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RESUMO 

A maioria das pesquisas sobre mídia e deficiência estuda de que forma as pessoas com 
deficiência são representadas pelo jornalismo. As representações encontradas pelos 
pesquisadores são de assistencialismo, normalização, superação e cidadania. Este estudo 
procura compreender a percepção das pessoas com deficiência física em relação às revistas de 
atualidades e descobrir como essas pessoas sentem-se representadas por tais veículos de 
comunicação. Analisaram-se três revistas de atualidades: Veja, Época e Istoé. Para compor o 
corpus da pesquisa optou-se por textos referentes à deficiência nas edições de julho a 
dezembro de 2012, período em que aconteceram os jogos paraolímpicos, e nas datas 
relacionadas à luta das pessoas com deficiência. Quanto aos procedimentos metodológicos 
destaca-se, em um primeiro momento, a análise de conteúdo e, em seguida, a análise retórica 
do discurso de três textos jornalísticos, um de cada revista, de acordo com a representação 
predominante. Por último analisa-se a recepção, com 16 entrevistados, sendo oito estudantes 
da Universidade Metodista de São Paulo e oito pacientes da Associação de Paraplégicos de 
Taubaté (Aparte). A análise revelou que a representação que mais apareceu no período foi a 
da superação, e que as pessoas que têm deficiência física querem ser representadas de uma 
forma mais humana e inclusiva.  
 

Palavras-chave: Mídia; Deficiência; Representações; Recepção; Identidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Most research on media and disability studies how disabled people are represented by 
journalism. The representations as found by researchers are those of welfarism, 
standardization, overcoming and citizenship. This study seeks to understand the perception of 
people with disabilities on news magazines and find out how they feel represented by such 
media. We worked with three news magazines: Veja, Época and Istoé. To build the corpus of 
the research were selected texts on disability issues in the time period from July to December 
2012, during which occurred the Paralympics Games and dates related to campaigns of 
disabled people. Regarding methodological procedures, at first a content analysis was made. 
Then rhetorical analysis of discourse of three journalistic texts were chosen, one from each 
journal, according to the prevailing representation. Finally we made a study of reception, with 
16 respondents, half of them of students at the Methodist University of São Paulo and the 
other portion of Apart patients (Association of Paraplegics of the Taubaté city, Brazil). The 
analysis revealed that the representation that appeared over this period was that of 
overcoming, but that people who have physical disabilities want to be better represented, that 
is in a more humane and inclusive way. 
 
Keywords: Media; Disability; Representation; Reception; Identity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

La mayoría de las investigaciones sobre medios de comunicación y discapacidad, estudian de 
que manera las personas con discapacidad son representadas por el periodismo. Las 
representaciones encontradas por los investigadores son de asistencialismo,  normalización, 
superación y de ciudadanía. Este estudio busca comprender la percepción de las personas con 
deficiencia física sobre las revistas de actualidad, además de  descubrir cómo ellas se sienten 
representadas en estos vehículos de comunicación. Fueron analizadas tres revistas de 
actualidad: Veja, Época e Istoé. Para construir los corpus de la investigación fueron 
seleccionados textos sobre deficiencia en las ediciones de julio a diciembre de 2012, periodo 
en el que acontecieron los juegos paraolímpicos, además de fechas relacionadas a la lucha de 
personas con deficiencia. En cuanto a los procesos metodológicos, primero fue realizado el 
análisis de contenido. Seguidamente, un análisis de la retórica de discurso de tres textos 
periodísticos escogidos, uno de cada revista de acuerdo con la representación predominante. 
Por último fue realizado un estudio de recepción con 16 entrevistados, mitad de estudiantes de 
la Universidad Metodista São Paulo y el resto de pacientes de Aparte (Asociación de 
Parapléjicos de Taubate). El análisis reveló que la representación que más apareció en este 
periodo fue la de superación, sin embargo las personas que tienen deficiencia física quieren 
ser representadas de una manera más humana e inclusiva. 
 
 Palabras-clave: Medios de comunicación; Discapacidad; Representación; Recepción; 
Identidad. 
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INTRODUÇÃO 

Mesmo com os problemas de acessibilidade, cada vez mais os indivíduos com 

deficiência estão nas ruas, porém eles ainda sofrem com o que se pode chamar de 

invisibilidade. As pessoas passam, mas evitam olhar e consequentemente pensar em 

deficiência. A questão da marginalização e discriminação é histórica, uma vez que os gregos 

já eliminavam e abandonavam as crianças com algum tipo de deficiência.  

Com o desenvolvimento da sociedade, apesar de não se eliminar mais as crianças, as 

pessoas com deficiência ficavam isoladas, reclusas, separadas da sociedade. Aos poucos elas 

foram sendo integradas. Na Idade Média, com o Cristianismo, surgiu o olhar assistencialista e 

instituições que cuidavam das pessoas com deficiência.  

O tema da deficiência começou a ganhar espaço depois da Segunda Guerra Mundial e 

da Guerra do Vietnã, principalmente quando a Organização das Nações Unidas (ONU) 

estabeleceu o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, em 1981. A questão da deficiência 

ganhou força nos meios de comunicação e a ser inserido na pauta de discussão. Com a 

inserção do assunto na mídia, o tema, que era da esfera privada (família, escola), passou para 

a esfera pública e a ser discutido por toda sociedade.  

O assunto começou a interessar também os pesquisadores de diversas áreas do 

conhecimento, como Educação, Psicologia, e Comunicação, entre outras. A maioria das 

pesquisas referentes à mídia e deficiência busca descobrir quais são as representações sociais 

e os discursos veiculados na grande imprensa, principalmente nos jornais impressos.  

As representações mais encontradas pelos pesquisadores relacionam-se ao 

assistencialismo (vítima, dependência); à normalização (modelo médico); à superação (herói), 

e, em último lugar, à cidadania (inclusão). 

  As representações que a mídia faz de determinado grupo influenciam na forma como a 

sociedade o enxerga. A imagem criada, desses grupos, pode ser muito diferente da realidade: 

um olhar deformado, como acontece com a imagem das pessoas com deficiência. Essa 

imagem, esse estigma, também influencia a forma como a própria pessoa que tem deficiência 

se enxerga.  

Assim como as representações da mídia são alimentadas pelo imaginário da sociedade 

em relação à deficiência, a sociedade também alimenta as representações midiáticas desse 
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grupo, pois o jornalista faz parte do coletivo e quando aborda o assunto traz as representações 

que circulam na sociedade.  

Na sociedade moderna, a influência da mídia no imaginário do indivíduo não pode ser 

desconsiderada. Alguns estudos sobre mídia e deficiência pretendem descobrir quais são as 

representações encontradas nos textos jornalísticos, mas nenhum estuda a questão da 

recepção; em especial, das apropriações dos discursos midiáticos por esse segmento da 

sociedade.  

Jesús Martín-Barbero e outros autores latino-americanos mudaram a chave dos estudos 

de comunicação para as mediações que influenciam na recepção da mensagem, com a 

produção de diferentes sentidos. Por outro lado, as apropriações desses discursos midiáticos 

não são lineares, e em decorrência nem todos os leitores vão receber da mesma maneira uma 

notícia, uma vez que a recepção passa por processos de interpretação balizados por mediações 

socioculturais. 

Nesse sentido, inexistem pesquisas avaliando como as pessoas com deficiência se 

apropriam das representações veiculadas na mídia. As discussões ficam no campo das 

representações, com um olhar de fora para dentro, focando mais a produção das notícias, a 

forma como o jornalista representa essas pessoas, do que de dentro para fora, como as pessoas 

com deficiência enxergam essas representações. 

A pergunta que esta pesquisa quis responder é: quais são as apropriações das notícias 

das principais revistas de atualidades, como Veja, Época e Istoé, pelas pessoas com 

deficiência física e como elas se veem representadas pelas revistas? Busca-se, portanto, 

verificar como as pessoas com deficiência física recebem as notícias das principais revistas de 

atualidades.  

Em busca subsídios para uma resposta traçaram-se os seguintes objetivos específicos:  

• descobrir se as pessoas com deficiência física se identificam com as representações da 

mídia de assistencialismo, normalização (modelo médico), superação e cidadania nas 

revistas selecionadas;  

• saber como as pessoas com deficiência gostariam de ser representadas;  

• identificar quais mediações influenciam na recepção da leitura das revistas. 
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A pesquisa reveste-se de importância pelo fato de atingir uma considerável parcela da 

população brasileira, aproximadamente 24%, de acordo com o Censo/IBGE 20101, quase 45 

milhões de pessoas com deficiência ou limitação2, no País. No mundo, de acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), existem cerca de 600 milhões de pessoas com algum 

tipo de deficiência.  Esse número cresce em razão do aumento de idosos ou de vítimas da 

violência, e a discriminação sofrida pelas vítimas, demonstra a relevância e atualidade do 

tema.                      

A mídia, em geral, pouco tem divulgado os problemas e as dificuldades das pessoas 

com deficiência, além do que existe pouco interesse e capacitação para a cobertura desse tipo 

de pauta. Vivarta (2003) incluiu na pesquisa da produção editorial de 53 jornais de todo País, 

sobre diversos temas, a questão da deficiência em seu monitoramento de mídia, e afirma que o 

número de matérias com a temática da deficiência está aumentando. 

Apesar de o número de matérias referentes às pessoas com deficiência crescer, existe o 

problema de as pessoas serem representadas pela mídia de forma estigmatizada. Não há 

estudos aprofundados quanto à recepção de notícias dessa temática e a maioria das pesquisas 

sobre representações foram realizadas com jornais. Por isso, pesquisar a maneira como as 

pessoas com deficiência sentem-se representadas pelas revistas é importante.  

Como recorte desta pesquisa optou-se por realizar as entrevistas com pessoas com 

deficiência física a partir de dois grupos selecionados, o que não quer dizer que não seja 

importante estudar a recepção das pessoas com deficiência intelectual, visual e auditiva.   

Logo, descobrir como essas pessoas sentem-se representadas pode auxiliar os jornalistas 

a entenderem como devem representá-las, pois só sabendo como as pessoas se apropriam das 

notícias é que os jornalistas podem representá-las de outra maneira.    

 

 

 

                                                           
1 O número de pessoas com deficiência, encontrado pelo IBGE de 2010, aparenta ser muito alto, se comparado 
com 14,5% do censo de 2000 e ao índice da OMS, em que o número de pessoas com deficiência no mundo, ou 
em um país seria próximo de 10% do total da população. Uma das possíveis explicações seria o fato da própria 
pessoa com deficiência responder as questões, os dados não são baseados em laudos médicos. Outro fato que 
explica os diferentes resultados são os tipos diferentes de pesquisa: a OMS usou a pesquisa por amostragem, 
enquanto a pesquisa censitária utilizou o universo da população brasileira.  
2 No censo 2010 não foram pesquisadas somente pessoas com total dificuldade de enxergar, mas aquelas que 
mesmo com óculos e lentes tinham alguma dificuldade, grande dificuldade, ou total dificuldade de enxergar. 
Esse critério foi usado para as diferentes deficiências. Na Cartilha do Censo 2010 Pessoa com Deficiência (2012, 
p.6), 8,3% da população brasileira tinha algum tipo de deficiência severa.  
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Estrutura da dissertação 
 

A dissertação está dividida em quatro capítulos. O primeiro é de natureza teórica e trata 

diversas correntes que são ligadas ao estudo da Recepção e do Estruturalismo. Esse capítulo 

explicita, com o desenvolvimento das Teorias da Comunicação, como o receptor passa de 

passivo para ativo no processo de comunicação. Aponta-se o papel do receptor desde a Escola 

de Konstanz, a de Birmingham, e o Pensamento Latino-Americano até o conceito de 

circulação interacional proposto por José Luiz Braga. 

O segundo capítulo também é mais conceitual e aborda o tema da deficiência nas 

perspectivas histórica, social e cultural; a história da deficiência no mundo e no Brasil e 

estabelece um comparativo entre os dados do Censo de 2000 e de 2010. Busca-se, também, 

conceituar o que são identidade, imaginário, representações sociais e estigmas e suas relações; 

e trata ainda da inserção do assunto da deficiência pela mídia na sociedade e a 

responsabilidade do profissional jornalista em defender os direitos das minorias. 

A terceira seção é praticamente a aplicação da análise de conteúdo no corpus escolhido, 

em 33 textos das revistas Veja, Época e Istoé. Traça-se um panorama das revistas e da 

deficiência e abordam-se temas como a deficiência nos diversos meios de comunicação. Esse 

capítulo traz um resumo da história das revistas, as especificidades do jornalismo de revista, a 

explicação detalhada da metodologia e criação das categorias da análise de conteúdo. No final 

foram identificadas as representações mais recorrentes em cada revista. 

A quarta e última seção apresenta o tema estudado desde a análise retórica do discurso 

até as mediações observadas nos processos de recepção. Foram abordadas a teoria da análise 

retórica de discurso e a análise retórica e aplicadas em três reportagens.  Depois se descrevem 

a metodologia das entrevistas em profundidade; o perfil das instituições e dos entrevistados; e 

as mediações que influenciaram o processo de recepção das revistas. 
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CAPÍTULO I  

Receptor: de passivo a ativo  

no processo comunicacional 
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Apesar de estarem registradas detalhadamente as especificidades da pesquisa na 

introdução desta dissertação, faz-se necessário relembrar o tema abordado. A temática aponta 

como as pessoas com deficiência física sentem-se representadas pelas revistas de atualidades 

Veja, Época e Istoé.     

Para responder ao problema de pesquisa recorreu-se, primeiramente, à análise de 

conteúdo quantitativa, para selecionar as reportagens de maior destaque sobre o assunto, e à 

análise retórica do discurso de três reportagens. Depois, utilizaram-se entrevistas em 

profundidade para descobrir as apropriações das reportagens referentes à deficiência por parte 

de leitores integrantes desse segmento.  

Na discussão desses fenômenos, na perspectiva metodológica citada, foi necessário 

recorrer ao referencial teórico de diferentes correntes que, de alguma maneira, estão ligadas 

aos Estudos de Recepção e às relações com o Estruturalismo. 

A Dissertação foi elaborada sob a perspectiva da Comunicação e Cultura, que prega os 

estudos dos meios de comunicação de massa a partir da cultura. Trata-se, portanto, de uma 

compreensão mais complexa dos fenômenos comunicacionais, que extrapola sua dimensão 

técnica ou tecnológica. Afinal, a cultura interfere na maneira como o receptor vai receber a 

informação noticiada na revista, televisão, ou em outros veículos, já que se vive em uma 

cultura midiatizada.  

Os aspectos culturais influenciam tanto na produção das notícias como na forma como 

os jornalistas veem as pessoas com deficiência física; como eles as representam, e, até 

mesmo, como elas se sentem representadas.       

     
1.1. De receptor passivo a receptor ativo 

 
A palavra comunicação pode ser definida de diferentes formas no dicionário, tanto 

como transmissão de informação, quanto como compartilhamento. No primeiro conceito o 

emissor transmite a mensagem e o receptor somente a recebe. Tem-se, então, uma visão mais 

linear e tecnicista da comunicação.  

Já na definição de comunicação de Bordenave (2006, p. 36), como compartilhamento de 

experiências, ideias e sentimentos, em que “seres interdependentes, influenciam-se 

mutuamente e, juntas, modificam a realidade onde estão inseridas”, os emissores e receptores 

são ativos no processo. Assim, a comunicação é bidirecional, flui em duas direções.   
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Ao longo do tempo, as teorias da comunicação foram se desenvolvendo e modificando a 

maneira como emissor e receptor são vistos. No modelo funcionalista, proposto por Lasswell, 

em 1948, o receptor já aparece, embora fique limitado à condição de objeto da ação que se 

desenvolve. Esse paradigma foi importante para desenvolver e criar novas Teorias da 

Comunicação: quem? – emissor; diz o quê? - mensagem; em que canal? - veículo; para quem? 

receptor; e com que efeito?   

Para Lasswell, porém, quem recebe a mensagem é influenciado e persuadido pelo 

emissor, não existindo feedback por parte do receptor. Os funcionalistas acreditavam na teoria 

hipodérmica, em que a mensagem midiática enviada a um público de massa afeta todos os 

indivíduos da mesma maneira, em um fluxo de uma só direção.  

Enquanto era desenvolvido o modelo funcionalista, concomitantemente iniciavam-se os 

estudos dos efeitos. Para Jacks e Escosteguy (2005), esses estudos são considerados os 

primeiros relativos à audiência. Os pesquisadores começam a perceber que cultura e 

sociedade influenciam no processo de comunicação, e que existe “uma mudança na noção de 

efeitos, de uma visão restrita – efeitos diretos e específicos – a uma visão mais ampla – efeitos 

indiretos e difusos” (JACKS; ESCOSTEGUY, 2005, p. 25). 

A segunda teoria dos estudos de audiência é a dos ‘Usos e Gratificações Oferecidos’, 

proposta na década de 40, segundo Jacks e Escosteguy (2005). Entre tais estudos está a 

pesquisa de Herta Herzog com as ouvintes de rádio, para descobrir a motivação do uso dos 

meios e a confrontação das gratificações esperadas e obtidas. Os pesquisadores buscam saber 

o que os receptores fazem com os meios de comunicação.    

Nos anos 60, a Teoria Crítica ganhou força nos estudos de comunicação. Os 

frankfurtianos acreditavam que quem recebe a mensagem é vítima da mídia, que manipula. O 

foco dos estudos está na mídia e o receptor é visto como um consumidor passivo, no processo 

de comunicação. Essa visão só vai ser modificada com o desenvolvimento das pesquisas de 

Recepção. 

 
1.2. Escola de Konstanz       

 
Os estudos da estética da recepção surgiram nos anos 70, na Alemanha, na Universidade 

de Konstanz, por isso ficou conhecida como Escola de Konstanz. Seus principais teóricos são 

Hans Robert Jauss e Wolfgang Iser, que estudaram a recepção na literatura: a maneira como 

os leitores interpretam as obras literárias. Segundo Jacks e Escotesguy (2005), os estudos 
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literários estariam mais alinhados ao estudo de usos e gratificações, pois o interesse de 

algumas correntes era descobrir o que a estrutura dos textos literários faz com os leitores, e 

não o contrário. Nos estudos de recepção interessa a Escola de Konstanz, que estudava a 

interpretação dos leitores em relação às obras literárias. 

A Teoria da Recepção, na Comunicação, utilizou o conceito de fruição, que é a maneira 

como o receptor percebe a obra nos estudos de artes, pois nesses estudos o apreciador da obra 

pode interpretá-la de diferentes maneiras. Segundo Jauss (2002), por muito tempo esses 

estudos se dedicavam à História da Arte, para entender obras e autores, para tentar explicá-las.  

No século XIX, em um ensaio da teoria da experiência estética, o belo era o consenso de 

opiniões. Preocupavam-se mais com quem produzia a arte e não como era recebida. Os 

estudos da Escola de Konstanz, porém, não olham mais a obra literária como fechada, e sim 

dependente do olhar do leitor, de sua interpretação. Como afirma Cruz (1986), o sentido passa 

da poiesis, do problema da produção, para aithesis, para a recepção do livro.  

A recepção de uma obra literária é entendida como um processo complexo no qual a 

obra é recreada, tornando-se um produto da sua interação com o leitor. A recepção seria, de 

certa forma, uma nova produção, cuja determinante trata, também, do novo, do descobrir, mas 

não sob a perspectiva do autor, e sim do leitor (CRUZ, 1986, p.57):   

O leitor começa a ser enxergado como ativo no processo, se antes ele deveria 
entender exatamente como autor concebeu a obra, com estes estudos ele 
pode interpretar de diferentes maneiras. Pois, toda bagagem cultural interfere 
na maneira como ele enxerga a obra.  

 

De acordo com Barros (2012), apesar de não ser tão estudada na Comunicação, essa 

visão mais focada na experiência estética do fruidor é influenciada pela hermenêutica de 

Ricoeur e pela Fenomenologia de Dufrenne.  Segundo o Barros (2012, p.4), “a fruição implica 

no exercício de apropriação e de socialização da produção de sentidos, que ganha, então uma 

dimensão coletiva e cultural”. A recepção não depende, portanto, somente do indivíduo, mas 

de todas as experiências que ele já adquiriu e de quem convive com ele.  

Jauss (2002) também trata da influência da sociedade na leitura individual: 
  (...) para a análise da experiência do leitor ou da “sociedade de leitores” de 
um tempo histórico determinado, necessita-se diferenciar, colocar e 
estabelecer a comunicação entre os dois lados da relação texto e leitor. Ou 
seja, entre o efeito, como o momento condicionado pelo texto, e a recepção 
como momento condicionado pelo destinatário, para a concretização do 
sentido como duplo horizonte – o interno ao literário, implicado pela obra, e 
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o mundivivencial (lebenswelilich) trazido pelo leitor de uma determinada 
sociedade. (JAUSS, 2002, p. 73).   

 

Apesar de não ter feito parte da Escola de Konstanz, Umberto Eco, em Obra Aberta, 

discute a questão da poética da obra de arte. Para Eco (1979), a obra de arte não é fechada, 

acabada quando o artista a finaliza, e pode ser vista de diferentes maneiras, sempre singular, 

produzindo novos sentidos. Isso ocorre pela diferença entre os indivíduos e também por que 

uma mesma obra pode ser vista em diferentes épocas. De acordo com Jacks e Escosteguy 

(2005), Jauss percebia a importância do contexto na interpretação de uma obra: 

Jauss [...] postulava a de que o fato primordial da história da literatura é a 
relação dialógica entre leitor e obra, ou seja, o leitor de cada época é quem 
atualiza a historicidade da obra, a qual de certa maneira pré-determina a 
recepção, oferecendo orientações a seu destinatário, porque ele evoca o 
“horizonte de expectativas” e as regras do jogo familiares ao leitor. Cada 
leitor pode reagir individualmente a um texto, mas a recepção é um fato 
social, uma medida comum localizada entre essas reações particulares; 
portanto, nessa perspectiva, a inclusão do contexto passa a ser central 
(JACKS; ESCOSTEGUY, 2005, p.36).  
  

