europa República Checa 2003 (50m 
costas, 50m livres e 100m livres) 
5º lugar – Jogos Paralímpicos Atenas 2004 (4x50m) 
6º lugar – Jogos Paralímpicos Atenas 2004 (100m livres) 
7º lugar – Jogos Paralímpicos Atenas 2004 (50m livres) 
8º lugar – Jogos Paralímpicos Atenas 2004 (50m costas) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo África do Sul 2006 (4x50m) 
9º lugar – Jogos Paralímpicos Pequim 2008 (50m costas e 50m livres) 
 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Seul 1988, Barcelona 1992, Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008. 
Várias vezes Campeã Nacional de Atletismo (lançamento do peso) e de Natação para  a classe S3 (50m costas e 50m livres). 
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Nome do Atleta: Ricardo Marques 
 

Idade (data 
entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clubes 

Representados 

Outras 
modalidades 
praticadas 

34 anos ----- 
Montemor
-o-Velho 

6º ano 
Assistente 

Operacional 
Deficiência 
Intelectual 

20 anos 

Atletismo 
F20 

Lançamentos 
(Peso, disco 
e martelo) 

1 - Clube 
Académico de 

Coimbra 
2 – APPACDM de 

Coimbra 

Atletismo 
(competição 

regular) 

Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

 
1º lugar – Campeonato da Europa Lisboa 1998 (Equipas) 
2º lugar  – Campeonato do Mundo Sevilha 1999 (Equipas) 
6º lugar – Campeonato da Europa Pista Coberta Suécia 2000 (Peso) 
Medalha de Prata – Meeting Internacional Polónia 2000 (Peso) 
5º lugar  – Meeting Internacional Polónia 2000 (Disco) 
5º lugar – Jogos Paralímpicos Sydney 2000 (Peso) 
4º lugar – Campeonato do Mundo Pista Coberta Portugal 2001 (Peso) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Tunísia 2001 (Peso) 
4º lugar - Campeonato do Mundo Tunísia 2001 (Disco) 
1º lugar - Campeonato do Mundo Tunísia 2001 (Equipas) 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Hungria 2002 (Peso) 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Hungria 2002 (Disco) 
1º lugar – Campeonato da Europa Hungria 2002 (Equipas) 
4º lugar – Campeonato do Mundo de Pista Coberta Polónia 2003 (Peso) 
4º lugar – Campeonato do Mundo Tunísia 2003 (Peso) 
6º lugar - Campeonato do Mundo Tunísia 2003 (Martelo) 
1º lugar - Campeonato do Mundo Tunísia 2003 (Equipas) 
Medalha de Prata – Campeonato Europa Pista Coberta Itália 2005 (Peso) 
4º lugar – Campeonato do Mundo Austrália 2005 (Peso) 
6º lugar - Campeonato do Mundo Austrália 2005 (Martelo) 
1º lugar - Campeonato do Mundo Austrália 2005 (Equipas) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo IPC Pista Coberta Suécia 
2006 (Peso) 
5º lugar – Campeonato da Europa França 2006 (Peso) 

 
2º lugar - Campeonato da Europa França 2006 (Equipas) 
5º lugar – Campeonato do Mundo Brasil 2007 (Peso) 
4º lugar – Campeonato do Mundo Brasil 2007 (Martelo) 
1º lugar - Campeonato do Mundo Brasil 2007 (Equipas) 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Pista Coberta Estónia 2008 (Peso) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo Reino Unido 2008 (Disco) 
Medalha de Ouro– Campeonato do Mundo Reino Unido 2008 (Martelo) 
1º lugar– Campeonato do Mundo Reino Unido 2008 (Equipas) 
5º lugar – Global Games República Checa 2009 (Peso e Martelo) 
1º lugar – Global Games República Checa 2009 (Equipas) 
Medalha de Bronze – Campeonato da Europa Croácia 2010 (Peso) 
4º lugar – Campeonato da Europa Croácia 2010 (Disco) 
1º lugar – Campeonato da Europa Croácia 2010 (Equipas) 
5º lugar – Global Games Itália 2011 (Martelo) 
6º lugar - Global Games Itália 2011 (Disco) 
1º lugar - Global Games Itália 2011 (Equipas) 
Medalha de Prata – Campeonato da Europa Suécia 2012 (Martelo) 
4º lugar - Campeonato da Europa Suécia 2012 (Disco) 
5º lugar - Campeonato da Europa Suécia 2012 (Peso) 
1º lugar – Campeonato da Europa Suécia 2012 (Equipas) 
Finalista – Jogos Paralímpicos Londres 2012 (Peso) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo República Checa 2013 (Martelo) 
5º lugar - Campeonato do Mundo República Checa 2013 (Disco) 
6º lugar - Campeonato do Mundo República Checa 2013 (Peso) 
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6º lugar - Campeonato da Europa França 2006 (Disco e Martelo) 1º lugar - Campeonato do Mundo República Checa 2013 (Equipas) 
 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Sydney 2000 e Londres 2012. 
Recorde Portugal – Lançamento do Peso 1999 
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Nome do Atleta: Sara Duarte 
 