1.3. Estruturalismo e recepção  

 
Segundo Lima (2001), a corrente teórica do Estruturalismo surgiu na década de 60, na 

Europa. Essa corrente se inspirou no modelo da Linguística e acreditava que a realidade social 

pode ser apreendida como um conjunto de relações. O conceito da palavra estrutura, proposto 

por Bernot (apud BARROS, 1998, p. 46) é similar e “designa simultaneamente: a) um 

conjunto, b) as partes deste conjunto, e c) as relações destas partes entre si”. 

Strauss (1989) afirma ainda que o estruturalismo seria “a busca de invariantes ou de 

elementos invariantes entre diferenças estruturais” e define com sua experiência a busca dos 

estruturalistas que seria encontrar uma ordem no meio da desordem. O antropólogo 

contextualiza a origem do nome e da corrente teórica: 

O estruturalismo, ou o que eu quero que se designe por este nome, tem sido 
considerado como algo completamente novo e revolucionário para a altura; 
ora, isto, segundo penso é duplamente falso. Em primeiro lugar, até no 
campo das humanidades o estruturalismo não tem nada de novo; pode-se 
seguir perfeitamente esta linha de pensamento desde a Renascença até ao 
século XIX e ao nosso tempo. Mas essa ideia também é errada por outro 
motivo: o que denominamos estruturalismo no campo da Linguística ou da 
Antropologia, ou em outras disciplinas, não é mais que uma pálida imitação 
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do que as ciências naturais andaram a fazer desde sempre (STRAUSS, 1989, 
p.21). 
 

 Lévi-Strauss ganhou notoriedade por aplicar o Estruturalismo na Antropologia, 

fundando a Antropologia Estrutural. Para tanto, ele recorreu ao trabalho de Ferdinand 

Saussure e Jakobson, no campo da Linguística. 

Mesmo dentro do estruturalismo existem divergências na forma de pensar, pois há 

diferentes linhas de pensamento, como as dos semiólogos norte-americanos e dos europeus 

por exemplo, e uma delas é em relação à história. De um lado semiólogos estruturalistas, 

como Barthes, Saussure, Lévi-Strauss, e do outro Pierce, com os estudos semióticos. Segundo 

Strauss (1970, p.292), “o etnólogo respeita a história, mas não lhe dá um valor privilegiado”.  

De acordo com Barros (1998), há uma oposição entre semiologia e sociologia. Para o 

autor, enquanto os estruturalistas se apoiam na separação entre as duas (diacronia), outros 

acreditam em uma dupla abordagem, em que texto e contexto deveriam trabalhar juntos 

(sincronia).  

Verón (apud BARROS, 1998, p. 49), que também foi discípulo de Levi-Strauss, 

evidencia esse confronto entre estruturalismo e história. “No entanto, o próprio Verón 

reconhece essa opção pela sincronia somente é adequada ao estudo de sociedades primitivas. 

“(...) Ou seja, não há como tratar a problemática cultural de uma sociedade de consumo de 

maneira atemporal, ahistórica (...)” (BARROS, 1998, p. 50). 

Quanto à relação entre as duas correntes, na semiologia estrutural a ênfase está na 

mensagem em si, e não em quem a recebe. Segundo Barros (1998), na perspectiva 

estruturalista forma e conteúdo estariam juntos, já que a estrutura formal da mensagem 

também possui significado, tem sentido.  

Na semiologia de contexto esses pesquisadores estão preocupados em estudar as 

mensagens produzidas e não a mensagem recebida. Já na análise estrutural, o enfoque está na 

mensagem em si, embora “Barthes também fala da produção de significado na projeção que o 

público receptor faz em relação à mensagem que frui. Ele destaca o âmbito da conotação, 

como espaço da ação do receptor. Ele dá destaque à presença dos elementos culturais no 

processo de significação” (BARROS, 1998, p. 51).  

O autor começa a perceber o papel do receptor no processo comunicativo quando cita 

que a fotografia não é apenas percebida, recebida, ela é lida pelo público. Já na América 

Latina, os semiólogos de contexto tentam mesclar semiologia e sociologia. Eles começam a se 
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preocupar com o contexto da mensagem. Os elementos da comunicação, emissor, mensagem 

e receptor, não são mais vistos de maneira estanque. 

Para Eco (1976), o receptor é tido como fruidor: ele é participante do processo. O autor 

acredita nas diversas interpretações que o receptor pode ter da obra de arte, introduzindo o 

conceito de obra aberta. “(...) uma obra de arte é um objeto produzido por um autor que 

organiza uma seção de efeitos comunicativos de modo que cada possível fruidor possa 

recompreender” (ECO, 1976, p. 40). 

Eco (1976) abre o texto exemplificando produções de música instrumental como obras 

abertas, que concedem autonomia ao intérprete. Nessa passagem, ele demonstra a diferença 

entre a obra clássica e as obras abertas, que deixam o fruidor controlar a mensagem e suas 

possibilidades de interpretação. 

Cruz (1986) se aproxima da ideia de obra aberta de Eco, mas propõe a interação entre 

leitor e obra no processo de recepção. Ela afirma que o traço mais significativo dessa 

mudança é a passagem da poesis (poética), para aithesis (estética). Para Cruz, a recepção seria 

uma forma de produção. 

      
1.4. Escola de Birmingham 

 
Assim como na Escola de Konstanz, a de Birmingham estudava a recepção literária. Em 

sua primeira fase preocupava-se com as preferências do público leitor das camadas populares. 

Os Estudos Culturais surgiram com as pesquisas das culturas operárias. O Centre of 

Contemporany Cultural Studies (CCCS) foi criado em 1964, por Richard Hoggart, que 

pesquisava Os usos da literatura (1957). Outros adeptos dos estudos culturais também já 

pesquisavam as relações entre a sociedade e a cultura: Raymond Williams, com Cultura e 

Sociedade (1958), e Edward Thompson, com Formação da Classe Operária (1963).  

O grupo queria pesquisar a cultura no cotidiano, sua relação com a sociedade e as 

mudanças sociais. Os pesquisadores da New Left inglesa (Nova Esquerda), como ficaram 

conhecidos, trabalhavam com a educação da classe trabalhadora. Para eles, a cultura era vista 

como um processo, dinâmico e comum. Eles romperam com a ideia dos frankfurtianos e dos 

clássicos de que a cultura só é acessível à elite.  

Na pesquisa realizada por Hoggart, o foco de atenção recai sobre materiais 
culturais, antes desprezados, da cultura popular e dos meios de comunicação 
de massa, através de metodologia qualitativa. Esse trabalho inaugura o olhar 
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de que no âmbito popular não existe apenas submissão, mas também 
resistência, o que, mais tarde, será recuperado pelos estudos de audiência dos 
meios massivos. (ESCOSTEGUY, 2001, p. 152) 

Os pesquisadores dos Estudos Culturais modificaram a ideia da cultura e valorizaram a 

cultura popular, assim como todas as formas de manifestação cultural. A cultura era vista 

como mutável, que poderia manifestar-se de maneira diferente, dependendo da sociedade ou 

da época. Desse modo, a cultura não é experiência passiva, ela pode ser modificada. Como 

afirma Jacks e Escosteguy (2005), existe interesse em estudar as relações entre textos, grupos 

sociais e contextos.  

Por causa do contexto histórico britânico surgiu o movimento teórico e político dos 

Estudos Culturais, que devem vistos como uma tentativa de projeto político. Esses Estudos 

podem ser identificados com diversos movimentos sociais, por isso as principais questões 

pesquisadas são gênero, etnicidade e identidades, entre outras. Já existem grupos de pesquisas 

ligados aos Estudos Culturais que trabalham especificamente o tema da deficiência, como é o 

caso do Cultural Disability Studies Reasearch Network. O grupo foi fundado em 2006, e os 

membros se reúnem na Universidade de Liverpool, Inglaterra. 

Outro autor da New Left é Stuart Hall, apesar de não ter fundado a Escola de 

Birmingham é um dos pesquisadores mais importantes. Segundo Jacks e Escosteguy (2005), 

destaca-se nos Estudos Culturais a mensagem ou discurso de comunicação, e a ênfase é dada 

pela posição social e usos dos leitores e receptores. 

 A temática da recepção chama a atenção dos estudiosos, mas foi Hall que trouxe essa 

reflexão com o ensaio Codificação/ Decodificação. No texto, ele aborda o processo de 

comunicação na televisão e o divide em quatro: produção, circulação, distribuição/consumo e 

reprodução.  

Identificamos três posições hipotéticas a partir das quais a decodificação de 
um discurso televisivo pode ser construída. Estas precisam ser 
empiricamente testadas e refinadas. Mas o argumento de que as 
decodificações não derivam inevitavelmente das codificações, que elas não 
são idênticas, reforça o argumento da correspondência “não necessária”. 
(HALL, 2003, p. 377) 
 

Na decodificação (recepção) há três estratégias básicas de recepção: a hegemônica-

dominante quando o receptor se apropria do sentido da mensagem, de acordo com as 

referências de sua construção. A segunda estratégia é do código em negociação, quando a 
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mensagem está em negociação, contém elementos de aceitação e refutação. A terceira é 

oposicional, quando o receptor decodifica a mensagem de maneira contrária.    

Logo, o receptor é visto como alguém que pode reproduzir a mensagem, partilhar, mas 

às vezes modificar e resistir à mensagem, e, por último, opor-se diretamente ao código 

dominante. O receptor já aparece como autônomo no processo de comunicação. Esse modelo, 

criado por Hall, pode ser considerado uma grande contribuição dos estudos culturais para os 

estudos de recepção, que foram muito desenvolvidos na Escola Latino-Americana. 

 
1.5. Pensamento Latino-Americano 

 
 Na América Latina, os estudos de recepção se desenvolveram principalmente nos 

meados de 1980. Martín-Barbero tornou-se um nome de referência para esses estudos ao 

trazer para o Continente a discussão da comunicação sem o foco na mídia, mas sim para o das 

mediações, e desenvolveu o modelo de Codificação/Decodificação de Hall.  

Para Jacks e Escosteguy (2005), o enfoque desses teóricos era estudar as relações entre 

comunicação e cultura, pois queriam descobrir a experiência dos sujeitos. Com as pesquisas 

desenvolvidas nessa perspectiva, o papel do receptor foi modificado:  

(...) seu caráter de processo produtor de significações e não de mera 
circulação de informações, no qual o receptor, portanto, não é um simples 
decodificador daquilo que o emissor depositou na mensagem, mas também 
um produtor. (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 287) 

Esses diferentes significados que o receptor pode interpretar são influenciados por 

diferentes mediações, que são fatores que estão entre a produção e a recepção: eles interferem, 

estruturam, organizam e reorganizam a forma como o receptor interpreta a informação. Para 

Martín-Barbero (2009, p. 295), existem três lugares de mediação: “a cotidianidade familiar, a 

temporalidade social e a competência cultural”.  

Para o autor, a cotidianidade familiar é um espaço de trocas e de interação, em que o 

indivíduo pode falar de si e confrontar seus gostos. Essa mediação se destaca entre outras por 

ser mais facilmente encontrada e pela importância nos estudos de recepção.  

Quanto à temporalidade social, Martín-Barbero (2009, p. 297) explica: 

 
Enquanto em nossa sociedade o tempo produtivo, valorizado pelo capital, é o 
tempo que “transcorre” e é medido, o outro, constituinte da cotidianidade, é 
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um tempo repetitivo, que começa e acaba para recomeçar, um tempo feito não 
de unidades contáveis, mas sim de fragmentos.   

 
Por último, o autor esclarece que a competência cultural depende do contexto em que 

está inserido o receptor, e essa mediação está relacionada à bagagem cultural do receptor e, 

além disso, sofre influência do gênero do produto midiático.  

O pesquisador mexicano Guilherme Orozco (2005) conseguiu ir além da proposta de 

Martín-Barbero, e ao buscar descobrir a interação entre televisão e telespectador criou o 

modelo de multimediações, que categoriza cinco tipos de mediações que interferem no 

processo de recepção: videotecnológica, cognitiva, situacional, institucional e de referência.  

Duas mediações, como a cotidianidade familiar e da competência cultural, de Martín-

Barbero, embora apareçam com outro nome, podem ser enquadradas nas categorias 

institucional e cognitiva propostas por Orozco.  

Assim, a mediação institucional de Orozco, que inclui a família, está relacionada à 

cotidianidade familiar proposta por Martín-Barbero; uma vez que as duas apontam o ambiente 

familiar como uma das principais mediações relacionadas à televisão, já que geralmente 

assisti-la é uma atividade social e a família influencia na recepção.    

Outra mediação que se pode relacionar é a mediação cognitiva de Orozco com a 

competência cultural de Martín-Barbero, pois ambas tratam do repertório que o telespectador 

traz e que influencia no processo de recepção. Na mediação videotecnológica, proposta por 

Orozco, a recepção é influenciada pelo aparelho tecnológico que o receptor utiliza. Por 

exemplo, se ele assiste a um filme na tela do cinema, ou em casa, na sua televisão, ou no 

computador, esses fatores podem alterar a recepção.  

Já a mediação cognitiva, para Orozco, está relacionada à bagagem cultural que o 

indivíduo carrega. “Apesar de o público telespectador ser ativo, ele não está isento de 

mediações que provêm das suas próprias capacidades, história, condicionamentos genéticos e 

culturais específicos” (OROZCO, 2005, p.6).  

A mediação situacional depende de fatores ao redor do telespectador. O fato de o 

receptor assistir televisão, sozinho ou acompanhado, influencia na maneira como ele está 

recebendo as informações, pois quando está sozinho não há a opinião do outro. De certa 

forma, a companhia influencia a apropriação do conteúdo. Além disso, existem outras 

situações, como a de assistir a um programa obrigado ou não. 
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Na mediação institucional, diversas instituições interferem na recepção da televisão, 

como a família, a igreja, a escola, e o partido político, entre outras. Ao abordar essa mediação, 

Orozco (2005) aponta que a família é a primeira instituição que interfere no processo de 

assistir a televisão, o que acontece principalmente com as crianças, pois quando vão 

crescendo, indo à escola e vendo outras instituições, novas mediações institucionais 

aparecem.  

A mediação de referência depende dos “referentes culturais do público telespectador” 

(OROZCO, 2005, p. 9). O fato de o telespectador ser homem ou mulher (gênero) influencia 

nos gostos e preferências da programação, assim como a etnia, a idade, e a classe social, que 

também são mediações de referência. Embora as mediações propostas por Orozco tenham 

sido aplicadas ao estudo da televisão, elas também podem servir de referência para outros 

estudos de recepção que tenham outros meios de comunicação como objeto, como no caso 

desta pesquisa, as revistas.  

É necessário, ainda, que se faça mais uma reflexão. Ao se falar da recepção leva-se em 

consideração a autonomia que o receptor tem diante do conteúdo midiático recebido, 

entretanto essa autonomia não pode significar que cada sujeito tem uma compreensão única e 

diferente do conteúdo recebido, o que resultaria em, pelo menos, um grande processo de 

incomunicação. Dessa forma, é importante apontar que todo sujeito está permeado por 

significados sociais que são construídos coletivamente. 

 
1.6. Midiatização versus mediações: sistema de circulação interacional 

 
Com a mudança na perspectiva dos estudos de comunicação, da mídia para as 

mediações, proposta pela Escola Latino-Americana, como explica Braga (2012), aconteceu a 

inserção cultural do receptor.  

A ideia de mediação corresponde à percepção de que não temos um 
conhecimento direto da realidade – nosso relacionamento com o “real” é 
sempre intermediado por um “estar na realidade” em modo situacionado, por 
um ponto de vista – que é social, cultural, psicológico. O ser humano vê o 
mundo pelas lentes de sua inserção histórico-cultural, por seu “momento”. 
(BRAGA, 2012, p. 32)   

 Diversos fatores podem agir como mediadores: a educação, a história de vida, a 

formação escolar, e a profissão, entre outros. Pela perspectiva das mediações, o receptor pode 

resistir às mensagens midiáticas: os efeitos dos meios não podem ser controlados, podem ser 

bem diferentes.  
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Apesar de abordar a questão das mediações, Braga (2012) entende a midiatização de 

outra maneira, não somente ligada ao crescimento da indústria cultural, ou tomada em sua 

dimensão técnica. O autor acredita que com a midiatização também aumenta o pensamento 

crítico de quem recebe a mensagem da mídia.  

No livro A Sociedade enfrenta sua Mídia, Braga (2006) traz o novo conceito de sistema 

de circulação interacional. Para o autor, o mais importante nas relações entre a produção e 

recepção é como circula a mensagem depois da recepção, pois continua o processo de 

produção de sentidos.  

A partir dessas percepções sucessivas no entendimento de “circulação”, mais 
um passo deve ser proposto: indo além das relações diretas entre produtor e 
receptor, importa o fato de que este último faz seguir adiante as reações ao 
que recebe. Isto decorre não apenas da presença de novos meios, mas 
também de que os produtos circulantes da “mídia de massa” são retomados 
em outros ambientes, que ultrapassam a situação de recepção (o espectador 
diante da tela). (BRAGA, 2012, p. 39) 

A recepção da leitura de uma notícia continua reverberando na conversa com colegas de 

trabalho, pode ser comentada nas redes sociais e pode ser usada para gerar outros produtos, 

como a crítica escrita enviada para a seção carta de leitores.  

Para Braga (2012), o produto mediático passa a ser um ponto de chegada, não o ponto de 

partida, “[...] como consequência de uma série de processos, de expectativas, de interesses e 

de ações que resultam em sua composição como um objeto para circular – que, por sua vez, 

realimenta o fluxo de circulação”. O produto continua circulando e produzindo sentidos em 

outros lugares. Para o autor, “vivemos em uma sociedade em midiatização” (BRAGA, 2012, 

p. 41).    

 
1.7. Estudos de recepção no Brasil 

 
Os estudos de recepção só começaram a ser utilizados nas pesquisas brasileiras em 

comunicação na década de 80. Segundo Jacks et. al. (2011), a primeira pesquisa nessa linha 

foi a de Ondina Fachel Leal, com a Leitura Social da Novela das Oito, dissertação defendida 

em 1986. Por meio da etnografia de audiência a autora comparou a recepção de telenovelas 

em diferentes classes sociais. Outra pesquisa realizada na mesma época foi Muito Além do 

Jardim Botânico, que analisou a recepção de um telejornal por trabalhadores, em dois lugares 

diferentes.  
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Cada vez mais os estudos de recepção têm ganhado espaço nas pesquisas de 

comunicação, principalmente na década de 90. “Dentre 1769 teses e dissertações defendidas 

nos 11 Programas de Pós-Graduação em Comunicação então existentes no Brasil, apenas 45 

trataram da recepção dos meios de comunicação [...]”. (CAPPARELLI; STUMPF, apud 

JACKS, 2011, p.73).  

Os autores mais subsidiam esses estudos são os pensadores latino-americanos, José 

Mártin-Barbero, Orozco e Canclini. Quanto aos meios a televisão, especificamente as 

telenovelas, e o rádio são os mais pesquisados, pela influência na construção da identidade 

cultural.   

De acordo com Jacks et al. (2011), de 2000 a 2009 das 5.644 pesquisas de pós-

graduação, 165 eram estudos empíricos de recepção. O número de trabalhos nessa linha 

aumentou proporcionalmente a quantidade total, porém percebe-se ainda resistência a esses 

estudos, pois há grande influência da Teoria Crítica na Academia. 

 
1.8. A revista e a recepção 

 
Apesar de traçar o desenvolvimento dos estudos de recepção, determinados modelos e 

conceitos apresentados estão mais relacionados com esta pesquisa. A Escola de Konstanz 

colaborou com a visão do leitor como fruidor, aquele que interage com a obra literária, 

mudando a chave da compreensão do texto para a interpretação. Logo, dependendo do 

contexto histórico que a obra é lida, ela pode ser interpretada de maneira diferente pelo 

receptor. Assim, ela já quebra a visão mais frankfurtiana, em que o receptor é visto como 

vítima, como um ser passivo controlado pela mídia. 

Foi, porém, no contexto dos Estudos Culturais que ocorreu a publicação do ensaio 

Codificação/ Decodificação, de Stuart Hall, que possibilitou o desenvolvimento das pesquisas 

e o receptor começou a ser visto como autônomo no processo comunicativo. Segundo o autor, 

o receptor pode reproduzir a mensagem, modificá-la, e também opor-se totalmente ao que leu. 

Essas pesquisas foram essenciais para o desenvolvimento dos estudos na América Latina.  

Embora as mediações de Martín-Barbero e Orozco tenham sido criadas para pesquisas 

televisivas, elas podem ser aplicadas em outros meios, como nas revistas. A mediação 

videotecnológica que parece bem específica na televisão poderia ser relacionada à 

diagramação e a todos os recursos gráficos da revista, ou até mesmo ao suporte em que ela é 

lida, se em papel ou tablet, entre outros.   
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O conceito de sistema de circulação interacional, proposto por Braga, também é 

bastante importante.  Para o autor, o mais relevante é como circula a mensagem depois da 

recepção, por continuar produzindo sentidos. Mesmo depois de ler a reportagem em uma 

revista, a visão do leitor pode mudar ao conversar com amigos, nas redes sociais, com a 

família. Braga propõe que a própria recepção pode gerar novos produtos, como uma carta 

criticando a matéria lida.   
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CAPÍTULO II 
Deficiência, Mídia,  

Identidade e Representações 
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Como já foram apresentados os referenciais teóricos da pesquisa, que constituem a base 

dos procedimentos metodológicos utilizados, voltados à identificação das representações da 

pessoa com deficiência na mídia e à produção de sentidos experenciados nos processos de 

apropriações por parte de receptores que vivem tal situação, este capítulo trata o tema em si da 

pesquisa, desde uma perspectiva histórica, social e cultural.  

Para tanto, mapeia a questão da deficiência no Brasil, compara os resultados dos censos 

2000 e 2010, aponta políticas e processos de inclusão e identifica as mudanças nas 

representações das pessoas com deficiência ao longo da história. Trata-se de um capítulo que 

apresenta o tema e elabora sua problematização a partir de articulações entre comunicação e 

cultura. Traz elementos do campo da cobertura jornalística, o tema da deficiência, da 

responsabilidade social do jornalista e de sua formação profissional. 

 

2.1. Histórico da Deficiência no Mundo 

 
Para se ter consciência da situação social da deficiência no Brasil, antes é importante 

recuperar a História das pessoas com deficiência, tanto no País como no mundo. A questão 

dos estigmas e preconceitos não acontece só na modernidade: trata-se de um problema social 

histórico que deriva de um processo milenar. 

O preconceito em relação às pessoas com deficiência é histórico. Ignarra; Contri; Bathe 

(2009) simplificam o período histórico em seis grandes períodos: Antiguidade, Idade Média, 

Idade Moderna, século XX, década de 60 e século XXI. Essa separação em fases ajuda a 

mostrar como a sociedade se reorganiza; como se modifica conforme o tempo histórico. Logo, 

a forma de enxergar a deficiência também se alterou nesse tempo, mesmo de maneira lenta e 

gradual. 

A maior parte dos autores, como Ignarra; Contri; Bathe (2009), Gugel (2008), cita que 

na Antiguidade Clássica, tanto na Grécia quanto depois, em Roma e Esparta, era comum 

matar crianças que nasciam com deficiência. 
As crianças que nasciam eram submetidas aos anciões da tribo. Em caso de 
deficiência física, era ordenado o sacrifício, ou seja, elas eram atiradas no 
precipício. As outras permaneciam aos cuidados da mãe até os oito anos, 
quando, então, eram entregues ao Estado. (KOSHIBA, 2000, p. 58)  

 
Na realidade, segundo Oliveira (apud COSTA-RENDERS, 2009, p. 53), nem todas as 

crianças eram mortas, pois alguns líderes políticos tinham deficiência, como Homero, Nero, 
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Caio, e Júlio César. Logo, algumas pessoas com deficiência com situação político-econômica 

favorável podiam viver. Outras crianças eram abandonadas em rios e os que resistiam iam 

trabalhar em circos.  

As crianças que sobreviviam eram exceções em uma sociedade onde a beleza, o corpo, 

as formas físicas eram valorizadas, e o padrão estético rigoroso. Em Esparta, o militarismo 

predominava e se cobrava a perfeição de homens e mulheres.   

Com a doutrina Cristã ganhando espaço no Império Romano, a Igreja começou a 

combater o abandono das crianças com deficiência. “Os cristãos foram perseguidos, porém 

alteraram as concepções romanas a partir do Século IV. Nesse período é que surgiram os 

primeiros hospitais de caridade que abrigavam indigentes e pessoas com deficiências” 

(GUGEL, 2008). Surgiu também o discurso assistencialista, segundo o qual as pessoas teriam 

que ajudar aquelas com deficiência que ficavam isoladas, já que ainda não existia o discurso 

da integração.  

Na Idade Média, a deficiência era vista como maldição e até o século XX as pessoas 

eram excluídas da sociedade. No Período Medieval, na Europa, a Igreja Católica tinha grande 

influência na vida dos indivíduos. Quem era diferente muitas vezes estava associado a 

hereges, como as bruxas. A história do Corcunda de Notredame se passa nesse período e 

representa o preconceito. Quem tinha deficiência estava associado a um castigo de Deus, e era 

escondido pela família. 

Quando não escondidas, as pessoas com deficiência eram levadas para 
exílios, onde se misturavam com pessoas com outros tipos de deficiências, 
inclusive doenças psíquicas e transtornos mentais. De uma forma ou outra, a 
pessoa não era educada, formada e não convivia com as outras pessoas. Nos 
dias de hoje, ainda encontramos a sociedade enxergando a pessoa com 
deficiência assim, sem educação, sem formação, incapaz de produzir e 
conviver em grupo. (IGNARRA; CONTRI e BATHE, 2009, p. 9) 

 
Com o Renascimento, a Ciência começou a desenvolver o pensamento antropocentrista, 

em que ocorre o deslocamento da religião como centro do mundo para o ser humano. Houve 

diversos avanços da tecnologia assistiva3, como cadeira de rodas, próteses, e a criação do 

Braille e da comunicação para surdos, assim como vacinas e novos medicamentos, o que 

aumentou a qualidade de vida.  

                                                           
3 O termo é novo, mas está relacionado a todos os recursos e serviços que podem melhorar as habilidades 
funcionais de quem tem deficiência. Podem ser bengalas, roupas adaptadas, softwares de leitura, até 
profissionais que realizam serviços especializados, como fisioterapeutas e fonoaudiólogas.   
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O século XX teve grande importância, na história política das pessoas com deficiência, 

com os avanços da tecnologia assistiva. Com o desenvolvimento da filosofia humanista e com 

a Revolução Industrial aconteceram transformações que modificaram o conceito da 

deficiência. Multiplicaram-se associações e instituições de ensino especiais para esse grupo 

nas décadas de 10 e 20. Daí é que surgiu a ideia e o conceito da integração.  

Para Vivarta (2003), esse conceito é praticado há décadas. Só eram inseridas na 

sociedade pessoas com deficiência que estivessem preparadas para conviver com as regras 

sociais vigentes. Esse discurso estava alinhado ao assistencialista, mas com duas grandes 

guerras mundiais milhares de feridos adquiriram alguma deficiência, e após a Guerra do 

Vietnã, com o retorno de soldados mutilados, deficientes, iniciou-se, nos Estados Unidos, 

amplo debate sobre essa temática.  

De acordo com Ignarra; Contri; Bathe (2009, p. 9), como consequência foram criadas 

políticas, tratamentos e reabilitação. Durante o Holocausto, tanto judeus quanto pessoas com 

deficiência foram mortas. “Estima-se que 275 mil adultos e crianças com deficiência 

morreram nesse período, e outras 400 mil pessoas suspeitas de terem hereditariedade de 

cegueira, surdez e deficiência mental foram esterilizadas em nome da política da raça ariana 

pura” (GUGEL, 2008, online).  

Na década de 1980 foi amplamente discutida a questão da deficiência. Em 1981, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) lançou o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, 

e assim foi desenvolvida a ideia de sociedade inclusiva. Debateu-se a necessidade de 

reconhecer os direitos dessas pessoas. Nesse período surgiu o conceito de inclusão, que de 

acordo com Vivarta (2003) seria a inserção total e a defesa dos direitos de todas as pessoas 

com e sem deficiência, valorizando a independência e as diferenças de todos.  

Durante séculos essas pessoas enfrentaram preconceitos, foram desvalorizadas, vistas 

como ineficientes e doentes. Nessa visão integracionista e excludente, aquelas que tinham 

alguma deficiência não estavam aptas para aprender, estudar, nem para trabalhar. Com o 

desenvolvimento histórico-cultural elas começaram a conquistar direitos, mas mesmo com os 

direitos assegurados na Constituição, na vida prática muitas das leis não eram cumpridas.  

Uma das principais barreiras para o respeito às pessoas com deficiência e sua inclusão é 

atitudinal: são os estigmas, as representações e os preconceitos que as separam da sociedade. 

Barreiras, portanto, de natureza cultural, reforçadas ou questionadas pelo aparato midiático. 

Nesse contexto, relembrar o que aconteceu no passado é importante para compreender o 
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processo sócio-histórico, em que no primeiro momento as crianças eram eliminadas, 

abandonadas, e depois criadas em instituições. Aos poucos elas foram saindo de casa e 

atualmente estão procurando um espaço como cidadãs, buscando seus direitos. 

 
Somente nós, que estamos vivendo agora, podemos dar um significado ao 
passado. Mas, esse passado foi sempre, entre outras coisas o resultado de 
uma discussão acerca de valores. Ao reconstituir esse processo, ao mostrar 
como a causação na realidade se efetuou, devemos, à medida que nossa 
disciplina permita, controlar nossos próprios valores. Uma vez, porém, 
reconstituída essa história, temos a liberdade de oferecer nosso julgamento a 
propósito dela. (THOMPSON apud KOSHIBA, 2000, p. 52-3). 

 
2.2. A deficiência no Brasil 
 

A história da pessoa com deficiência no Brasil não é tão diferente se comparada aos 

demais países, mas tem sua singularidade, que está relacionada às condições históricas e 

sociais do país. A história no Brasil se inicia com as populações indígenas que, assim como os 

gregos e romanos, eliminavam crianças com alguma deficiência. Depois, já no Brasil Colônia, 

os escravos ficavam com alguma deficiência em razão dos castigos a que eram submetidos, 

como a amputação dos braços.  

Segundo Garcia (2011, online), no século XIX, por conta das diversas guerras, como a 

do Paraguai, Canudos, e outras revoltas, homens se machucavam e ficavam com alguma 

deficiência.  

Foi então inaugurado no Rio de Janeiro, em 29 de julho de 1868, o “Asilo 
dos Inválidos da Pátria”, onde “seriam recolhidos e tratados os soldados na 
velhice ou os mutilados de guerra, além de ministrar a educação aos órfãos e 
filhos de militares. (FIGUEIRA apud GARCIA, 2011, p. 63) 

                                                                                    

Nessa época no Brasil, assim como na Europa, existiam casas relacionadas à Igreja que 

cuidavam das pessoas com deficiência que eram escondidas pelas famílias da sociedade. No 

Brasil Império, Dom Pedro II criou o Imperial Instituto dos Meninos Cegos (1854), que se 

tornaria o Instituto Benjamin Constant, em 1981. Depois, em 1857, inaugurou o Imperial 

Instituto de Surdos Mudos.  

No século XX, o assunto começou a ganhar importância com a criação de instituições e 

ONGS para reabilitação e tratamento das pessoas com deficiência. Foram desenvolvidas 

pesquisas científicas para tratamentos e criada a tecnologia assistiva, e com isso o discurso 

médico-clínico começou a disseminar-se. Nesse discurso, a pessoa com deficiência é vista 
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como paciente que deve ser tratada, e a deficiência é relacionada à doença: deixa de ser um 

problema da família, das instituições assistencialistas, e passa a ser do Estado.  

A questão educacional começou a ser importante com o aumento do número de 

Institutos criados para educação especial, e o modelo integracionista começou a circular na 

sociedade.  

A integração nos induz a acreditar que podemos escolher quais seres 
humanos têm direito a estar nas escolas, nos parques de diversões, nas 
igrejas, nos ambientes de trabalho, em todos os lugares. É praticado há 
décadas, mas desde os anos 80 começou a ser questionado pelo então 
emergente movimento internacional das organizações de pessoas com 
deficiência. Este movimento denunciou a injustiça do modelo integrativo, 
que só aceitava inserir na sociedade as pessoas com deficiência que fossem 
consideradas prontas – ou quase prontas – para conviver nos sistemas sociais 
gerais. Prontas no sentido de aptas para aprender, trabalhar, se expressar, se 
locomover mais ou menos bem pelas ruas das cidades. (VIVARTA, 2003, p. 
19). 

Esse modelo de integração foi substituído, aos poucos, pelo modelo inclusivo que 

apareceu na década de 80 com as ações da ONU a fim de ratificar documentos, como a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A partir desse momento a 

militância se tornou mais forte e começou a cobrar novas leis. Na Constituição Federal, as 

primeiras leis destinadas a esse grupo são de 1962, mas o número aumentou 

consideravelmente nas décadas de 90 e 2000. Segundo levantamento desta pesquisadora, nos 

anos 80 foram cinco leis federais; em 90 foram 24 novas leis, e 16 em 2000, isso sem contar o 

número de decretos de lei, além da legislação estadual e da municipal.  

Nascimento (2000) recupera a história do movimento das pessoas com deficiência no 

Brasil. O autor afirma que a Federação das APAES foi criada em 1962. Já em 1970, tanto a 

Instituição Pestalozzi quanto a Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes (FDC), ligada à 

Igreja Católica foram instituídas. Como essas instituições foram criadas com fins de 

tratamento, de forma a dar assistência, a Fraternidade desenvolvia um trabalho com doentes e 

pessoas com deficiência. Os deficientes, como eram denominados na época, ficavam junto 

com os doentes, dada a relação da deficiência com doença. 

No fim dos anos 70 apareceram mais entidades preocupadas com os direitos 
das pessoas com deficiência, aliando-se à mobilização nacional em busca de 
direitos e acompanhando um movimento internacional iniciado pela ONU ao 
instituir o ano de 1981 como o AIPD – Ano Internacional das Pessoas 
Deficientes, cujo lema principal foi: participação plena em igualdade de 
condições. (NASCIMENTO, 2001, p. 19) 
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O movimento, que teve início na década de 70, ganhou força e conquistou leis 

específicas. Foram criadas associações e federações, como a Federação Brasileira de 

Entidades de Cegos (FEBEC) criada em 1984. As federações, que depois se uniram com 

associações mundiais, reúnem grupos de pessoas que têm determinado tipo de deficiência. 

Segundo Nascimento (2001), só em 1987 é que foi criada por decreto a Coordenadoria 

Nacional para Integração das Pessoas Portadoras de Deficiência (CORDE). Pela criação de 

federações de deficiências específicas percebem-se as divergências no próprio movimento, 

por causa das diferentes deficiências. A criação da CORDE foi necessária para integração do 

movimento. 

 
2.3. Censo da pessoa com deficiência 

 

Para conseguir ter a real proporção do número de pessoas com deficiência foram 

incluídos, no Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dados referentes 

a essa questão. Esses dados foram incluídos pela primeira vez no Censo de 1991. No caso 

desta pesquisa optou-se pela análise dos Censos de 2000 e 2010, que mostraram o 

crescimento do número de pessoas com algum tipo de limitação sensorial, intelectual ou 

motora. Até então, utilizava-se a porcentagem estimada da ONU, que apontava que em 

qualquer país aproximadamente 10% da população tinha deficiência.  

Nos resultados do Censo de 2000 ficou comprovado que 14,5% da população brasileira 

têm deficiência, porém para pesquisadores como Sassaki (2003) e Costa-Renders (2009), a 

forma como foram formuladas as perguntas dos questionários pode ter alterado os resultados 

da pesquisa. No questionário, cinco perguntas eram direcionadas às deficiências e a algum 

tipo de incapacidade de enxergar, ouvir, ou caminhar, conforme Figura 1. 
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Figura 1 – Questionário aplicado às pessoas entrevistadas no Censo de 2000 

Fonte: IBGE (2000)     
 

No Censo 2000 adotou-se a seguinte terminologia: deficiência visual, motora, auditiva, 

mental permanente e física. Pode-se questionar o fato de as pessoas com deficiências 

múltiplas, ou com mais de uma deficiência, não estarem enquadradas na pesquisa. Outro 

aspecto que foi questionado envolve os termos deficiência física e deficiência motora, que 

podem significar a mesma deficiência:  

Tecnicamente, a deficiência motora não constitui um tipo de deficiência 
diferente da deficiência física. A pesquisa misturou duas dimensões 
existentes em qualquer pessoa com deficiência: a deficiência em si e a 
funcionalidade da pessoa. A deficiência em si é tecnicamente chamada 
“impedimento”, de acordo com a CIF – Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Deficiência e Saúde. No Censo 2000, a deficiência física se 
refere a dois grupos de deficiência em si: a) tetraplegia, paraplegia e 
hemiplegia; b) falta de membro ou parte dele. Ainda no Censo 2000, a 
deficiência motora se refere a três níveis de funcionalidade: a) alguma 
dificuldade permanente de caminhar ou subir escada; b) grande dificuldade 
permanente de caminhar ou subir escada; c) incapaz de caminhar ou subir      
escada. (SASSAKI, 2003, online) 

                    

Assim, os entrevistados que têm paraplegia se encaixariam em duas categorias: os que 

têm deficiência motora, a dificuldade de caminhar ou subir escadas, e deficiência física de 

paralisia permanente total, o que poderia comprometer o resultado obtido. Outro fato 

questionável é o uso do termo ‘mental permanente’, que deveria ser substituído por 

deficiência intelectual, já que a deficiência mental está, erroneamente, muitas vezes 

relacionada à doença mental.  
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Hoje em dia cada vez mais se está substituindo o adjetivo “mental” por 
“intelectual”. A Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização 
Mundial da Saúde realizaram um evento (no qual o Brasil participou) em 
Montreal, Canadá, em outubro de 2004, evento esse que aprovou o acima 
referido documento DECLARAÇÃO DE MONTREAL SOBRE 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. Observe-se que o termo intelectual foi 
utilizado também em francês e inglês: Déclaration de Montreal sur la 
Déficiénce Intelectuelle, Montreal Declaration on Intelectual Disability. 
(SASSAKI, 2004, online) 
 

Apesar desses problemas, apontados no Censo 2000, os resultados fornecem dados 

importantes até para se comparar aos resultados de 2010. Em 2000, cerca de 24 milhões de 

brasileiros declararam ter alguma incapacidade ou deficiência, já em 2010 o número foi para 

46 milhões: aproximadamente 24% da população brasileira. 
 
Tabela1 – Comparativo de pessoas com deficiência nos censos de 2000 e 2010  

Valores absolutos (2000) Percentual (2000) Valores absolutos (2010) Percentual (2010)
Deficiência Visual 16.644.842                           48,95% 35.857.746                     58,20                        
Deficiência Auditiva 5.735.099                            16,86% 9.727.367                       15,79                        
Deficiência Motora 7.365.598                            21,66% 13.351.289                     21,67                        
Deficiência Mental 2.844.937                            8,37% 2.670.258                       4,33                          
Deficiência física 1.416.060                            4,16%
Total com deficiência 34.006.536                         61.606.660                   
Nenhuma deficiência 143.726.947                         145147580,1
Total da População 169.872.856                         190.732.694                    

Fonte: IBGE (2000, 2010)  
*Elaborada pela autora4       
 

A dificuldade para comparar os números de pessoas com deficiência nos censos de 2000 

e 2010 existe por que em 2000 foram disponibilizados os números absolutos de cada 

deficiência, já em 2010 disponibilizou-se a porcentagem de cada deficiência. Outro problema 

verificado é que se for somado o total do número de pessoas com deficiência em 2000, chega-

se a 34 milhões de pessoas.  

Um dos motivos dos resultados serem diferentes dos apresentados pelo Censo é por que 

foram somadas as pessoas com deficiência física e com deficiência motora, que podem ser 

consideradas a mesma deficiência, além do fato de os entrevistados que tinham deficiências 

múltiplas poderem assinalar mais de uma deficiência.  

                                                           
4 A Tabela foi elaborada a partir dos dados do IBGE, com os números absolutos de cada deficiência, do total da 
população e nenhuma deficiência do censo de 2000. Os percentuais de pessoas com deficiência foram calculados 
pela pesquisadora. Já em relação a 2010 foram usados os percentuais do censo de 2010, e os números absolutos 
foram calculados pela pesquisadora.  
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Contudo, se for subtraído do total da população brasileira o número de pessoas com 

deficiência chega-se aproximadamente a 26 milhões de deficientes. Em 2010, mesmo com a 

modificação nos questionários, quando foi retirada a deficiência motora, somando cada tipo 

de deficiência o número encontrado seria aproximadamente de 60 milhões de pessoas. Se 

consideradas as deficiências múltiplas, e subtraídas da população brasileira total, chega-se ao 

número de 45 milhões, conforme dado oficial do IBGE. 

De acordo com os dados, a deficiência que mais cresceu foi a visual, e em seguida, em 

números, a deficiência motora. Há diversas explicações para esse crescimento, como aumento 

da população nesses dez anos; aumento da população idosa; e casos de deficiência 

relacionados à violência. A mudança na forma como foram feitas as perguntas pode ter 

alterado os resultados. O Censo 2010 fez algumas modificações nas questões que foram 

criticadas pela militância da causa da deficiência. 

 

Gráfico1 – Comparativo da evolução dos Tipos de Deficiência entre 2000 e 2010 
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Fonte: IBGE (2000- 2010) 
*Elaborado pela autora 
 

No Censo do ano 2010 uma das questões era sobre a deficiência severa, no caso de a 

pessoa ter uma ou mais deficiências associadas, e deficiência múltipla. Esse dado não fez 

parte da pesquisa de 2000. Outra diferença é que no último Censo há dados referentes às 

deficiências auditiva, visual, mental e intelectual e motora.  