Idade 
(data 

entrevista
) 

Local 
Nasciment

o 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiênci
a 

Início no 
Desporto 
Adaptad

o 

Modalidade 
Clubes 

Representado
s 

Outras 
modalidade
s praticadas 

28 anos 
Alvalade - 

Lisboa 

Alvalad
e - 

Lisboa 

Mestrado 
integrado em 

Ciências 
Farmacêutica

s 

Farmacêutic
a  

Paralisia 
Cerebral – 
Adquirida 
no Parto 

15 anos 
Equitação 

Paradressag
e 

Academia 
Equestre João 

Cardiga  

Natação 
Aikido 

  Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

 
11º lugar – Campeonato da Europa Anadia 2002 
11º lugar – Campeonato do Mundo Hungria 2003 
Medalha de Ouro – IV Spanish Dressage Championship Madrid 2005 
5º lugar – Jogos Paralímpicos Pequim 2008 
4º lugar – Youth Dressage Festival Holanda 2008 
Medalha de Bronze – FEI European and Open Paraequestrian Championship 2009 
Medalha de Bronze – Campeonato da Europa Noruega 2009 
8º lugar - FEI European and Open Paraequestrian Championship 2011 
7º lugar – Jogos Paralímpicos Londres 2012 
Medalha de Ouro – Campeonato Para-equestrian dressage Portugal 2010 
Medalha de Bronze - Campeonato Para-equestrian dressage Portugal 2011 
4º lugar/5º lugar - Campeonato Para-equestrian dressage Barcelona 2012 
Medalha de Ouro - Campeonato Para-equestrian dressage Portugal 2012 
Campeã Nacional de Equitação Adaptada – 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 
Vencedora da Taça de Portugal de Equitação Adaptada - 2005, 2007 e 2008 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Pequim 2008 e Londres 2012. 
Participação em várias competições a nível nacional e torneios internacionais. 
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Nome do Atleta: Simone Fragoso 
 

Idade (data 
entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clubes 

Representados 

Outras 
modalidades 
praticadas 

32 anos 
Palmela - 
Setúbal 

Palmela 
- Setúbal 

Licenciatura 
Conservatório 

Professora 
de Música  

Nanismo 26 anos 
Natação 

- S5 

 
1 - Clube Naval 

de Setúbal 
2 – Sport Lisboa 

e Benfica  

----- 

  Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Durban 2006 (4x50m) 
6º lugar - Campeonato do Mundo Durban 2006 (Medley) 
9º lugar - Campeonato do Mundo Durban 2006 (50m livres) 
Medalha de Bronze – Campeonato Europeu Republica Checa 2007 (100m livres) 
5º lugar – Campeonato Europeu Republica Checa 2007 (50m livres, 50m costas) 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Birmingham 2008 
Medalha de Bronze – Campeonato Europeu Islândia 2009  
4º lugar – Campeonato Europeu Berlim 2011 
7º Lugar – Jogos Paralímpicos Londres 2012   
 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Pequim 2008 e Londres 2012. 
Várias participações em campeonatos nacionais, torneios e meetings internacionais. 
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Nome do Atleta: Susana Barroso 
 

Idade 
(data 

entrevista) 