Ao comparar os dois últimos Censos percebe-se que a pesquisa se desenvolveu e se 

aprofundou. Em 2010 foi possível relacionar a deficiência a outros dados, como cor de pele, 

gênero, nível de escolaridade e nível socioeconômico. Depois desse Censo do IBGE foram 
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feitas pesquisas para saber o número de pessoas com deficiência em diversas cidades, como 

São Paulo, São José dos Campos, e Nova Iguaçu, entre outras. Os números podem ser 

utilizados para o planejamento de políticas públicas direcionadas a esse grupo. 

 

2.4. Identidade, imaginário e representações da deficiência 

 
A identidade de uma pessoa é formada por um conjunto de fatores exteriores. Depende 

da educação, da família, formação, de aspectos geográficos (onde mora), dos grupos sociais 

que frequenta, entre outros. Como ser social, a pessoa não se constrói sozinha, a forma como 

a sociedade a enxerga pode modificar como ela se enxerga enquanto ser social que é.  

Stuart Hall (2005) explica as diferentes concepções sociológicas de identidade que 

foram modificadas ao longo do tempo. A primeira concepção seria a do Iluminismo, em que o 

indivíduo seria centrado em si. Nessa época uma pessoa não mudava seu papel social, 

permanecia praticamente igual durante toda a vida, não existia tanta mobilidade social. 

 Já a noção do sujeito sociológico surgiu em razão da complexidade da Idade Moderna 

em que o “núcleo interior do sujeito não era autônomo e auto-suficiente, mas era formado na 

relação com ‘outras pessoas importantes para ele’, que mediavam para o sujeito os valores, 

sentidos e símbolos — a cultura — dos mundos que ele/ela habitava” (HALL, 2005, p. 11).  

Nesse período é que se cria a visão clássica que a identidade se forma quando a pessoa 

interage socialmente: a identidade não seria formada sozinha, somente por aspectos interiores, 

mas pelos espaços sociais que o indivíduo participa.  

Com o desenvolvimento social as identidades foram se fragmentando e o sujeito pode 

ter várias identidades, até contraditórias. Existem diversas explicações para que em tempos 

pós-modernos a pessoa tenha essa identidade fragmentada, e uma delas é a globalização. Uma 

pessoa no século XV poderia viver toda a vida em uma mesma cidade. Com o 

desenvolvimento do transporte novas possibilidades se apresentaram. Pode-se pensar o 

mesmo para alguém com deficiência: até a invenção da cadeira de rodas e próteses as pessoas 

viviam fechadas em suas casas, tinham dificuldade para circular nas cidades. Essas 

tecnologias permitiram ampliar o círculo social.  

Esse processo produz o sujeito pós-moderno, conceitualizado como não 
tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se 
uma “celebração móvel”: formada transformada continuamente em relação 
às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas 
culturais que nos rodeiam E definida historicamente, e não biologicamente. 
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O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 
identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. (HALL, 
2005, p. 12-13) 

                                                                                                             

No conceito de sujeito pós-moderno a identidade não é fechada, ela se modifica 

constantemente. Podem-se relacionar esse conceito de Hall (2005), do sujeito pós-moderno, 

com os de Goffman (1998) de identidade social e identidade pessoal, também conhecidas por 

identidade experimentada e identidade do eu.  Assim, para os dois autores, a imagem que o 

indivíduo tem de si é construída da maneira como ele próprio se vê (identidade pessoal), 

misturada com a visão que os outros têm dele, de como ele é visto socialmente (identidade 

social).   

 
Essa “internalização” do exterior no sujeito, e essa “externalização” do 
interior, através da ação no mundo social (como discutida antes), constituem 
a descrição sociológica primária do sujeito moderno e estão compreendidas 
na teoria da socialização. Como foi observado acima, G. H. Mead e os 
interacionistas simbólicos adotaram unia visão radicalmente interativa deste 
processo. A integração do indivíduo na sociedade tinha sido uma 
preocupação de longa data da sociologia. Teóricos como Goffman estavam 
profundamente atentos ao modo como o “eu” é apresentado em diferentes 
situações sociais, e como os conflitos entre estes diferentes papéis sociais 
são negociados. (HALL, 2005, p. 11) 

                                                                          

A identidade pessoal é uma construção social, uma troca entre o mundo interior de 

como o sujeito vê o exterior e como a sociedade vê esse individuo. Hall ainda cita que não é 

um processo inato, que já nasce com o ser, ele é adquirido desde criança com o contato social, 

o que Lacan chama de fase do espelho. A criança percebe quem ela é ao olhar o outro; ela 

forma sua identidade observando a outra pessoa. A identidade começa a ser vista com um 

processo e não como algo terminado.  
A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de 
nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é “preenchida” a 
partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser 
vistos por outros. (HALL, 2005, p. 39)   

. 

 
Para Goffman (1998, p.116), existe “uma considerável liberdade em relação aquilo que 

ele elabora”. Assim, o indivíduo cria sua identidade no contexto social, mas de certa maneira 

ele pode modificá-la, de acordo como se vê. No caso da pessoa com deficiência, mesmo 

enfrentando preconceito por ser diferente do que está estabelecido como padrão, ela pode 
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aceitar a realidade e se enxergar diferente do que a sociedade a vê, perceber-se como alguém 

igual aos outros e não interiorizar o preconceito.  

Não se pode, porém, afirmar que a identidade social não interfere na formação da 

identidade pessoal. Trata-se de um processo circular: a identidade social influencia na 

identidade pessoal e vice e versa. Hall (2006) explica que a identidade pessoal e social é 

fragmentada. A pessoa com deficiência física não é vista, nem se vê somente como alguém 

com deficiência, e pode ser homem/mulher (gênero), branca/amarela/negra (raça), 

criança/jovem/idosa, do interior, ou da capital, não importa.  

O indivíduo com deficiência não assume somente uma identidade, mas várias: pode 

sentir-se pertencente a diferentes grupos sociais. Há, portanto, um aumento de fatores sociais 

que interferem na formação da identidade pessoal. Ao mesmo tempo em que acontecem essas 

fragmentações na identidade pessoal, os grupos das pessoas com deficiência estão cada vez 

mais segmentados, com deficiência intelectual, visual, física, e auditiva. 

Pode haver, também, união em grupos menores de pessoas que têm deficiência causada 

por doença, síndrome ou lesão específica, o que altera a identidade do grupo. Essa 

fragmentação pode enfraquecer a mobilização política do grupo como um todo. 

A identidade está diretamente relacionada à teoria das representações sociais, conceito 

introduzido pelo psicólogo Serge Moscovici, na Psicologia Social, para explicar o processo da 

construção do conhecimento. As representações sociais, de acordo com Augras (apud 

AMARAL, 1995, p. 132,) são um “conjunto estruturado de ideias, atitudes e crenças que 

exprimem os valores de um grupo, incluindo desde o comportamento mágico e as crenças 

religiosas até os sistemas científicos”.  

Ao saber como funciona o processo da construção do saber nas sociedades, e como 

grupos diferentes têm visões distintas de um mesmo objeto, é possível entender como 

funciona esse processo em grupos minoritários, que é o caso dos indivíduos com deficiência. 

A forma como as pessoas, a sociedade e a mídia representam esses indivíduos contribui na 

construção da identidade individual e coletiva desse grupo.  

As representações sociais emergem, não apenas como um modo de 
compreender um objeto particular, mais também como uma forma em que o 
sujeito (indivíduo ou grupo) adquire uma capacidade de definição, uma 
função de identidade, que é uma das maneiras como as representações 
expressam um valor simbólico (algo que também empresta à noção de 
familiarização de Moscovici uma inflexão que é distinta da de McDougall ou 
Bartlett). (MOSCOVICI, 2004, p. 21) 
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O conceito das representações é complexo por ser simbólico (existe no campo das 

abstrações); dinâmico (se modifica constantemente); coletivo (não é realizado por somente em 

um indivíduo); e ainda é um processo histórico. “As representações sociais são quase 

tangíveis. Elas circulam, se entrecruzam e se cristalizam continuamente, através duma 

palavra, dum gesto, ou duma reunião, em nosso mundo cotidiano” Moscovici (apud 

MOSCOVICI, 2004, p. 10).  

 Esse fenômeno é cultural, coletivo, dinâmico, mas influencia as individualidades: é 

uma interação entre o indivíduo e o social.  Como se trata de um processo cultural e histórico, 

é muitas vezes difícil identificar as origens de determinadas representações. Para descobrir a 

origem das representações que são partilhadas na atualidade, é necessário recuperar a História 

de determinado grupo, como foi feito no início do capítulo.  

As formas de representação podem perder ou ganhar força, e dependendo do contexto 

social aparecem, permanecem, desaparecem, e assim sucessivamente. Esse fato aconteceu 

com as pessoas com deficiência, que já foram e são vistas pelo olhar assistencialista, da 

superação, clínico-médico, integracionalista e da inclusão. Esses modelos serão mais bem 

explicados ainda neste capítulo.    

As representações sociais estão no cotidiano e passam despercebidas nas conversas, no 

que se assiste; nas leituras; no que se ouve; no senso comum5. É um fenômeno de criação 

coletiva difundido pelos indivíduos e pelos meios de comunicação. O processo se iniciou 

entre grupos e com o desenvolvimento da imprensa ganhou outra proporção. Essa circulação 

de ideias obteve dinamismo e velocidade com a mídia. A teoria das representações está 

diretamente relacionada à ideia de imaginário coletivo de Castoriadis, pois o fenômeno 

funciona por causa da consciência coletiva6.  

Assim como as representações sociais, o imaginário também é uma construção história 

e social. Para Mafessoli (2001, p. 75), “o imaginário, para mim, é uma força social de ordem 

espiritual, uma construção mental, que se mantém ambígua, perceptível, mas não 

quantificável”. O autor afirma que o imaginário vai além do indivíduo, impregna o coletivo, 

apesar do individuo participa desse processo.  

Não é possível mensurar o imaginário. No entanto, por meio das representações sociais 

é possível verificar qual é o imaginário sobre as pessoas com deficiência. A forma como a 

                                                           
5 Conhecimento adquirido pelas experiências vividas, e pela observação do mundo. Também conhecido como 
conhecimento popular. Esse conhecimento é diferente do científico, que é sistematizado e precisa ser provado.  
6 Conjunto de crenças e sentimentos comuns de indivíduos da mesma sociedade. 
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mídia representa as pessoas com deficiência, demonstra como o jornalista enxerga a questão. 

Pois, o jornalista também é um ser social e compartilha o imaginário coletivo.   

O cientista social Goffman (1985), na obra A Representação do Eu na Vida Cotidiana, 

explica a forma como a pessoa se apresenta para a sociedade, como ela representa 

determinados papéis. O autor usa a metáfora do ator que representa, interpreta diferentes 

papéis para o grande público que seria a sociedade, papéis sociais que são utilizados no 

cotidiano. Já o psicólogo Moscovici (2004) está mais preocupado em entender como funciona 

o processo das representações, como é construído socialmente, e como afeta o sujeito e os 

grupos.  

Mesmo com abordagens distintas, ambos os autores estão estudando a relação entre 

indivíduo e sociedade. Há um ponto de encontro entre o grupo do interacionismo simbólico, 

do qual Goffman faz parte, e o da Psicologia Social. Logo, os dois autores escolheram pontos 

distintos do fenômeno: o primeiro usa o caminho do indivíduo para a sociedade e o segundo 

da sociedade para o sujeito. Desse modo é possível perceber que, assim como a construção da 

identidade, o fenômeno das representações é circular, e os dois movimentos acontecem 

concomitantemente.  
Para alargar um pouco o referencial, nós podemos afirmar que o que é 
importante é a natureza da mudança, através da qual as representações 
sociais se tornam capazes de influenciar o comportamento do indivíduo 
participante de uma coletividade. É dessa maneira que elas são criadas, 
internamente, mentalmente, pois é dessa maneira que o nosso processo 
coletivo penetra, como o fator determinante, dentro do pensamento 
individual. (MOSCOVICI, 2004, p. 40) 
 

Assim, fica claro como esse processo é dinâmico, coletivo, embora se instale no 

pensamento individual, apesar de não ser criado por um indivíduo isoladamente. As 

representações estão presentes em todas as interações humanas, seja entre duas pessoas ou em 

grupos. Elas são produtos da linguagem, dos pensamentos, da imaginação, versão, tradução da 

realidade, e funciona no nível do simbólico.  

Segundo Moscovici (2004, p. 46), existem duas faces das representações: a icônica e a 

simbólica. “Nós sabemos que: representação = imagem/significação; em outras palavras, a 

representação iguala toda imagem a uma ideia e uma ideia a uma imagem”. Esse processo 

está relacionado ao processo comunicativo, ao signo, significado e significante. As 

representações são materializadas no processo de comunicação, na fala. Na cultura 
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contemporânea, com a ampla presença da mídia na sociedade, esse processo de formação das 

representações também é gerado pela mídia.  

Para compreender esse conceito pode-se associá-lo às primeiras representações da 

pessoa com deficiência, conhecidas pela sociedade ocidental, na sociedade romana. Como os 

gregos tinham um ideal de beleza e estético muito rígido, a imagem projetada naquele grupo 

social era de homens e mulheres perfeitos, retratados nas obras de arte.  

As esculturas de homens e mulheres musculosos simbolizavam o valor social da beleza, 

e como a imagem de qualquer diferença estética gerava a ideia de preconceito, são raras as 

representações artísticas de pessoas com deficiência nas Artes. Há registros das 

representações de pessoas com deficiência na literatura, como a obra Édipo Rei de Sófocles. 

Na história, por se casar com a sua mãe, Édipo praticou o incesto sem saber, e furou os olhos, 

como se a cegueira fosse um castigo.  

Como o processo é dinâmico, as imagens e representações foram mudando ao longo da 

história, e este estudo visa compreender como as pessoas sentem-se representadas pela mídia. 

Primeiro se faz necessário falar das diferentes representações sociais das pessoas com 

deficiência que circularam socialmente. Como há pesquisas que já identificaram as 

representações e discursos que a sociedade faz das pessoas com deficiência, elas são aqui 

utilizadas.  

Marques (2001) verificou em sua tese, que analisa os jornais Folha de São Paulo, 

Jornal do Brasil e O Globo, os discursos da exclusão, da integração e inclusão. A 

pesquisadora Carli (2003) encontrou no discurso da mídia o assistencialismo e a cidadania 

nos jornais gaúchos Zero Hora e Correio do Povo. Já Silva (2007) dividiu as representações, 

encontradas nos jornais Diário de Natal e Tribuna do Norte, em duas grandes categorias: 

inclusão e exclusão. Identificou também a representação superação dentro da categoria 

inclusão. Costa-Renders (2009), em sua pesquisa sobre educação e deficiência, traz quatro 

paradigmas educacionais da visão mística e sobrenatural, segregação terapêutica, da 

integração e da inclusão. 

Busca-se, aqui, explicar essas diferentes representações sociais das pessoas com 

deficiência na sociedade e na mídia: assistencialismo, normalização, superação e cidadania. 

Também se abordam os conceitos de exclusão, integração e inclusão, que poderiam ser 

definidos como modelos sociais, paradigmas que geram novas formas de representação da 
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deficiência. Cada um desses modelos, práticas sociais, paradigmas e representações serão 

explicados. 
 
A sociedade, em todas as culturas, atravessou diversas fases no que se refere 
às práticas sociais. Ela começou praticando a exclusão social de pessoas que 
– por causa das condições atípicas – não lhe pareciam pertencer à maioria da 
população. Em seguida, desenvolveu o atendimento segregado dentro das 
instituições, passou para a prática da integração social e recentemente 
adotou a filosofia da inclusão social para modificar os sistemas sociais 
gerais. (SASSAKI, 2010, p. 16) 
 

Historicamente, o mais antigo paradigma conhecido é o da exclusão, ou visão mística e 

sobrenatural, proposta por Costa-Renders (2009, p. 67). A pessoa com deficiência era vista 

como alguém “menor”, “ameaça”, “subumano”, “castigado pelo pecado”. Em cada contexto 

histórico-social essas visões se modificavam. Para os gregos, que cultuavam a beleza, a 

intelectualidade e a força do corpo, aqueles que tinham deficiência eram vistos como 

subumanos, eram mortos ou viviam da mendicância.  

Segundo Amaral (1995), as ideias de segregação e inclusão estão escritas nos livros 

República de Platão e Política de Aristóteles, que dizem que os “defeituosos” deveriam deixar 

morrer, ou escondê-los. O mesmo ocorria na sociedade espartana, em que os homens 

deveriam ser fortes, pois se tratava de uma sociedade ligada à guerra. Também poderia estar 

relacionado a questões morais: era comum anteriormente mutilar um membro quando 

acontecia, por exemplo, um roubo, um adultério.  

Com o surgimento e ascensão da cultura judaico-cristã, na Idade Média, de acordo com 

Carli (2003), a dicotomia dos gregos, que era corpo/mente, passou a corpo/alma. A pessoa 

com deficiência era vista sob dois aspectos: ora como castigado pelo pecado, demônio, 

desgraçado, ora como coitadinho. A deficiência era vista como consequência do castigo 

divino, uma maldição por algum pecado. Já não era comum matar as pessoas, mas elas viviam 

fechadas em suas casas, ou eram abandonadas em instituições religiosas.  

A religiosidade trouxe um olhar assistencialista de coitadinho, de ajuda às pessoas 

necessitadas, mas elas ainda viviam excluídas, não eram vistas socialmente como iguais. 

Nesse modelo, as pessoas que ajudavam e que cuidavam de quem tinha deficiência estariam 

redimindo seus pecados. Essa representação assistencialista ainda circula na sociedade, e pode 

ser percebida quando se dá um trocado para um morador de rua que tem deficiência, como em 

algumas instituições e ONGs que prestam atendimento e na mídia.  
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As ações de caridade e assistencialismo colocam a pessoa que dá algo, ou que cuida, em 

um lugar de superioridade diante aquela que recebe. A representação social assistencialista 

está inserida no paradigma da segregação, já que as pessoas ainda não são vistas como um ser 

completo e viviam em Instituições, muitas vezes separadas da sociedade. 

Com o desenvolvimento científico, que foi acelerado com o Iluminismo, e o surgimento 

de novas tecnologias assistivas, surgiu o paradigma da segregação terapêutica, conhecido 

como modelo médico. Com os novos tratamentos médicos que tentam dar qualidade de vida 

aos pacientes instala-se um paradigma em que a deficiência passa a ser vista como uma 

patologia que deve ser curada, como se a pessoa com deficiência fosse anormal, que pudesse 

ser melhorada: a pessoa não é percebida ser humano inteiro.  

Assim, a deficiência sempre estaria atrelada à ideia da doença, que até pode ser causada, 

no caso da deficiência física, por doenças como poliomielite, mielomeningocele ou por outras 

causas, como acidentes que provoquem uma lesão medular e, consequentemente, levem à 

dificuldade para se movimentar.  

Como afirma Costa-Renders (2009), com esse modelo de tratamento médico a 

sociedade e a família não ficavam mais responsáveis pela pessoa com deficiência, que 

passavam a morar em hospitais, asilos e, no caso de deficiência intelectual, até em hospitais 

psiquiátricos7, ao lado de indivíduos com doenças mentais. “O próprio Iluminismo, com a 

visão legitimadora da ciência, defendeu a higienização social e isolou a anormalidade com a 

finalidade de reabilitar ou curar. As categorias, portanto, agora seriam normal e anormal” 

(COSTA-RENDERS, 2009, p.55).  

Foucault (2001) explica melhor o conceito de normalidade do discurso médico e como 

os hospitais psiquiátricos e prisões podem ser formas de controle social, formas de poder. A 

normalização, nesse contexto, seria uma forma utilizada para controlar, afastar as pessoas que 

eram consideradas anormais. Apesar de o autor construir esse conceito baseado no caso da 

loucura, ele pode ser utilizado também nas instituições que tratavam em período integral a 

pessoa com deficiência que vivia a par da família e dos outros grupos sociais. Para ele, a 

anormalidade apareceria em três elementos arquetípicos: o monstro8, o incorrigível e o 

onanista9.  

                                                           
7 Os hospitais psiquiátricos, conhecidos como manicômios, foram extintos no Brasil, com a mudança na 
Constituição, em 1988, mas  existem relatos de hospitais nesse formato desde o século XI na Inglaterra. 
8 Para Foucault (2001), o monstro tinha um significado simbólico do monstro moral. Esse monstro para a 
sociedade seria representado por criminosos, pessoas com comportamento desviante das leis. Aparatos jurídicos 
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O incorrigível seria o indivíduo a ser corrigível socialmente. Esse conceito de Foucault 

estaria mais próximo da deficiência. Instituições como manicômios e presídios foram criadas 

para corrigir, isolar da sociedade o indesejável, aquele que não era considerado normal. As 

pessoas com deficiência ficavam separadas da sociedade em hospitais, às vezes eram 

confundidas com doentes mentais e viviam em manicômios.  

No discurso da normalidade/ anormalidade, quem fosse considerado diferente do padrão 

socialmente criado era isolado. Assim, a ideia da normalização, de existir um padrão 

estabelecido, é segregacionista, mas acontece desde os gregos, e só foi intensificada com o 

modelo médico e com as internações das pessoas com deficiência.  

O modelo médico da deficiência tem sido responsável, em parte, pela 
resistência da sociedade em aceitar a necessidade de mudar suas estruturas e 
atitudes para incluir em seu seio as pessoas com deficiência e/ou com outras 
condições atípicas para que estas possam, aí sim, buscar o seu 
desenvolvimento pessoal, social, educacional e profissional. É sabido que a 
sociedade sempre foi, de um modo geral, levada a acreditar que, sendo a 
deficiência um problema existente exclusivamente na pessoa com 
deficiência, bastaria prover-lhe algum tipo de serviço para solucioná-lo. 
(SASSAKI, 2010, p. 29) 

 

A representação da pessoa com deficiência como doente, anormal, e ser incompleto 

continua a existir, já que ainda existe resistência em modificar as estruturas para incluir quem 

é considerado diferente. Há estudos sobre células-tronco e inovações tecnológicas como 

forma de a medicina normalizar a pessoa com deficiência. A normalização é um discurso que 

ainda circula, embora esteja surgindo o modelo da integração com a educação especializada 

para crianças e jovens com deficiência.  

O processo da integração estaria relacionado à reabilitação de funções. A pessoa tem 

que estar bem fisicamente, sensorialmente, intelectualmente, psicologicamente, para depois 

ser reintegrada na sociedade. A reintegração só funcionaria para casos de pessoas que 

adquiriram uma deficiência, não para quem nasceu com a deficiência. Assim, o termo foi 

modificado para integração. 

Segundo Sassaki (2010), com o aumento de instituições que cuidavam, alimentavam e 

abrigavam as pessoas com deficiência houve um processo de especialização, que surgiu não 

só centros de reabilitação, mas em associações esportivas e escolas especiais. Na Europa, a 
                                                                                                                                                                                     
e políticos tentariam controlar esses indivíduos considerados anormais. Essa figura tem origem no final do XVIII 
até o XIX. 
9  O ononista estaria ligado à sexualidade infantil, psicopatologia sexual, em que a família tenta controlar a 
sexualidade dos filhos, de acordo com Foucault (2001).  
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educação para esse grupo teve início no século XX e disseminou a ideia de educar para 

integrar à sociedade. No Brasil, o modelo funcionou da década de 50 a 80. A ideia de 

integração surge para acabar com a exclusão e a segregação.  

No modelo de integração, as pessoas com deficiência são representadas, segundo Costa-

Renders (2006), como alguém especial, que necessita de cuidados educacionais especiais; 

alguém que deve se adaptar à sociedade, mas que pela primeira vez é vista como um ser 

completo. Já para Amaral (1995, p. 101), a integração significa “(...) ‘completar a falta’, 

‘tornar inteiro’ – ou seja, desconsiderar ou desvalorizar a diferença, pretender tornar o 

deficiente ‘igual’ ao grupo de referência”.  Para isso, nesse modelo, seria necessário preparar 

a pessoa com deficiência para o convívio social. As crianças deveriam estudar em escolas 

especiais para depois irem à escola regular.  

No contexto da integração aparece a representação da pessoa com deficiência 

relacionada à superação. Como nessa época são criadas associações esportivas de pessoas 

com deficiência, é comum retratar o esportista como vencedor, como herói. O esportista com 

deficiência é retratado, para valorizar a vitória, não só pelo mérito de ganhar uma competição, 

mas pela dramatização de sua história pessoal e das suas dificuldades. Essa representação 

circula pela sociedade quando a pessoa é valorizada mais pelas dificuldades que enfrenta ao 

usar uma cadeira de rodas, uma prótese, do que pelo que é.  

Para Amaral (1995), a integração acontece em quatro níveis: físico, funcional, social e 

comunitário/societal: 

• integração física: é possível para diminuir a distância física entre pessoas com 

deficiência e sem deficiência; para ocupação do mesmo espaço físico, como, por 

exemplo, adaptação de lugares, calçadas e banheiros, entre outras medidas; 

• redução da distância funcional: para que as pessoas possam ter uma atividade em 

comum, como ir ao shopping, ou até em escolas. Esse nível funcional demonstra que a 

autora entende a integração como inclusão. Em nenhum momento ela cita o modelo 

inclusivo, pois na integração as crianças estudam em salas especiais.  

• integração social: busca diminuir o sentimento de isolamento de quem tem deficiência 

por meio de relações de reciprocidade, com relações horizontais entre pacientes e 

profissionais, pais e filhos, em nível de igualdade e não de autoridade;  



55 

 

 

 

• integração societal: depende do apoio da comunidade, formada pelas esferas pública 

(legislação) e privada (associações e instituições). Há diversas ações, como criação e 

legislação específica, eliminação e barreiras arquitetônicas e barreiras atitudinais. 

Os autores que trabalham com a perspectiva da inclusão, Sassaki (2010), Costa-Renders 

(2009), entendem que os três últimos níveis são características do modelo inclusivo. O 

modelo de integração funciona, até hoje, na sociedade. O conceito de inclusão ganhou força 

depois dos anos 80, entretanto na prática é mais comum, atualmente, o modelo da integração.  

O modelo de inclusão surgiu com a organização dos movimentos das pessoas com 

deficiência que se uniram para lutar por seus direitos civis. Esses movimentos entendiam que 

o modelo de integração não acabava com os preconceitos, e buscavam igualdade de 

oportunidades. Em 1981, a ONU instituiu o Ano das Pessoas Deficientes, e a ideia de 

sociedade inclusiva começou a circular na sociedade.  

Nesse modelo, a pessoa com deficiência é vista como um ser humano diferente, 

singular, valorizada na sua individualidade. Segundo Vivarta (2003), na inclusão acontece a 

inserção total: defende o direito de todas as pessoas com ou sem deficiência, não procura 

disfarçar as limitações, e exige transformações profundas na sociedade. As diferentes pessoas 

são vistas como um mosaico humano, e respeitam-se as particularidades de cada uma. Na 

sociedade inclusiva todas as minorias têm espaço.  

No modelo de sociedade inclusiva, de acordo com Sassaki (2010), aparecem conceitos 

como autonomia, independência e empoderamento. Para haver autonomia os espaços físicos e 

a sociedade têm que permitir que a pessoa possa fazer o que quiser. Para que essa autonomia 

aconteça é necessário não haver barreiras arquitetônicas, e sim elevador, rampas, portas 

largas, banheiros adaptados, mobiliário adaptado. Além da parte física, para a pessoa 

conseguir sozinha fazer suas tarefas, é necessário quebrar barreiras atitudinais. Alguém pode 

oferecer ajuda, mas não deve coibir o direito de autonomia.  

Quanto à independência, a pessoa com deficiência deve fazer suas escolhas sem 

depender da família ou de profissionais. Com exceção de casos que precise de ajuda, ela deve 

poder tomar suas próprias decisões. A independência passa por aspectos pessoais, sociais e 

econômicos. No caso da independência financeira, deve haver a possibilidade de trabalhar, 

para conseguir ser independente em outros aspectos.  

Empoderamento significa 

o processo pelo qual uma pessoa, ou um grupo de pessoas, usa o poder 
pessoal inerente à sua condição – por exemplo: deficiência, gênero, idade, 
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cor – para fazer escolhas e tomar decisões, assumindo assim o controle de 
sua vida. (SASSAKI, 1995, apud SASSAKI, 2010, p. 36)   
 

No modelo inclusivo surgiu a representação do indivíduo com deficiência como 

cidadão, quando não é mais visto como “coitadinho”, “especial”, “deficiente”: é visto como 

um cidadão com direitos e deveres, aquele que conhece seus direitos e luta para que eles 

sejam respeitados para que possa viver independentemente com a família nas áreas públicas, 

no trabalho, no lazer. A pessoa é valorizada como um ser inteiro; são destacados seus direitos, 

não sua condição física, limitações e deficiência específica.  

 
2.4.1. Estigma – identidade deteriorada 

 
Os estigmas estão relacionados ao modelo da exclusão, e a palavra, segundo Goffman 

(1998, p. 11) tem origem nos gregos que a utilizavam para referirem-se a marcas, sinais 

corporais que evidenciavam “algo de extraordinário ou mal sobre o status moral de quem os 

apresentava”.  

Era comum marcar o corpo de alguém com cortes ou marcas feitas com fogo para dizer 

que a pessoa deveria ser evitada. Atualmente o estigma pode ser considerado um carimbo 

social, em que se define o que a pessoa é pela sua deficiência, estado social, preferência 

sexual, e cor de pele, entre outros. Perdeu a conotação de algo físico, que foi substituída pela 

situação social. 

De acordo com o autor, existem três tipos de estigma: a) deformidades físicas; b) de 

caráter individual (prisão, alcoolismo, desemprego); c) e tribais de raça, nação e religião. 

Neste estudo aborda-se o estigma relacionado à deficiência física que é aparente, não somente 

por sinais corporais, como também por objetos que simbolizam a deficiência, como muleta, 

cadeira de rodas, ou qualquer outra tecnologia.  

Goffman (1998) distingue a identidade social virtual, em que a sociedade estipula, 

define o que o indivíduo deve ser, e a identidade social real, que são os atributos reais da 

pessoa. Muitas vezes a sociedade, amigos, familiares e pessoas de convívio afirmam e 

atribuem determinadas características que são virtuais. É o caso, por exemplo, do cadeirante. 

Precisar da cadeira de rodas é uma característica física, a identidade social real. Já os 

preconceitos que são atribuídos à deficiência seria a identidade social virtual, que muitas 

vezes pode ser internalizada pela pessoa. 
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Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de que ele 
tem um atributo que o torna diferente de outros que se encontram numa 
categoria em que pudesse ser – incluído, sendo, até, de uma espécie menos 
desejável – num caso extremo, uma pessoa completamente má, perigosa ou 
fraca. Assim, deixamos de considerá-lo criatura comum e total, reduzindo-o 
a uma pessoa estragada e diminuída. Tal característica é um estigma, 
especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito grande – algumas 
vezes ele também é considerado um defeito, uma fraqueza, uma 
desvantagem – e constitui uma discrepância específica entre a identidade 
social virtual e a identidade social real.  (GOFFMAN, 1998, p. 6) 

 

O estigma cria uma identidade deformada, pois a pessoa não é vista inteira, completa, 

total, e sim por uma parte. Essa ideia está relacionada às representações das pessoas com 

deficiência física, tanto no assistencialismo quanto na normalização e superação. São 

observadas como vítimas que precisam de ajuda, ou como pacientes que precisam curar-se, ou 

como superiores e especiais.   

São as representações sociais do assistencialismo, normalização e superação que 

circulam pela sociedade e que atuam na formação da identidade que o indivíduo com 

deficiência tem de si. As representações sociais podem reproduzir estigmas, assim como 

influenciar na construção da identidade deformada da pessoa com deficiência, já que na 

sociedade pós-moderna a identidade não é só construída pelo sujeito, ela é construída 

socialmente, aumentando a parcela de influência da sociedade na construção da identidade do 

sujeito.  

Assim, a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 
processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 
momento do nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado 
sobre sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre “em 
processo”, sempre “sendo formada”. (Hall, 2006, p. 38-39)  
 

Assim como Hall (2006), Goffman (1998) afirma que apesar da influência da sociedade, 

o indivíduo tem liberdade em relação ao que elabora. Muitas vezes os estigmas são difíceis de 

serem superados, porque socialmente a pessoa não se sente aceita. Ela pode incorporar de 

várias formas a maneira como é vista socialmente, e uma delas é sentir vergonha ao ver que 

os demais olham a sua deficiência. Outra maneira é a agressividade.  

O imaginário e as representações sociais que circulam na sociedade afetam a maneira 

como a pessoa com deficiência se relaciona consigo mesma e cria sua identidade. A mídia 

tem sua parcela de responsabilidade, pois compartilha, divulga e reproduz essas 

representações sociais e estigmas que excluem a pessoa com deficiência, enquanto deveria 
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promover representações mais inclusivas, gerando novas representações e imaginário em 

relação à pessoa com deficiência, possibilitando que se sinta aceita e reconstrua a própria 

identidade.  

 
2.5. Midiatização e inserção do debate sobre deficiência na mídia 

 
O assunto da deficiência, como já referenciado, por muito tempo ficava restrito ao 

campo privado, às famílias que cuidavam de parentes que tinham deficiência, às escolas que 

educavam, e aos médicos que tratavam as pessoas com deficiência. A partir do fortalecimento 

da mídia, do século XIX ao XX, a questão da deficiência entrou em pauta na sociedade.  

Na sociedade midiatizada, conceito criado por Braga (2010), a mídia está na entranha da 

sociedade, é parte dela. Assim, no momento em que trata a deficiência ela reproduz estigmas, 

representações não inclusivas, embora tenha a responsabilidade de inserir esse debate privado 

ao debate público. 

Essa inserção faz com que, aos poucos, a pessoa com deficiência que estava escondida 

se exponha, coloque-se no meio social. O assunto da deficiência, que era omitido passa a ser 

debatido na sociedade. Embora a mídia represente as pessoas com deficiência ainda de 

maneira não inclusiva, ela foi responsável pela inserção de algo privado na esfera pública.  

 
2.6. A formação do jornalista, deficiência e cidadania 

 

Como discutido anteriormente, no processo comunicacional tanto o emissor quanto o 

receptor participam ativamente. Para Amaral (1995), é necessário pensar que o emissor é 

aquele que produz conteúdos, mas no caso o jornalista também recebe mensagens. De certa 

forma, ele também é influenciado pelo imaginário coletivo e pelas representações sociais. A 

pessoa com deficiência, também como receptora, pode interpretar de diferentes maneiras o 

que lê, ouve e vê na mídia.  

Apesar de os jornalistas estarem inseridos na sociedade enquanto indivíduos, eles têm 

um compromisso ético e profissional por estarem no papel social de formadores de opinião. 

Seus compromissos profissionais são encontrados no Código de Ética da FENAJ. O artigo 

sexto destaca que é dever do jornalista: 
I – opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os 
princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos; 
II – divulgar os fatos e as informações de interesse público; [...] 
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VIII – respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do 
cidadão; [...] XI – defender os direitos do cidadão, contribuindo para a 
promoção das garantias individuais e coletivas, em especial as das crianças, 
dos adolescentes, das mulheres, dos idosos, dos negros e das minorias; [...] 
XIV – combater a prática de perseguição ou discriminação por motivos 
sociais, econômicos, políticos, religiosos, de gênero, raciais, de orientação 
sexual, condição física ou mental, ou de qualquer outra natureza. (FENAJ, 
online) 
 

No Código de Ética fica claro o compromisso do jornalista com a cidadania, o dever de 

defender os direitos das minorias. Apesar de não citar as pessoas com deficiência, por certo 

esse grupo se enquadra nessa categoria. Outro dever é combater a discriminação por condição 

física ou mental. Logo, o jornalista deve representar a pessoa com deficiência pelo viés da 

cidadania, sem retratá-la como vítima, como especial. Não pode haver nenhuma forma de 

estigmatizar a pessoa com deficiência.  

Noblat (2008, p.16) também cita que os jornalistas devem “humanizar o noticiário e 

abordar os temas pela ótica dos leitores; interagir com os leitores a abrir mais espaço para que 

falem e sejam ouvidos; [...] e mais importante do que tudo acima, fazer jornalismo com 

independência e que tome partido da sociedade”.   

Humanizar o noticiário pode ser feito de diversas formas. Quando se pensa na questão 

da deficiência, é mostrar o indivíduo como um ser humano, não esconder sua condição física, 

nem realçar suas habilidades em detrimento da deficiência. A interação do jornalista com 

quem tem deficiência também é uma forma de compreender melhor como ele quer ser 

representado. A proximidade da pessoa com deficiência dos jornalistas possibilita um novo 

olhar, mais humano. Noblat defende a tomada de posição do jornalista, realça a 

reponsabilidade social do profissional. 

Já Kunczik (2002) explica que o jornalismo socialmente engajado é comprometido e 

participativo. Para o autor, é como se existissem dois jornalismos: o engajado e o 

descompromissado, que é mais objetivo e neutro, apesar de acreditar que é possível unir a 

obrigação social à reportagem neutra e objetiva.  
O defensor, por outro lado, é conceituado como o paladino de certos grupos 
socialmente abandonados e que, por si mesmos, não podem representar seus 
interesses como o Quarto Poder, impedindo o abuso do poder. Isso pode 
implicar pelo menos um esforço para mudar a estrutura social. (KUNCIZIK, 
2002, p. 98)  
 

Apesar de o autor acreditar que existe uma categoria de jornalismo socialmente 

engajado, percebe-se que a responsabilidade social e o comprometimento social seriam 
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características necessárias para exercer o jornalismo. Como a mídia não dá o devido espaço a 

reportagens ligadas à cidadania, às minorias, foi criado o conceito de jornalismo cidadão, 

jornalismo engajado, como uma especialização jornalística.   

Abreu (2003) explica que com o poder judiciário sobrecarregado, porque os direitos 

civis foram estendidos à minoria esquecida da população que não consegue fazer valer esses 

direitos, a mídia ganhou espaço ao atender as necessidades da população. Isso por que a 

população acredita que se suas necessidades não forem resolvidas pela justiça, a mídia pode 

ajudar a solucioná-las. Assim, o jornalismo cidadão estaria ligado à função de utilidade 

pública, e a mídia seria mediadora da sociedade.   

Nos Estados Unidos esse movimento ficou conhecido como public journalism ou civic 

journalism e foi criticado pelo padrão americano, que prega um jornalismo objetivo, de 

imparcialidade. No Brasil essa especialidade é o jornalismo utilitário, que presta serviços ao 

público. Ele aparece em seções de jornais que tentam solucionar as reclamações dos leitores, 

principalmente seções ligadas ao direito do consumidor. Abreu (2003) cita diversos exemplos 

do jornalismo utilitário na televisão e como esse jornalismo pode se tornar sensacionalista.  

Abreu (2003) critica a interferência do jornalista na realidade, pois o jornalista tomaria o 

lugar do poder público (jurídico) de fiscalizar, de pressionar o governo, assumindo um papel 

que não deveria ser seu, extrapolando suas competências. O que não se pode esquecer é que o 

jornalismo utilitário, de caráter assistencialista, não é nosso entendimento de jornalismo 

cidadão.  

O jornalismo voltado à cidadania está relacionado à divulgação de notícias referentes às 

minorias, que não estariam somente em seções exclusivas, como nas cartas dos leitores, mas 

em qualquer editoria. Não deveria ser uma forma especializada de jornalismo; como a própria 

FENAJ cita é dever de o jornalista defender os direitos das minorias, entre elas os das pessoas 

com deficiência.  

O jornalismo cidadão deve ser entendido como um dos meios de o jornalista, 
na atualidade, preencher um papel de ativista político caracterizado pela 
defesa de valores como rejeição à corrupção, defesa dos direitos dos 
cidadãos, igualdade no tratamento e na aplicação das leis, etc. É importante 
assinalar que nossa pesquisa indicou que um número significativo de 
jornalistas que atuou na imprensa a partir dos anos 1950 tinha um 
engajamento político e que muitos escolheram a profissão como uma forma 
de participação política e de intervenção na vida social. (ABREU, 2003, p. 
14-15) 
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Apesar de as práticas do jornalismo cidadão serem criticadas por Abreu (2003), elas 

explicam o que deveria ser o jornalismo cidadão, e que boa parte dos profissionais tem 

engajamento político e percebem o papel do profissional na construção da cidadania. Para o 

exercício dessa modalidade o jornalista precisa ter uma boa formação, interesse em entender 

os direitos dos cidadãos, e participar de forma engajada.  

Atualmente os profissionais aprendem as técnicas e os fundamentos de sua profissão 

nas universidades, cujo papel é cada vez mais importante na formação dos futuros jornalistas. 

É importante a interdisciplinaridade, que os alunos estudem disciplinas como Direito, 

Antropologia, Sociologia, Filosofia, para que ele desenvolva o pensamento político e perceba 

a responsabilidade de seu papel na sociedade. Não só esse fator cria jornalistas engajados, a 

bagagem cultural também é necessária para o profissional atuar de forma responsável.  

Mesmo com essa consciência cidadã, o jornalista não tem total liberdade para produzir o 

conteúdo que quiser, visto que jornais e revistas são produtos e as empresas jornalísticas são 

um negócio. A escolha de pautas, o encaminhamento que será dado à notícia passa pelo 

gatekeeper, pelo editor-chefe, que não tem total autonomia, e determinadas escolhas ficam a 

cargo do diretor de jornalismo e do proprietário da empresa jornalística.  

Apesar desse contexto, que relativiza a autonomia do repórter, existem brechas onde o 

jornalista pode atuar, trazendo ideias de pautas ligadas à cidadania. Uma dessas possibilidades 

é o fenômeno do agenda setting, em que jornais e revistas inserem determinados assuntos que 

influenciam a população e tornam-se tema de discussão na sociedade. Inserir a pauta das 

minorias, das pessoas com deficiência, é uma forma de fazer circular novas representações 

sociais e mudar o imaginário coletivo.  

É possível perceber uma tendência de aumento de espaço para notícias e reportagens 

referentes às minorias e seus direitos enquanto cidadãs. No próximo capítulo, com a análise 

de conteúdo quantitativo e qualitativo aborda-se o espaço que as revistas Veja, Época e Istoé 

deram às notícias sobre pessoas com deficiência.      
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CAPÍTULO III 

O que a revista diz sobre a deficiência:  

uma análise de conteúdo 
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A mídia tem aumentado o espaço dado à questão da deficiência. Essa tendência é 

percebida tanto em programas de entretenimento (novelas), quanto no jornalismo (mídia 

impressa, televisiva e digital). Também na chamada sétima arte, no cinema, o tema tem sido 

recorrente.  

Como a população com deficiência representa um número considerável do total de 

brasileiros, os produtores das mídias entende que vale a pena financeiramente abordar esse 

assunto, isso por que as pessoas com deficiência também são consumidoras dos produtos 

culturais midiatizados. Apesar desse olhar mercadológico, ainda existe a consciência dos 

profissionais de comunicação com a responsabilidade social relacionada ao tema.  