Local 
Nascimento 

Local 
onde 
mora 

Grau 
Académico 

Profissão 
Tipo de 

Deficiência 

Início no 
Desporto 
Adaptado 

Modalidade 
Clubes 

Representados 

Outras 
modalidades 
praticadas 

36 anos Lisboa Odivelas 12º ano Escriturária 

Doença 
Neuromuscular 

Progressiva 
- Doença 

Charcot-Marie-
Tooth 

 17 aos 
29 anos 

(Natação) 
 

31 aos 36 
anos 

(Boccia) 

Natação – 
S3 

Boccia – 
BC4 

1 - Sporting 
Clube de 
Portugal 

2 – Gesloures 
3 – APCL, 

Associação de 
Paralisia 

Cerebral do 
Lumiar 

----- 

  Principais Conquistas/Medalhas Internacionais 

Natação Adaptada 
 
Medalha de Bronze – Campeonato da Europa Barcelona 1991 
Medalha de Bronze – Jogos Paralímpicos Barcelona 1992 
Medalha de Ouro – Campeonato do Mundo Malta 1994 (50 costas, 50 livres 
e 100 livres) 
Medalha de Ouro – Campeonato Europeu França 1995 
Medalha de Prata - Campeonato Europeu França 1995 
Medalha de Ouro – Torneio Internacional França 1996 (50 livres, 100 livres) 
Medalha de Prata (2) – Jogos Paralímpicos Atlanta 1996 
Medalha de Bronze - Jogos Paralímpicos Atlanta 1996 
Medalha de Ouro – Torneio Internacional França 1997 (50 costas, 50 livres, 
100 livres) 
Medalha de Prata – Campeonato Europeu Espanha 1997 
Medalha de Bronze - Campeonato Europeu Espanha 1997 
Medalha de Prata – Campeonato do Mundo Nova Zelândia 1998 
Medalha de Bronze (2) – Campeonato do Mundo Nova Zelândia 1998 
Medalha de Ouro – Campeonato Europeu Alemanha 1999 (50 costas) 
Medalha de Bronze - Campeonato Europeu Alemanha 1999 (50 livres, 100 
livres) 

 
 
Medalha de Prata – Jogos Paralímpicos Sydney 2000 (50 costas) 
4º lugar – Jogos Paralímpicos Sydney 2000 (50 livres, 100 livres) 
Medalha de Bronze – Campeonato Europeu Suécia 2001 (50 
costas, 50 livres, 100 livres) 
Medalha de Bronze – Campeonato do Mundo Argentina 2002 (50 
costas, 4x50 livres) 
4º lugar - Campeonato do Mundo Argentina 2002 (50 livres, 100 
livres e 200 livres) 
Medalha de Ouro – Taça da Europa Republica Checa 2003 (50 
costas, 50 livres, 100 livres, 200 livres) 
Medalha de Bronze – Campeonato Europeu Inglaterra 2004 (50 
costas, 50 livres, 100 livres) 
Medalha de Bronze – Jogos Paralímpicos Atenas 2004 (50 costas) 
4º lugar – Jogos Paralímpicos Atenas 2004 (50 livres, 100 livres) 
 
Boccia 
 
Medalha de Prata – Taça do Mundo Canadá 2007 (Pares BC4) 
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Recordista Mundial – 50 costas, 50 livres e 100 livres 
 

 
Participação nos Jogos Paralímpicos de Barcelona 1992, Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004 (Natação) e Londres 2012 (Boccia). 
Porta-Estandarte nos Jogos Paralímpicos Atenas 2004. 
Várias participações em campeonatos nacionais e meetings nacionais e internacionais (Natação e Boccia). 
Inúmeras distinções e homenagens (Federação, Comunicação Social, Autarquias, melhor atleta). 
Observação: Principais resultados alcançados na modalidade de Natação. 
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Anexo B – Guião da Entrevista 

  

Questões Biográficas/Dados Pessoais: 

Género: M __  F __   Idade: _____  Morada/Localidade: __________________   Estado 

Civil: ________ Grau académico: _________  Profissão: _________________ 

Tipo de deficiência: ___________ Causa da deficiência: _______________________ 

Se a deficiência foi adquirida, há quantos anos isso aconteceu: _________________ 