Nas novelas houve um aumento de personagens com deficiência física, intelectual e até 

visual. A novela Viver a Vida, de Manoel, Carlos teve a primeira protagonista com 

deficiência, Luciana, uma deficiente física interpretada por Alinne Moraes. A novela 

mostrava todo processo de adaptação da personagem e inseriu a pauta da deficiência na mídia. 

Apesar de não haver comprovação, foi possível perceber o aumento do espaço jornalístico 

para o assunto da deficiência.  

O mesmo aconteceu no cinema nos últimos anos. Dentre os filmes lançados nos 

cinemas brasileiros, do segundo semestre de 2012 até o começo de 2013, quatro apresentam 

pessoas com deficiência como protagonistas: Intocáveis, As sessões, Ferrugem e Ossos e 

Colegas. 

Com o aumento de notícias sobre deficiência nos jornais, revistas e no jornalismo 

televisivo, surgiram mídias especializadas, como as revistas Reação e Sentidos, da editora 

Escala, criadas, respectivamente, há 15 e 13 anos, e a revista Incluir, criada em 2009.  

 
3.1. Jornalismo de revista 

 
A primeira revista publicada no mundo, de que se tem conhecimento, recebeu o nome 

de Edificantes Discussões Mensais e surgiu na Alemanha, em 1663. Segundo Scalzo (2003), 

essa revista parecia um livro e reunia artigos sobre Teologia. Nessa época, o que diferenciava 

as revistas de outros veículos era o fato de aprofundar os assuntos e atingir públicos 

específicos.  

Por causa do desenvolvimento dos Estados Unidos, no século XVIII surgiram diversas 

revistas no País. Já no século XIX a revista ganhou espaço também na Europa. “A revista 
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ocupou assim um espaço entre o livro (objeto sacralizado) e o jornal (que só trazia o noticiário 

ligeiro)” (SCALZO, 2003, p. 20).  

As revistas, nessa época, tinham poucos elementos gráficos, no máximo ilustrações. 

Com os avanços técnicos houve aumento da tiragem e surgiram os anúncios publicitários. 

Com o desenvolvimento da fotografia aumentou o número de imagens e foi modificado o 

aspecto gráfico, até chegar às revistas que conhecemos hoje. Elas começaram especializadas, 

tratando de um tema específico, e depois passaram a reunir diversos temas, surgindo as 

revistas de variedades. A primeira revista semanal informativa foi a Time, em 1923, nos 

Estados Unidos, que fez sucesso. Seu modelo foi replicado em vários países, inclusive no 

Brasil com a Veja, criada em 1968.  

No Brasil Colônia as primeiras revistas vieram com a Corte Portuguesa, pois a imprensa 

era proibida por Portugal. Em 1812, surgiu a primeira revista, denominada As Variedades, ou 

Ensaio de Literatura. Quase cem anos depois, em 1928, surgiu O Cruzeiro, que fez sucesso 

com grandes reportagens e com ênfase no fotojornalismo. De acordo com Scalzo (2003), na 

década de 50 essa revista chegou a vender 700 mil exemplares semanalmente e durou até 

1970, quando o império de Assis Chateaubriand chegou ao fim.  

 Depois, em 1952, foi lançada a revista Manchete, ilustrada, que valorizava os aspectos 

gráficos. De responsabilidade da editora Bloch, deixou de ser editada no começo da década de 

90. Em 1966 houve o lançamento da revista Realidade, famosa pelas grandes reportagens, 

pelos jornalistas, e pelo contexto político. A revista deixou de ser editada em 1976, mesmo 

ano em que foi criada a revista Istoé. Já a Época surgiu em 1998, e seu estilo foi baseado na 

revista alemã Focus.  

Além do breve histórico das revistas no Brasil e no mundo, é necessário definir as suas 

características enquanto meio de comunicação. “Uma revista é um veículo de comunicação, 

um produto, um negócio, uma marca, um objeto, um conjunto de serviços, uma mistura de 

jornalismo e entretenimento” (SCALZO, 2003, p.11).  

Essa afirmação da autora aponta a revista como um produto, que tem interesse 

comercial de vender, e para aumentar as vendas é preciso conhecer muito bem a quem ela é 

dirigida, qual é seu público, conhecer seus leitores. A revista é uma marca, pois seu nome é 

construído com o tempo, ela tem identidade visual própria que a diferencia das concorrentes. 

Apesar da versão digital, que pode ser lida nos computadores, tablets e celulares, a revista 

ainda é um objeto colecionável, principalmente as especializadas.  
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Para Scalzo (2003), as revistas surgiram com a missão de entreter, de educar, e de 

prestar serviços, já que no início não tinha aspectos jornalísticos. Só quando foram lançadas 

revistas semanais de informação é que essa função começou a preponderar à de entreter. 

Mesmo as revistas ligadas ao entretenimento passaram a utilizar técnicas jornalísticas, como a 

de apuração, entre outras, embora algumas revistas ainda visem somente ao entretenimento.  

Como afirma Scalzo (2003), diversas características diferem as revistas de outros 

veículos jornalísticos, tais como a periodicidade, a profundidade no texto, o formato, o 

direcionamento para um público específico e a valorização dos aspectos gráficos. A 

periodicidade mais longa das revistas (semanal, quinzenal, ou mensal) faz com que os 

jornalistas tenham maior tempo para apurar uma informação, diferentemente do rádio e dos 

sites de notícia, por exemplo, que informam instantaneamente. Para diferenciarem-se as 

revistas procuram fazer reportagens mais interpretativas, buscando outros ângulos e notícias 

diferentes para chamar a atenção do leitor. 

A periodicidade também colabora para que os repórteres tenham maior tempo de 

entrevistar e escrever. Logo, os textos são mais profundos. Há um espaço físico maior para as 

matérias do que nos jornais, já que uma reportagem pode ter várias páginas. Isso é mais raro 

nos jornais, que trazem textos mais aprofundados apenas nos finais de semana, já que os 

repórteres não têm o mesmo tempo para produzir uma reportagem se comparar com a redação 

das revistas. 

O formato da revista impressa facilita o transporte, pois pode ser levada e lida em 

qualquer lugar. A qualidade do papel e impressão faz com que dure bastante e seja guardada. 

Por serem duráveis, as revistas podem ser lidas por diversas pessoas, como, por exemplo, em 

consultórios. No formato digital também podem ser lidas facilmente em tablets e celulares. 

Com isso, o jornalismo de revista investe em pautas menos efêmeras, em temáticas que 

possam ter abrangência mais ampla e repercussão mais duradoura. 

 Para conhecer melhor os leitores e descobrir o que eles querem nas próximas edições 

são realizadas pesquisas quantitativas e qualitativas. As cartas de leitores, e-mails, 

reclamações por teleatendimento também são feedbacks para saber como melhorar as revistas. 

O jornalista precisa saber o que o leitor quer ler, o que ele procura, para poder pensar em 

novas pautas. 

Desde as primeiras revistas houve uma valorização dos aspectos gráficos, mesmo que 

fossem ilustrações. Depois da fotografia e do desenvolvimento do processo de impressão 
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ganharam fotos, imagens diversas, gráficos, infográficos, e tabelas, entre outros. A 

valorização dos recursos gráficos ajuda o leitor a compreender melhor as informações e o 

atrai para ler o conteúdo. Esse é um diferencial das revistas. Os jornais tentaram nos últimos 

anos mudar o aspecto gráfico e começaram a usar mais infográficos, porém pela estrutura não 

conseguem fazer o mesmo que as revistas. 

Como já visto, existe o aspecto comercial das revistas. Elas se mantêm com as 

assinaturas, vendas, e, especialmente, com os anúncios publicitários, embora para manter 

certa independência não possam depender prioritariamente da publicidade. 
 
Contudo, as revistas já descobriram que não podem depender só (ou pelo 
menos não tanto) da receita publicitária. O segmento que mais tem sofrido 
com isso é o das revistas de negócios, em que historicamente a parcela de 
publicidade na receita total sempre foi elevada (por volta de 80%). Por outro 
lado, na Europa, modelos mais focados na circulação do que na publicidade 
têm mostrado surpreendentes resultados. Moral da história: os meios 
impressos, em geral, terão que voltar a ganhar dinheiro com circulação, seja 
com assinantes ou com a venda em bancas e outros pontos alternativos. 
(SCALZO, 2003, p. 43-44) 

 

Com a diminuição de anúncios nas revistas, e a necessidade de independência para 

produzir conteúdos, a solução encontrada foi aumentar a circulação dos periódicos. Ao 

mesmo tempo em que necessita novos leitores, há o medo da concorrência dos meios 

eletrônicos.  

Scalzo (2003, p. 50) explica que havia o medo que com a internet os meios impressos, 

livros, revistas e jornais em papel desaparecessem, entretanto, na prática, percebe-se a 

tendência de as revistas criarem seus sites e poderem ser compradas e lidas em outra 

plataforma, como tablets. Cada meio encontra formas e especificidades que são diferenciais 

relacionados a outros veículos.  

Cada revista tem uma política editorial, uma linha editorial, que é a visão da publicação 

em relação ao mundo. É ela que define como os assuntos devem ser abordados pelos 

jornalistas. A linha editorial está ligada à missão da revista e ao perfil dos leitores.    
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3.2. Revistas Veja, Época e Istoé 

 
Para compreender melhor cada revista e poder analisar os textos das revistas faz-se 

necessário resgatar brevemente a história e identificar as características singulares de cada 

veículo. Assim é possível perceber as diferenças e semelhanças entre os periódicos. 

 
3.2.1. Revista Veja 

 
 Inspirada no modelo bem sucedido da Time como revista semanal de notícias, a Veja 

foi lançada em 1968, dois anos depois do lançamento da revista Realidade. A ideia da criação 

do periódico veio de Roberto Civita, filho de Víctor Civita fundador do grupo Abril. O 

projeto da Veja surgiu em 1959, quase dez anos antes do seu lançamento, quando foram 

criados 14 números zero, protótipos de como seria a revista.  

A Veja passou por dificuldades nos primeiros sete anos por causa do período da 

ditadura, quando edições passaram pela censura prévia e foram apreendidas. Depois que a 

revista Realidade deixou de existir, em 1976, a editora Abril começou a investir mais na Veja. 

O jornalista Mino Carta participou da criação e trabalhou no veículo até 1976.     

Para a Editora Abril (2000), a revista de atualidades não seria apenas um resumo da 

semana, mas traria reportagens exclusivas, buscando o contexto, desdobramentos e 

consequências. Outra característica seria a impessoalidade do texto, “capaz de dar a impressão 

de que a publicação fora escrita, de ponta a ponta, por um mesmo redator” (EDITORA 

ABRIL, 2000, p. 60). Uma das editorias que tem mais destaque na revista é a Política.  

Segundo Scalzo (2003), as vendas aumentaram quando a revista começou a ser vendida 

por assinatura, em 1971. Em 2003 os assinantes correspondiam a 80% das vendas, e o número 

de revistas vendidas semanalmente era de 1,2 milhões de exemplares. Conforme Scalzo, das 

revistas de atualidades a Veja:  

é hoje a quarta revista de informação mais vendida no mundo, atrás das 
norte-americanas Time, Newsweek e US News & World Report. No Brasil, 
a primeira concorrente de Veja foi Visão, que já existia quando a revista da 
Abril foi lançada. (SCALZO, 2003, p. 31)  

 
A Revista divide-se em diversas seções e editorias. Algumas são fixas como: Carta ao 

leitor, Entrevista (páginas amarelas), Coluna (Lya Luft, Claúdio de Moura Castro, Mailson 

Nóbrega), Leitor (diversas cartas), Blogsfera (notícias do site da Veja), Panorama (dividido 
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em Fatos da Semana, Imagem, Holofote, Datas, Sobe e Desce, Conversa, Números, Radar, 

(notas sobre economia), Veja Essa (frases de famosos, pessoas públicas), Gente 

(celebridades), Guia Veja (compras), Veja Recomenda (dicas de filmes, livros, música), e 

Coluna (JR Guzzo, Roberto Pompeu).  

Já as editorias fixas são: Brasil (notícias sobre o país, principalmente sobre política), 

Internacional, Especial (reportagem de capa) e Artes (cinema, música, livros). As editorias 

Economia, Saúde, Negócios, Ciência aparecem com frequência na revista. Outras editorias 

não são fixas e dependem da frequência com que os assuntos aparecem na revista, como 

Cidades, Vida Digital, Estilo, Crime, Aviação, Educação, Comportamento, Esporte, 

Medicina, Ambiente, Perfil, Família, Imprensa, e Memória, entre outros. 

 
3.2.2. Revista Istoé 

 
A revista Istoé foi lançada em 1976, pela editora Três. O jornalista Mino Carta 

participou da criação da Istoé no mesmo ano em que saiu da Veja. A revista, diferentemente 

da Veja, não tentava uniformizar os textos, portanto os redatores podiam escrever cada um 

com seu estilo.  

A política também é o assunto principal em Istoé. A revista tem a segunda maior 

tiragem das revistas semanais brasileiras. “Istoé alcançou a tiragem média de meio milhão de 

exemplares e entraria o século como uma das mais influentes publicações brasileiras”. 

(ABRIL, 2000, p. 62).  

A Istoé tem seções e editorias fixas como: Entrevista, Cartas, Editorial, Istoe.com.br, 

Semana (Notas, Frases, Brasil confidencial política, Ricardo Boechat notas, Marcelo Tas, 

frases, twitter e Coluna de Paulo Lima). A revista tem editorias que são fixas, como: Brasil, 

Comportamento, Gente, Medicina & Bem Estar, Internacional, Economia, Seu bolso e cultura 

(Cinema, Literatura, Fotografia e Televisão) e a Coluna (Ricardo Amorim, Patrícia Melo, 

Zeca Baleiro e Ana Paula Padrão). Outras editorias recorrentes são: Ciência Sustentável, 

Ambiente Sustentável, Tecnologia sustentável.  Percebe-se a tendência de uma estrutura que 

não muda a cada edição, até por ser uma revista de atualidades, por ter editorias fixas, o que  

ajuda no fechamento da revista e na diagramação. 
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3.2.3. Revista Época 

 

Inspirada na proposta da revista alemã Focus, a revista Época foi lançada pela editora 

Globo, em 1998. Ela chegou para fazer concorrência com Veja e Istoé. Assim como a revista 

alemã, a Época valoriza aspectos gráficos, a imagem, utiliza textos curtos, gráficos, e tabelas, 

entre outros. “Amparada numa vigorosa campanha de vendas, Época atingiria em menos de 

dois anos uma tiragem de quase 700 mil exemplares” (ABRIL, 2000, p. 62). A revista usa 

cores para identificar as editorias: muitos recursos gráficos, fotos, infográficos.  

Na Época as seções fixas são Opinião: filtro sobre política; caixa postal, carta aos 

leitores, artigos de Guilherme Fiuza, e Eugênio Bucci; Primeiro plano: Personagem da 

semana, Diagrama imagens, Bombou na web, Dois pontos (frases de famosos), Notas e 

coluna Felipe Patury; Coluna Social: de Bruno Astuto; e Colunas: Walcyr Carrasco e Ruth 

Aquino.  

As notícias e as reportagens são divididas em quatro seções fixas, mas as editorias 

mudam de nome dependendo dos assuntos abordados e se dividem nas seções: Tempo para 

Saber Primeiro; Ciência Política; Vida para Inspirar-se; Vida útil e Mente Aberta: Cultura. 

Não existem editorias fixas na revista, já que elas modificam a cada edição conforme os 

assuntos que são tratados na ocasião. Na seção Tempo para Saber Primeiro foram encontrados 

editorias e assuntos como: Ciência, Investigação, Justiça, Internet, Violência, Estados Unidos, 

Mensalão, Eleições, História, Mineração, Fotografia e Niemeyer. Na seção Vida para inspirar-

se há assuntos como: Meio Ambiente, Comportamento, História Pessoal, Empreendedores, 

Moda, Generosidade, Livros e Perfil. Em Vida Útil aparecem os assuntos: Gastronomia, 

Turismo, Saúde, Tecnologia, Dinheiro, Consumo, Moda, Finanças e Trabalho. Mente Aberta 

e na seção cultural da revista encontram-se os temas: Arte, Livros, Música, Televisão, 

Espetáculos, Teatro, Cinema e Exposições. 

 
3.3. Metodologia da análise de conteúdo  

 
A análise do corpus foi realizada em duas fases. Primeiramente foi feita uma análise de 

conteúdo para elaborar o mapeamento dos textos. Depois foram identificadas as 

representações predominantes de cada revista e separadas três reportagens, uma de cada 

revista, para fazer a análise retórica de discurso.  
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O primeiro momento desta pesquisa, no qual se iniciou a análise desses textos 

midiáticos, foi o de identificar o assunto, tipos de deficiência, termos recorrentes, gêneros 

jornalísticos e outras categorias. Para tanto se utilizou, de maneira muito pontual, a análise de 

conteúdo e de forma. Trata-se de um panorama importante para ter uma visão mais ampla, 

embora superficial, das matérias publicadas.  

Na análise de conteúdo utilizou-se como referencial teórico-metodológico o modelo de 

análise de Bardin (1977). Foram realizados os três procedimentos da referida metodologia: a 

organização da pré-análise, a exploração do material, e a interpretação dos resultados obtidos. 

Segundo Bardin (1977, p. 121), a pré-análise “é a fase da organização propriamente dita”. 

Nessa fase da pesquisa foram definidos objetivos, hipóteses, selecionado o corpus e criadas as 

categorias.  

Foram selecionadas edições das revistas Veja, Época e Istoé de julho a dezembro de 

2012. O período foi escolhido porque em agosto e setembro de 2012 aconteceram os jogos 

paraolímpicos e os meses de setembro e dezembro têm datas importantes para o movimento 

da pessoa com deficiência: 21 de setembro é Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência 

e 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.  

Foram separados todos os textos que tratavam o tema da deficiência física, intelectual, 

visual e auditiva. Na pré-análise foram definidas as categorias: assunto, tipo de deficiência, 

formato e gênero jornalístico, matéria de capa, recursos gráficos, fontes, e frequência das 

palavras relacionadas à deficiência. 

Em seguida, após a separação do corpus e da categorização, iniciou-se o processo de 

exploração do material, a leitura atenciosa do corpus. Segundo Bardin (1977, p. 127), nessa 

etapa acontece “a aplicação sistemática das decisões tomadas”. Por último, os resultados 

tornaram-se tabelas e gráficos, para que os dados pudessem ser analisados. 

A primeira categoria a ser criada foi o “assunto”. Como o nome das editorias é diferente 

em cada revista e ficaria difícil padronizar, optou-se por essa categoria. Ao explorar o 

material encontrou-se a recorrência dos temas: Esporte, Saúde, Tecnologia, Educação, 

Cultura, Segurança e Comportamento.  

Criou-se, então, a categoria “tipos de deficiência”, para identificar qual delas aparece 

mais no corpus escolhido. A escolha dos tipos de deficiência foi baseada em todos os 

conhecidos, como deficiência física, visual, auditiva e intelectual. Também se pretendia 

descobrir se aparecia em algum texto dois ou mais tipos de deficiência.  
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A escolha da categoria “gêneros e formatos” baseou-se em José Marques de Melo, 

citado por Costa (2010). Marques divide o jornalismo em cinco gêneros: informativo, 

opinativo, interpretativo, diversional e utilitário. De acordo com o autor, no jornalismo 

informativo existem os formatos nota, notícia, reportagem e entrevista. No jornalismo 

opinativo os formatos editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura e 

carta. No jornalismo interpretativo estão os formatos dossiê, perfil, enquete e cronologia.  

A categoria “capa e recursos gráficos” foi criada para descobrir quantos dos textos têm 

chamadas na capa da revista; quantos têm foto; o número de fotos; e se há algum tipo de 

recurso gráfico, como infográfico, gráfico e ilustração.  

Por último criou-se a categoria “fontes”, consideradas somente as pessoas que foram 

entrevistadas e em que trechos da entrevista aparecem nos textos. As fontes foram separadas 

em especialista, com ou sem deficiência (cientistas, esportistas), governo (políticos) e 

comunidade com ou sem deficiência (pais, pessoas com deficiência). Também nessa categoria 

se contabilizou o número de falas para descobrir quem mais participou: pessoas com ou sem 

deficiência.  

 
3.4. Resultados da análise – Panorama da deficiência nas revistas 

 
Como já citado, os textos foram selecionados de 26 edições das revistas Veja, Istoé, e 

Época. Em oito edições da Veja, em 12 edições da Istoé e em quatro da Época foram 

encontrados textos jornalísticos sobre deficiência. No total foram encontrados 33 textos de 

diferentes formatos e gêneros nas revistas: 10 são da Veja; 18 da Istoé; e cinco da Época.  
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Quadro 1 – Textos jornalísticos relacionados com deficiência nas revistas.   
Data Mês Revista Ano  Número   Edição             Título            Assunto Página Páginas

4 Julho Isto É 36 2225 Conquistas obtidas Saúde 74/75 114
18 Julho Isto É 36 2227 De cegos eles não tinham nada Segurança 28 114
18 Julho Isto É 36 2227  Em campo Saúde 34 114
4 Julho Veja 45 27 2276 Afinal, a leitura da mente Tecnologia 84/ 89 126
11 Julho Veja 45 28 2277 Convocado Esporte 42 126
25 Julho Veja 45 30 2279 A cicatriz da alma Segurança 80/87 134
8 Agosto Isto É 36 2230 Um brasileiro entre os melhores professores dos EUA Educação 102 146
29 Agosto Isto É 36 2233 Morre britânico que lutava pelo direito da eutanásia Saúde 28 114
29 Agosto Isto É 36 2233 Os riscos da paternidade tardia Saúde 80/81 114
29 Agosto Isto É 36 2233 Olho biônico Tecnologia 96/97 114
29 Agosto Isto É 36 2233 Mais um sucesso vindo da França Cultura 112 114
22 Agosto Veja 45 34 2283 Uma queda para o alto Cultura 134/137 142
29 Agosto Veja 45 35 2284 Não é só a mãe Saúde 94/95 142
29 Agosto Veja 45 35 2284 A outra França Cultura 134/135 142
5 Setembro Isto É 36 2234 Cadeiras de rodas subaquática Esporte 28 166
5 Setembro Isto É 36 2234 Qualidade mínima Esporte 39 166
5 Setembro Isto É 36 2234 A ambição brasileira em Londres Esporte 68/69 166
12 Setembro Isto É 36 2235 O brasileiro que venceu o mito Esporte 76 114
3 Setembro Época 746 A disparada dos atletas paraolímpicos Esporte 28/29 114
10 Setembro Época 746 Mais rápido do que o mais rápido Esporte 17/18 114
5 Setembro Veja 45 36 2285 Iguais até nos pecados Esporte 114/117 126
12 Setembro Veja 45 37 2286 Pais não cruzam os braços Educação 22 126
12 Setembro Veja 45 37 2286 Um tiro na prótese Esporte 82/83 126
10 Outubro Isto É 36 2239 Surfando no escuro Esporte 64/65 114
24 Outubro Isto É 36 2241 O que você está falando? Comportamento 56/57 130
31 Outubro Veja 45 44 2293 Vidas repaginadas Saúde 122/124 154
14 Novembro Isto É 36 2243 Garoto propaganda Esporte 33 114
5 Dezembro Isto É 36 2247 Daniel Dias Brasileiro do ano no esporte paraolímpico Esporte 80/84 146
12 Dezembro Isto É 36 2248 Ver sem os olhos Tecnologia 114/115 130
10 Dezembro Época 760 É solitário lidar com um progídio ou com filho com Down Educação 96/98 146
10 Dezembro Época 760 Olhos abertos Dudu Braga Saúde 106 146
17 Dezembro Época 761 Daniel Dias Esporte 150 146
19 Dezembro Isto É 2249 Caminho nem um pouco suave Tecnologia 130 146  

* Elaborada pela autora  

                                                                            
 3.4.1. Categoria Assunto 

 

Do corpus selecionado, composto por 33 textos, o assunto que apareceu com maior 

frequência foi Esporte, com 13 textos (39,4%) relacionados ao tema, seguido por Saúde, que 

apareceu sete vezes (21,2%), Tecnologia, quatro vezes (12,1%), Cultura três vezes (9,1%), 

Segurança duas vezes (6,1%) e Comportamento uma vez (3%), conforme Gráfico 2.  
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Gráfico 2 – Porcentagem de assuntos encontrados nas revistas 
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* Elaborado pela autora.                 
 

A grande frequência do assunto Esporte pode ser explicada pelos jogos paraolímpicos 

que foram realizados entre 29 de agosto e 9 de setembro de 2012. No mês de setembro, dos 

nove textos referentes à deficiência, oito tratavam sobre Esporte e eram relacionados aos 

jogos paraolímpicos.  

Logo, é possível perceber  que o tema da deficiência aparece mais em datas específicas, 

como nas competições paraolímpicas. O mesmo ocorre nos dois textos que tratam do 

lançamento do filme Intocáveis e do livro Uma queda para o alto: o tema entra em pauta 

quando existem acontecimentos pontuais, quando acontece o agendamento.  

Outra tendência percebida é que o tema Saúde apareceu, em segundo lugar, como 

assunto mais abordado em relação à deficiência, localizado em diversos textos relacionados à 

saúde, como doença que necessita de tratamento. A Tecnologia, o terceiro assunto de maior 

recorrência, também encontrado nos textos como forma de curar a deficiência. Aparece a 

representação da normalização discutida no capítulo anterior. O tema Cultura, o quarto 

assunto mais abordado, está relacionado ao lançamento de produtos culturais.  

 
3.4.2. Categoria Tipo de Deficiência 

  
Para descobrir quais são os tipos de deficiência que mais aparecem no corpus 

selecionado foi criada a categoria tipos de deficiência. A categoria foi dividida em deficiência 

física, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual, duas deficiências, três 
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deficiências e todas as deficiências. O tipo mais frequente nas revistas é a deficiência física. 

Foram localizados 22 textos que abordam tal modalidade, que citam a deficiência física. A 

deficiência visual aparece em 11 textos, a intelectual sete vezes, e a deficiência auditiva só 

aparece uma vez.  

 

Gráfico 3 – Porcentagem dos tipos de deficiências encontrados nos textos          

 
* Elaborado pela autora                 
 

Em quatro textos foram encontradas referências a dois tipos de deficiência. No caso de 

três deficiências, apareceram duas vezes. A deficiência de forma geral apareceu somente uma 

vez. Apesar de não ser o tipo de deficiência mais numerosa na sociedade contemporânea, a 

deficiência física ainda é a mais conhecida e vista. Segundo o IBGE, os tipos mais 

recorrentes, pela ordem, são: deficiência visual, física, auditiva e por último intelectual. A 

questão da preocupação com acessibilidade arquitetônica faz com que a deficiência física seja 

mais conhecida.  

Nas matérias referente aos esportes paraolímpicos há uma tendência de retratar 

esportistas com esse tipo de deficiência: dos dez textos sobre esportes paraolímpicos todos 

tratam de atletas com deficiência física. A deficiência visual apareceu em segundo lugar, 

apesar de ser a mais numerosa na população brasileira, e a deficiência auditiva quase não foi 

retratada. Como grande parte das pessoas surdas usa a Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
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para se comunicar, geralmente quem tem deficiência auditiva se agrupa e tem dificuldade de 

se comunicar com quem não conhece esse tipo de linguagem. 

 

3.4.3. Categoria Formato e Gênero 

 
No corpus selecionado foram localizados os seguintes gêneros e formatos jornalísticos: 

informativo (nota, notícia, reportagem e entrevista), opinativo (coluna e resenha) e 

interpretativo (dossiê e perfil). Dos 33 textos, 23 são do gênero informativo (nove notícias, 

oito notas, cinco reportagem); seis opinativos (três colunas e três resenhas); e quatro do 

gênero interpretativo (dois dossiês e dois perfis), conforme Gráfico 4.  

Apesar de as revistas em geral terem mais textos interpretativos, verificou-se a 

predominância do gênero informativo no corpus de todas as revistas analisadas. Como são 

revistas de atualidades, há uma tendência de textos informativos. Embora os textos 

selecionados também sejam uma amostra, não representam o todo da revista. 

 
Gráfico 4 – Porcentagem de Gêneros Jornalísticos 
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*Elaborado pela autora                       

 
É necessário verificar a relação entre as revistas e os formatos e gêneros. Dos 10 textos 

da Veja, sete são informativos (quatro reportagens, dois notícias e uma nota) e três opinativos 

(duas resenhas e uma coluna). Na Veja, em porcentagem, há mais reportagens: são quatro, 
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apesar do número de textos ser menor do que na Istoé. Isso significa que a Veja deu um 

espaço maior para o assunto.  

Já na Istoé, dos 18 textos 14 são do gênero informativo (sete notícias, seis notas e uma 

reportagem), dois opinativos (uma coluna e uma resenha) e dois interpretativos (um perfil e 

um dossiê). Apesar de ter o maior número de textos sobre o assunto foram encontradas seis 

notas, textos com menor profundidade, sete notícias e apenas uma reportagem.  

Na Época foram encontrados dois textos interpretativos (um dossiê e um perfil), dois 

informativos (uma entrevista e uma nota) e um opinativo (uma coluna).   

 
3.4.4. Categoria Recursos Gráficos 

 
Na categoria Recursos Gráficos buscou-se descobrir se os textos escolhidos eram 

assunto da capa, ou tinham alguma chamada na capa. Dos 33 textos, oito matérias (24%) 

tinham alguma referência nas capas das revistas, enquanto 25 (76%) não tinham chamada na 

capa.  As matérias seguintes tiveram chamada de capa:    

• Conquistas obtidas: não abordava diretamente a deficiência, mas os direitos dos 

pacientes;  

• Afinal, a leitura da mente: assunto principal na revista, sobre tecnologia e 
deficiência; 

• A cicatriz da alma: não trata diretamente a deficiência, mas sim a violência; 
• Um brasileiro entre os melhores dos Estados Unidos: não é o assunto principal da 

revista;  
• Não é só a mãe: não é o assunto principal da revista;  
• Surfando no escuro: não é o assunto principal da revista;  
• Daniel Dias brasileiro do ano em esporte paraolímpico: assunto principal da 

revista;   
• Daniel Dias: assunto principal da revista.  

 
A deficiência é retratada na capa e é o assunto principal em três revistas. Já em duas 

revistas os textos estão na capa, mas a deficiência não é o assunto principal, aparece em plano 

secundário. Em três revistas os textos sobre deficiência têm uma pequena chamada na capa. O 

Gráfico 5 traz a porcentagem das matérias de capa. 

 

 

 



77 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Textos que foram matéria de capa 
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*Elaborado pela autora  

                                       
             Quanto às fotos, já era esperado que a maior parte das matérias tivesse fotos ou outros 

elementos gráficos. Somente três textos não eram acompanhados de fotos, os outros 30 

tinham pelos menos uma. Dos três textos sem fotos, dois eram notas e é característica desse 

formato um relato com menos profundidade, bem curto e sem foto. O Gráfico 6 traz os 

recursos gráficos encontrados nos textos. 

 
Gráfico 6 – Recursos gráficos encontrados nos textos 
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*Elaborado pela autora       
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3.4.5. Categoria Fontes 

 
Essa categoria foi dividida em: a) especialista com ou sem deficiência: pessoas que têm 

um conhecimento específico sobre o assunto, como cientistas, médicos, treinadores, atletas 

com deficiência; b) comunidade com ou sem deficiência: pais de pessoas com deficiência e c) 

governo: políticos.  

Foram consideradas fontes somente as pessoas em que partes da entrevista apareceram 

entre aspas. Em 17 textos apareceram falas de especialistas sem deficiência, já a citação dos 

especialistas com deficiência foram encontradas oito vezes. Fontes da comunidade foram 

localizadas em sete textos, enquanto a comunidade com deficiência teve falas em seis tipos 

textuais. O governo só teve fala em uma nota, na qual o deputado federal Romário fala de 

projeto de lei. O Gráfico 7 mostra as fontes localizadas nos textos. 
 
Gráfico 7 – Fontes localizadas nos textos 
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*Elaborado pela autora 

 
Em seguida foi somado o número de falas dos entrevistados. Os especialistas sem 

deficiência tiveram 42 falas nos textos; os especialistas com deficiência 14, enquanto as 

pessoas da comunidade 21; pessoas da comunidade com deficiência oito; e do governo uma 

fala. Se somados, o número de falas das pessoas sem deficiência foi 64, enquanto das fontes 

com deficiência 22.  



79 

 

 

 

Esse é um dos dados mais importantes de toda análise, porque demonstra que por mais 

que aumente o número de textos referentes à deficiência nas revistas, as pessoas sem 

deficiência é que falam das pessoas com deficiência. Por mais que as matérias tratem sobre 

deficiência elas não dão voz a quem participa desse grupo.  

O jornalista pouco entra em contato com fontes com deficiência e prefere recorrer a 

especialistas, aos pais, aos técnicos, do que entrevistar alguém com deficiência. Por esse 

motivo, não consegue, muitas vezes, compreender as necessidades dessas pessoas e pode 

trazer representações de como a sociedade enxerga a pessoa com deficiência sem mostrar 

como ela mesma se enxerga e representa. Esse fato mostra a importância da análise de 

recepção com pessoas portadoras de deficiência, como realizado neste estudo. 

 
3.5. Frequência de palavras 

 
Para verificar a representação do corpus selecionado, primeiramente foi levantada a 

incidência do número de vezes que as palavras relacionadas à deficiência apareceram nos 

textos selecionados. As palavras mais encontradas foram inseridas no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Frequência de palavras relacionadas à deficiência 

Medalhas 23 vezes Próteses 20 vezes Doença 18 vezes 

Cego (a) (s) 14 vezes Down 13 vezes Visão 10 vezes 

Autismo 9 vezes Deficiente(s) 7 vezes Deficiência 
intelectual 

7 vezes 

Paralisia cerebral                           7 vezes Risco(s)                                                       7 vezes Síndrome de Down 6 vezes 

Paciente 5 vezes Superação 5 vezes Cegueira 5 vezes 

Autista 4 vezes Portadores (as)                                          4 vezes Diferente 4 vezes 

Biamputado 4 vezes Deficiência 4 vezes Implante 4 vezes 

Tetraplégico 4 vezes Cura 3 vezes Doente(s) 3 vezes 

Portadores de 
deficiência 

3 vezes Deficiência 
visual 

3 vezes Herói 3 vezes 

*Elaborado pela autora 
 

Algumas palavras, entretanto, estão relacionadas a determinadas representações e 

outras, sozinhas, não estão relacionadas a nenhuma representação. Palavras como doença, 

risco, cura, doente, paciente estão relacionadas à representação da normalização, à deficiência 

como doença: a pessoa com deficiência seria doente e a medicina poderia curar esses casos. 

Outras palavras encontradas, relacionadas à representação da normalização, menos 
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recorrentes foram: normal (2x), saudável (2x), enfermidade (2x), prevenção (2x), tratamento 

(2x), correção (1x), e anormal (1x).  

As palavras superação e herói estão relacionadas à representação da superação. Os 

esportistas devem superar seus limites e são vistos como heróis. Também foram localizadas 

outras palavras que tem relação com essa representação: mito (3x), vitória (3x), ídolo (1x), 

consagração (1x), e heroísmo (1x). 

A representação da cidadania e inclusão pode estar relacionada a outras palavras de 

menor incidência como: humano (2x), acessibilidade (2x), igual (1x), igualdade (1x), 

eficiência (1x), independência (1x), inclusão (1x). 

Apareceram menos vezes a representação do assistencialismo, em palavras como: 

sentimentalismo (2x), tragédia (2x), drama (2x), rejeição (2x), dificuldade (2x), difícil (1x), 

pena (1x), vítima (1x), e proteção (1x). 

Embora, seja possível relacionar as palavras encontradas nas revistas com as 

representações das pessoas com deficiência, não se conseguiu identificar a representação de 

cada texto pela incidência dessas palavras. Em razão dos diferentes significados, elas devem 

ser analisadas em relação ao contexto do texto. Assim, para conseguir separar três 

reportagens, uma de cada revista, que posteriormente foram entregues aos entrevistados, foi 

analisada a representação de cada texto. 

 
3.6. Representações das revistas: normalização e superação 

 
Para verificar qual a representação que mais aparece em cada revista, foi analisada a 

representação de cada texto e depois contabilizada a representação mais recorrente de cada 

revista. 

 
3.6.1. Representação na Revista Veja: normalização 

 
Na revista Veja, foram encontradas, em quatro textos, a representação da normalização 

do modelo médico; três do humano; um assistencialismo; e um superação. Como a 

representação da normalização e do modelo médico foi predominante, foi escolhida a 

reportagem de maior destaque, Afinal, a leitura da mente. O texto foi matéria de capa e tem 

seis páginas, por isso foi escolhido e enviado aos entrevistados.  
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Quadro 3 – Representações da deficiência na Veja 
*Elaborado pela autora  

 

 

 

A reportagem Afinal, a leitura da mente trata de tecnologias que podem fazer com que 

pacientes que não conseguem falar se expressem captando ondas do pensamento. Na 

reportagem fica clara a postura de mostrar como a tecnologia pode curar quem tem 

deficiência. A representação encontrada foi na normalização, do modelo médico. 

A nota Convocado, sobre a participação de Pistorius nas Olímpiadas, apesar de ser um 

texto pequeno apresentou representação de superação.  

Na reportagem A cicatriz da alma a deficiência não aparece como assunto principal, o 

tema principal é a violência e as vítimas da violência, assim duas pessoas com deficiência, 

vítimas de assalto, são citadas no texto. A representação predominante foi a do 

assistencialismo. 

 A resenha Uma queda para o alto aborda a história de Diogo Mainardi e do filho que 

tem deficiência. A deficiência é representada de forma diferente, não pela pena, dó, mas pelas 

imperfeições. Fica evidente a representação do humano. 

A notícia Não é só a mãe retrata que pais com mais de 40 anos tem maior chance de ter 

filhos com Síndrome de Down e Autismo. As deficiências são tratadas como doenças e 

comparadas à esquizofrenia. A deficiência é retratada pela normalização, pelo modelo médico 

em que a deficiência é vista como doença.  

Na resenha A outra França quase não se fala de deficiência, mas sim dos imigrantes na 

França. Na parte histórica do filme fica clara a representação da inclusão. 

Dia Mês Título Representação 
4 Julho  Afinal, a leitura da mente Normalização 

11 Julho Convocado  Superação 
25 Julho A cicatriz da alma Assistencialismo 
22 Agosto Uma queda para o alto Humano 
29 Agosto Não é só a mãe Normalização 
29 Agosto A outra França Inclusão 
5 Setembro Iguais até nos pecados Humano 

12 Setembro Pais não cruzam os braços Normalização 
12 Setembro Um tiro na prótese Humano 
31 Outubro Vidas repaginadas  Normalização 
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A reportagem Iguais até nos pecados aborda as transgressões às regras dos atletas com 

deficiência. Os atletas foram representados, pela superação no início da reportagem, mas há 

predominância em representar como humanos que também cometem erros.  

A coluna Pais não cruzam os braços também trata da história de Diogo Mainardi e seu 

filho com deficiência no livro Uma queda para o alto, lançado pelo jornalista. Nesse texto a 

autora valoriza Diogo Mainardi como pai por ter um filho com deficiência. A autora valoriza 

o irmão saudável e forte, assim o outro irmão com deficiência seria visto como doente. A 

representação predominante é do modelo médico e da normalização. 

A notícia Um tiro na prótese é sobre Pistorius, que primeiro brigou para participar das 

Olimpíadas e depois questionou o fato de um brasileiro ter ganhado a prova. A representação 

da superação não apareceu, mas sim a representação do humano. 

A reportagem Vidas Repaginadas trata de cirurgias estéticas em crianças e jovens com 

Síndrome de Down e outras síndromes. No texto fica clara a representação da normalização, 

do modelo médico de querer mudar traços faciais de quem tem deficiência. 

 
3.6.2. Representação na revista Istoé: superação 

 
Na revista Istoé foi identificada, em seis textos, a representação da superação; em cinco 

da inclusão; em três da normalização ou modelo médico; em dois do assistencialismo; e em 

dois textos não foi encontrada nenhuma representação. Dos 18 textos, seis são notas, textos 

curtos em que é difícil encontrar representações. Como a representação da superação 

predominou nos tipos textuais, foi escolhido o perfil Daniel Dias, brasileiro do ano no esporte 

paraolímpico para ser discutido com os entrevistados, já que o texto teve manchete na capa da 

revista, diferentemente dos outros.   

 

Quadro 4 – Representações da deficiência na Istoé  

Dia Mês Título dos textos Representação 
4 Julho Conquistas obtidas Normalização 

18 Julho De cegos eles não tinham nada -------------- 
18 Julho  Em Campo Inclusão 
8 Agosto Um brasileiro entre os melhores dos EUA    Assistencialismo 

29 Agosto Morre britânico que lutava pelo direito da eutanásia    Assistencialismo 
29 Agosto Mais um sucesso vindo da França    Inclusão 
29 Agosto Os riscos da paternidade tardia    Normalização 
29 Agosto Olho biônico     Normalização 
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5 Setembro Cadeiras de rodas subaquática    Superação 
5 Setembro Qualidade mínima    Inclusão 
5 Setembro A ambição brasileira em Londres    Superação 

12 Setembro O brasileiro que venceu o mito    Superação 
10 Outubro Surfando no escuro    Superação 
24 Outubro O que está falando? Inclusão 
14 Novembro Garoto propaganda  ---------------- 
5 Dezembro Daniel Dias Brasileiro do ano no esporte Paralímpico Superação 

12 Dezembro Ver sem os olhos Superação 
19 Dezembro Caminho nem um pouco  suave Inclusão 

*Elaborado pela autora. 

 

O dossiê Conquistas obtidas não fala diretamente sobre deficiência, mas sim dos 

direitos dos pacientes nos planos de saúde. A representação da normalização, do modelo 

médico aparece quando a pessoa com deficiência é tratada como doente. 

A nota De cego eles não tinham nada conta a história de pessoas na Grécia que se 

passavam por cegas para ganhar benefício do governo. Nenhuma das representações foi 

localizada. Já a nota Em Campo trata de uma cartilha para abrir vagas de emprego para 

pessoas com deficiência. Apesar de ser um texto curto a representação encontrada foi da 

inclusão. 

A notícia Um brasileiro entre os melhores dos Estados Unidos não aborda a 

deficiência em primeiro lugar, mas sim um professor que ensina crianças com autismo e por 

isso está concorrendo ao prêmio de melhor professor. Valoriza-se o professor por ensinar 

alunos com deficiência e foi percebida a representação do assistencialismo. 