Que modalidade desportiva pratica: _______________________________________ 

Há quanto tempo pratica: _______________________________________________ 

Onde pratica: ________________________________________________________ 

Quantas vezes por semana treina: _______________________________________ 

Em quantas competições nacionais e internacionais já participou e que resultados 

obteve:  

Nacionais: ________________________________________________ 

Internacionais: _____________________________________________ 

 

As questões que se seguem têm como objetivo conhecer a sua experiência 

enquanto atleta de elite, tentando compreender o seu percurso desportivo de uma forma 

abrangente, através das histórias e vivências no desporto. Importa perceber qual o 

significado que o desporto adquire na sua vida, bem como compreender todo o meio 

envolvente a este tipo de prática desportiva.  

 
Questões da entrevista: 

 

1 – Lembra-se de como começou a praticar desporto? Conte-me como foi?  

  - apoio da família, amigos, etc. 

  - episódios marcantes 

  - fase inicial do percurso 

2 – Como foi a sua primeira competição desportiva? E a primeira competição 

a nível internacional? 

- sentimentos 

- experiências vividas/episódios marcantes 

- ambiente envolvente 

3 – Lembra-se como foi ganhar a primeira medalha? De todas as que já 

ganhou, qual é aquela de que se recorda melhor e porquê? 

  - sentimentos 
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  - experiências vividas 

- recordações/factos marcantes 

4 – No seu percurso desportivo, como surgiram as competições? Em algum 

momento pensou abandonar a competição ou o desporto de um modo geral?  

5 - O que o(a) motiva a treinar diariamente?  

6 – Que lugar ocupa o treino na sua vida diária? E a competição? Conte-me 

como é habitualmente o seu dia. 

7 – Como é participar em competições internacionais e Paralímpicas? Conte-

me as suas experiências a este nível. 

  - experiências marcantes 

  - sentimentos 

  - ambiente 

- maiores dificuldades/obstáculos 

8 – Na sua carreira desportiva que pessoa(s) foi(foram) mais marcante(s) para 

si e porquê?  

  - colegas, treinadores, selecionadores, etc. 

9 - Qual a sua relação com as organizações ligadas ao desporto para pessoas 

com deficiência? E com os meios de comunicação social?  

  - federação/comité paralímpico, etc. 

  - media 

10 - Se pudesse voltar atrás e iniciar agora a sua prática desportiva, o que 

gostaria de mudar relativamente ao seu percurso? Porquê? 

11 - Atualmente, quais são os seus objetivos para o treino? E para a 

competição?  

12 – De que forma perspetiva o futuro para a sua carreira desportiva? 

  - projetos para o futuro 

 

Há mais algum aspeto que considere importante referir acerca do seu percurso 

desportivo e que deseje acrescentar? 
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Anexo C – Termo de Consentimento Informado, Livre e Esclarecido  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO 

 

  

Eu,___________________________________________, fui convidado(a) a 

participar num estudo de Doutoramento intitulado “A experiência vivida de atletas 

paralímpicos: narrativas no desporto paralímpico português”. O intuito geral deste 

estudo é construir as narrativas de atletas paralímpicos portugueses e explorar, através 

das suas histórias e experiências, o percurso desportivo do atleta de uma forma 

abrangente e aprofundada. 

Os investigadores envolvidos neste estudo são a Mestre Ana Isabel Sousa 

(Faculdade de Desporto da Universidade do Porto) sua principal autora; a Professora 

Doutora Ana Luísa Pereira e o Professor Doutor Rui Manuel Corredeira (Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto). 

A minha participação neste estudo foi realizada através de um entrevista gravada 

em formato audio e vídeo, aspectos sobre os quais fui previamente informado(a) e com  

os quais concordei. A este nível, dou ainda consentimento para que o meu nome seja 

utilizado no referido estudo. 

Neste âmbito, ser-me-á permitido o acesso a todo e qualquer tipo de informação 

relativa a esta investigação, tendo a autora assumido que o trabalho final elaborado me 

seria dado a conhecer.  

     Face aos factos enunciados, manifesto o meu livre consentimento em participar 

neste estudo. 

 

 
 ________ de________________de 2012 

 
 
 
 
__________________________________        _____________________________________ 

           (O(A) entrevistado(a))                                         (A autora, Ana Isabel Sousa) 

 