 A nota Morre britânico que lutava pelo direito da eutanásia conta que o britânico 

tinha síndrome de encarceramento e pedia o direito à eutanásia. O texto, embora curto, mostra 

o britânico como coitado. A representação identificada foi do assistencialismo. 

A resenha Mais um sucesso vindo da França trata do filme Intocáveis a história do 

milionário que contrata um enfermeiro sem experiência. A representação encontrada no texto 

foi da inclusão, cidadania.  

A notícia Os riscos da paternidade tardia aborda o aumento das chances de ter um 

filho com Síndrome de Down, Autismo, ou alguma alteração genética. Logo, o down e o 

autismo são tratados como doença. Predominou a representação da normalização, do modelo 

médico. 
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A notícia Olho Biônico explica como funciona um novo implante de retina testado em 

ratos. Ao tratar da possível cura da cegueira, por esse olho biônico, identificada-se a 

representação da normalização, do modelo médico. 

A nota Cadeira de rodas subaquática cita uma artista paraplégica que colocou 

propulsores para mergulhar e fazer um show dentro da água. A representação identificada foi 

da superação. Já a nota Qualidade Mínima refere-se à norma ABNT que será aplicada na 

acessibilidade em estádios. Apesar de ser um texto curto foi encontrada a representação da 

inclusão.  

A reportagem A ambição em Londres retrata os resultados obtidos pelos paratletas e a 

meta de ficarem em sétimo lugar no quadro de medalhas. Apesar de não contar todas 

dificuldades enfrentadas, o texto valoriza os resultados dos paratletas. Assim, a representação 

da superação preponderou. 

A notícia O brasileiro que venceu o mito conta as dificuldade que o corredor brasileiro 

Alan Fonteneles passou até conseguir tornar-se atleta. A representação da superação foi 

recorrente.  

A notícia Surfando no escuro é sobre o surfista brasileiro Derek Rabelo, que é cego e 

foi convidado a participar como protagonista de dois documentários. Em diversas partes do 

texto fica evidenciado o fato de ele ser cego e conseguir surfar. Predominou ao longo do texto 

a representação da superação.  

A coluna O que está falando? refere-se ao livro escrito por pessoas com deficiência 

física. O texto cita como o livro pode ajudar na comunicação com pessoas com deficiência 

intelectual. Foi identificada a representação da inclusão e cidadania. 

A nota Garoto propaganda conta que Daniel Dias vai ser embaixador de uma empresa 

líder mundial de equipamentos para pessoa com deficiência. Nesse texto curto não foi 

encontrada nenhuma representação. 

O perfil Daniel Dias brasileiro do ano esporte Paraolímpico traz a história de vida do 

nadador e evidencia as conquistas, as dificuldades e todas as etapas que passou até tornar-se o 

brasileiro do ano de 2012 no esporte paraolímpico.  

A notícia Ver sem olhos é sobre o dispositivo que permite enxergar com a língua, e a 

história do deficiente visual que é alpinista e está testando esse dispositivo. O texto evidencia 

como a vida dele vai ser melhor e como ele pode escalar sozinho. A representação da 

superação é predominante. 
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A notícia Caminho nem um pouco suave retrata o projeto do brasileiro que ganhou o 

concurso do Google para mapear a acessibilidade das calçadas de São Paulo. O texto valoriza 

a questão da falta de acessibilidade e como a tecnologia pode ajudar quem usa cadeira de 

rodas. Foi identificada a representação da inclusão e cidadania.  

 

3.6.3. Representação na revista Época: superação 

 

Nos textos da revista Época foi encontrada a representação da superação em três deles: 

em um da inclusão e um do assistencialismo. A representação que predominou foi da 

superação. O perfil Mais rápido do que o mais rápido foi escolhido por ser um dos textos 

mais extensos. 

 

Quadro 5 – Representações da deficiência na Época 

Dia Mês Título   Representação 
3 Setembro A dispara dos atletas paralímpicos Superação 

10 Setembro Mais rápido do que o mais rápido  Superação 

10 Dezembro 
É solitário lidar com um prodígio ou com filho com     
Down 

Assistencialismo 

10 Dezembro Olhos abertos Dudu Braga       Inclusão 
17 Dezembro Daniel Dias Superação 

 

O dossiê A disparada dos atletas paraolímpicos aborda o desempenho de atletas 

olímpicos e paraolímpicos. No texto foi identificada a representação da superação. O perfil 

Mais rápido do que o mais rápido trata do corredor brasileiro Alan Fonteneles, que ganhou 

de Oscar Pistorius. No texto são valorizadas as dificuldades que Fontenele passou até 

conseguir ser atleta do Comitê Paraolímpico Brasileiro. Logo, fica evidente a representação 

da superação. 

É solitário lidar com um prodígio ou com filho com Down é uma entrevista com o 

escritor Andrew Solomon, que em seu livro trata das dificuldades dos pais criarem filhos com 

deficiência. O texto evidencia que ter um filho surdo, autista, com nanismo, síndrome de 

down e tão difícil quanto ter um filho criminoso. O entrevistado fala como os pais devem lidar 

com o preconceito. Os filhos são mostrados como passivos e a representação de 

assistencialismo foi predominante.  
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A coluna Olhos abertos: Dudu Braga conta a experiência do produtor musical com o 

glaucoma. O texto, mesmo curto, mostra as dificuldades, a adaptação e a busca de 

independência. A representação encontrada foi da inclusão. Já a nota Daniel Dias retrata as 

medalhas e vitórias do nadador brasileiro, além de compará-lo a outros atletas famosos. A 

representação da superação foi identificada no texto. 

Em linhas gerais, as matérias analisadas trouxeram uma visão de supervalorização da 

pessoa com deficiência, por causa da representação de superação. Nos textos são valorizadas 

as dificuldades que os atletas tiveram que passar e ultrapassar até conseguirem destacar-se nos 

esportes. Essa visão de supervalorização não mostra a realidade da vida de quem tem 

deficiência, pois não mostra as dificuldades, os problemas de acessibilidade, os preconceitos e 

as habilidades além do esporte. A valorização dos atletas faz com que o leitor que tem alguma 

deficiência se sinta inferior e não acredite que seja possível que ele também possa ganhar 

prêmios. No próximo capítulo apresenta-se a visão dos entrevistados sobre essa e outras 

representações. 
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CAPÍTULO IV 

Da análise de discurso 

 às mediações 
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As páginas introdutórias deste capítulo apresentam as reportagens analisadas mais a 

fundo, a partir do panorama traçado no capítulo anterior. As matérias foram utilizadas nas 

entrevistas com interlocutores. Primeiramente se apresenta uma análise mais semântica, a 

partir da chave de noções de retórica e figura de linguagem, entre outras. No passo seguinte, o 

capítulo se desdobra da análise sintático-semântica para uma análise semântico-pragmática. 

 
4.1. Análise retórica do discurso: teoria e prática 

 
 A análise escolhida tem por base a retórica e as modalidades discursivas propostas por 

Citelli (2001). O autor afirma que não acredita na imparcialidade do texto jornalístico e que 

existe persuasão, mesmo que em diferentes graus. O mesmo afirma Fiorin (2011): 
 
A finalidade última de todo ato de comunicação não é informar, mas 
persuadir o outro a aceitar o que está sendo comunicado. Por isso, o ato de 
comunicação é um complexo jogo de manipulação com vistas a fazer o 
enunciatário crer naquilo que se transmite. Por isso, ele é sempre persuasão 
(FIORIN, 2011, p. 75).  
 

Na Grécia Antiga existiam disciplinas para ensinar a arte do domínio da palavra: a 

eloquência, a gramática, a retórica e outras. A retórica era disciplina relacionada à busca da 

harmonia. Os estudos de retórica nasceram na Grécia Clássica com a preocupação na estrutura 

do discurso. “Em nossos dias os estudos retóricos passaram a receber novas abordagens, em 

especial no que diz respeito às figuras de linguagem e suas funções, como se pode ler nas 

formulações do grupo Jean Dubois, da escola de Liegé” (CITELLI, 2001, p. 8). 

De acordo com Citelli (2001), diversos pensadores gregos escreveram sobre o assunto, 

mas Aristóteles estudou com profundidade tanto a estrutura como o funcionamento. Ele foi 

um dos primeiros a estudar o discurso e suas estruturas quando dividiu a estrutura do texto em 

quatro: exórdio, a narração, provas e peroração.  

Segundo o autor, nos últimos anos houve renovação dos estudos de retórica. Seu novo 

papel está relacionado ao estudo das figuras de linguagem e das técnicas de argumentação. Na 

análise retórica, as figuras de linguagem são importantes porque elas ajudam a prender a 

atenção dos leitores, receptores do texto. Na análise tenta-se encontrar figuras de palavras 

(subdivisão de figuras de linguagem) como metáfora e metonímia, entre outras.   
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Fiorin (2011, p. 75), cita dois procedimentos argumentativos, como a ilustração e 

figuras de pensamento. “No procedimento da ilustração, o narrador enuncia uma afirmação 

geral e dá exemplos com a finalidade de comprová-la”. O autor citou figuras como antífrase 

ou ironia; aítotes; preterição; reticência, no âmbito das oposições categóricas. Assim como 

outras: eufemismo e hipérbole, no domínio das oposições graduais.   

Barthes (1998) cita as figuras de retórica, pois quando se diz algo que se deseja a 

palavra é revestida por ferramentas de intencionalidade. 

Existem certamente figuras de sistema (figuras de retórica, como outrora se 
dizia), formas parciais de discurso, montadas em vista de dar ao socioleto 
uma consistência absoluta, de fechar o sistema, de proteger e excluir 
imediatamente dele o adversário [...] (BARTHES, 1996, p.103). 
 

Os discursos são divididos em dominante, autorizado, lúdico, polêmico, e autoritário. 

Segundo Citelli (2001, p. 32), o discurso dominante está relacionado ao discurso persuasivo 

“que se dota de signos marcados pela superposição. São signos que, colocados como 

expressões de ‘uma verdade’, querem fazer-se passar por sinônimos de ‘toda a verdade’”. O 

discurso persuasivo é expressão do discurso institucional. As instituições falam pelo discurso 

do convencimento, instituições como judiciário, igreja, escola, executivo, e família, entre 

outras.  

O discurso autorizado tenta diminuir as diferenças e fazer com que as verdades de uma 

instituição representem a verdade de todos. Muitas vezes isso acontece quando um 

representante de uma instituição fala; um economista, o técnico de uma seleção, um médico. 

Eles passam segurança, são autoridades em determinado assunto. Esse discurso está ligado à 

cientificidade e ao conhecimento, portanto não é questionado.  

 O discurso lúdico é considerado a forma mais democrática de discurso. Nesse tipo 

discursivo existe um jogo de interlocuções, a dialogia do eu-tu-eu, em que existe polissemia, 

diversos sentidos. É muito comum na produção artística, em músicas e na literatura.  

O discurso polêmico “cria um novo centramento na relação entre os interlocutores, 

aumentando o grau de persuasão. Agora, os conceitos enunciados são dirigidos como num 

embate/debate” (CITELLI, 2001, p. 38). No discurso polêmico os argumentos podem ser 

contestados; esse discurso pode ser encontrado em um editorial, na defesa de uma tese.. 

O discurso autoritário é a formação discursiva mais persuasiva, em que o dialogismo 

eu-tu-eu desaparece. Trata-se de um discurso exclusivista que não permite mediações. Nele 

existe o exercício de domínio da palavra.  
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A análise da retórica discursiva foi criada antes do desenvolvimento da análise do 

discurso. Foi a partir dos estudos de retórica que se desenvolveu a análise de discurso. 

Existem diversos tipos de análise de discurso, segundo Gill (2002, p. 246) pelo menos 57 

tipos. Nesta pesquisa foi escolhida a Análise de Discurso Francesa, presente em autores como 

Charaudeau, Maingueneau, e Pêcheux, entre outros. A análise de discurso consiste em 

analisar a estrutura do texto, e se faz necessária quando se quer perceber as suas entrelinhas. 
O analista de discursos é uma espécie de detetive sociocultural. Sua prática é 
primordialmente a de procurar e interpretar vestígios que permitem a 
contextualização em três níveis: o contexto situacional imediato, o contexto 
institucional e o contexto sociocultural mais amplo, no interior dos quais se 
deu o evento comunicacional (PINTO, 2002, p. 26).  
 

  O analista de discurso investiga o contexto sociocultural, pois o discurso é uma 

construção linguística, ligada ao contexto social no qual o texto é escrito, onde o autor vive. O 

discurso é uma construção social, não é individual, não é somente do autor que escreve o 

texto: “todo texto é hibrido ou heterogêneo quanto à sua enunciação, no sentido que ele é 

sempre um tecido de vozes ou citações, cuja autoria fica marcada ou não, vindas de outros 

textos preexistentes, contemporâneos, ou do passado” (PINTO, 2002, p.31). 

 De acordo com Pinto (2002, p. 32), enunciação é o ato de produção de um texto e o 

enunciado é o texto propriamente dito. O autor também denomina o sujeito do enunciado ou 

narrador (textos narrativos) e o emissor (textos orais), também conhecido como locutor.  

 

4.2. Análise dos textos de Veja, Época e Istoé 

 

 No perfil Daniel Dias, brasileiro do ano no esporte paraolímpico foi localizado o 

discurso dominante, que é persuasivo. O texto inicia listando o número de medalhas que 

Daniel conquistou desde 2008. Por se tratar de um perfil, o personagem retratado é destacado 

no texto. Percebe-se a intenção de construir a imagem de vencedor, de herói. Palavras como 

consagração, explosão e expressões como a “meteórica carreira” e “ano glorioso” reforçam a 

imagem de vencedor.  

O texto não segue uma ordem cronológica, inicia falando dos resultados nos jogos 

paraolímpicos, depois do casamento de Daniel que aconteceu posteriormente aos jogos, e por 

último da infância, até a trajetória como esportista. Ao falar do casamento, Daniel afirmou 

que casar-se seria mais importante do que as medalhas que ganhou, mas respondeu, sobre o 
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que seria mais difícil, encarar o casamento ou conquistar as medalhas: “Ah, é mais fácil 

ganhar medalha, hein”, diz o atleta, aos risos. “É natural que pense dessa forma, já que nadar 

é um dom com o qual ele nasceu” (Revista Istoé, 2012, p. 82).  

Esse trecho evidencia a facilidade que o atleta tem em nadar. Identificou-se a figura de 

pensamento hipérbole, de exagero, no trecho “aprendeu os quatro estilos (crawl, costas, 

borboleta e peito) de uma só vez, apenas oito aulas.” (Revista Istoé, 2012, p. 82). É um 

exagero dizer que aprendeu todas as modalidades em uma única vez. A expressão “com 

graves deformações” demonstra que o enunciador enaltece a deficiência de Daniel Dias. O 

uso da palavra deformação tem cunho negativo. A descrição dos detalhes da deficiência do 

atleta auxilia a destacá-lo e a valorizar a superação.  

A frase do ex-nadador, Ricardo Prado: “É um privilégio assistir a alguém com a 

deficiência que ele tem se dar muito bem na água” (Revista Istoé, 2012, p. 84). Ao retratar 

Daniel Dias, ele demonstra não acreditar na capacidade de a pessoa com deficiência nadar. No 

trecho da revista Istoé (2012, p.82) “o segredo do atleta está em sua perna esquerda, a que não 

possui deficiência”, percebe-se mais uma vez o discurso de que não é possível nadar com 

deficiência, entretanto, ao mostrar as dificuldades do atleta evidencia-se o discurso da 

superação, de vencer obstáculos e dificuldades. 

E não é só Daniel Dias que é visto no discurso da superação, mas também os pais 

tiveram que aceitar a deficiência do filho, quando a mãe, Rosana, “pediu sabedoria para Deus 

e passou a viver cada dia de uma vez” (Revista Istoé, 2012, p. 84). O atleta exalta a educação 

que teve, aparece o discurso da inclusão, em que é valorizada a independência, na entrevista 

com sua mãe.  

No perfil, apareceu três vezes a voz de Daniel Dias, contra duas vezes do nadador 

Ricardo Prado e uma vez da mãe Rosana. Nesse caso, a voz da pessoa com deficiência 

apareceu equilibrada com pessoas sem deficiência. O texto é construído mostrando o lado 

pessoal de Daniel Dias, assim como o destaca como atleta que teve que superar a deficiência 

para tornar-se o brasileiro do ano paraolímpico. 

Na reportagem Afinal, a leitura da mente identificou-se que o discurso dominante é 

persuasivo. O texto inicia falando do cientista Stephen Hawking. A doença do cientista foi 

exaltada e não a deficiência física. Em contraposição, a inteligência do físico é destacada em 

expressões como: célebre, mente brilhante, gênio, mente genial e maiores gênios da 

atualidade.  
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No texto da revista Veja (2012, p. 85), “sua mente brilhante é ainda altamente produtiva 

será para sempre uma prisioneira silenciosa do corpo imóvel”, aparece uma metáfora. 

Aparece a contraposição da inteligência do cientista e da doença que o deixaria inerte. Após, 

valorizar Stephen Hawking enquanto estudioso e destacar o fato de ele não ter nenhuma 

mobilidade e a possibilidade de não conseguir mais se comunicar é apresentado no texto 

Philip Low, cientista, está testando o dispositivo ibrain, que capta ondas eletromagnéticas 

produzidas pelo cérebro que podem possibilitar a comunicação. Assim, a tecnologia aparece 

como elemento que poderia salvar as pessoas com deficiência que tenham dificuldade de 

comunicação. Percebe-se o discurso da normalização ou médico, em que a ciência tenta curar 

os pacientes. No caso não é a cura, mas a possibilidade de comunicação. 

O autor compara a experiência de Low e Hawking com a chegada do homem à Lua, que 

seria “um pequeno passo para o homem e um grande salto para humanidade” (Revista Veja, 

2012, p. 87). Esse trecho supervaloriza a pesquisa que ainda está em período de experiência. 

Depois, no texto da revista Veja (2012, p. 87), “ajudar alguém privado, de todos os 

movimentos a traduzir seus pensamentos em ordens para um cursor na tela é uma libertação 

difícil de ser propriamente valorizada pelas pessoas sem nenhuma limitação”, aparece a 

valorização do pesquisador do ibrain, reforçando a ideia que o dispositivo pode libertar a 

pessoa com deficiência, que é subentendida como uma prisão. 

    No mesmo parágrafo, a reportagem cita as dificuldades e limitações do sistema 

utilizado pelo físico e que o ibrain permitiria total comunicação, o que ajudaria se Hawking 

tivesse uma nova descoberta. Ele supõe que o cientista poderia comunicar a resolução de um 

enigma. Novamente enfatiza-se a inteligência de Hawking, mas como forma de enaltecer a 

nova tecnologia que está sendo testada. Ao valorizar a inteligência dele, também aparece o 

discurso da superação, em que a deficiência é superada pela inteligência. 

O cientista que criou o ibrain é valorizado quando diz que foi chamado para conhecer 

Hawking, quando a filha do físico contou que Low tinha a tese de doutorado “mais curta da 

história”. Este trecho identifica a hipérbole que consiste em exagero. A problematização da 

tese pode ter uma página, mas não a tese completa.  

O texto termina com diversas suposições teóricas do repórter, como informações do 

cérebro que poderão ser gravadas em um chip, entre outras. As suposições do autor são 

especulações relacionadas à ficção científica, não são baseadas em fatos reais, as afirmações 

enaltecem a tecnologia.  
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Apesar de Hawking ser o personagem dessa reportagem, até porque participa da 

experiência de Low, não aparece nenhuma fala do físico, enquanto o pesquisador do ibrain 

tem duas falas no texto. Apesar dos problemas de comunicação de Hawking, como o texto 

afirma, ele utiliza outro dispositivo que capta o movimento de contração dos músculos da 

face, pelos seus óculos, para se comunicar. Na tela do tablet colocado em sua cadeira ele 

escolhe as palavras que são pronunciadas por uma voz mecânica do tablet. Na reportagem a 

pessoa com deficiência é retratada, mas não tem voz. 

O infográfico mostra diversas doenças como epilepsia, Parkinson, e experiências que 

pretendem fazer com que deficientes visuais voltem a enxergar; cadeirantes possam controlar 

as cadeiras de rodas pelo pensamento; e pernas e braços mecânicos sejam controlados pelo 

pensamento.  

No perfil Mais rápido do que o mais rápido foi localizado o discurso dominante 

persuasivo. O texto começa resgatando o cenário da disputa de atletismo em que o brasileiro 

Alan Fonteneles ganhou de Oscar Pistorius. O autor inicia exaltando Pistorius, o mais 

ovacionado na apresentação, bicampeão, destinado a comandar o pódio nos jogos pela terceira 

vez.  

Em contraposição, aparece o personagem principal do texto, o brasileiro Fonteneles, que 

“tirou o ouro do maior astro paraolímpico do mundo” (Revista Época, 2012, p. 17). Nessa 

frase o verbo tirou, referindo-se ao ouro, significa não só que ele ganhou o prêmio, mas 

também a posição de liderança do atleta sul-africano. O texto “deixou para trás o mito Oscar 

Pistorius” tem duplo sentido: ele deixou o concorrente para trás na pista quando venceu, e, 

enquanto atleta, pegando o lugar de Pistorius. 

Embora de maneira subentendida, o atleta brasileiro foi destacado, enquanto Pistorius 

foi mostrado de maneira negativa. “Derrotado, Oscar Pistorius abandonou o espírito 

esportivo” (Revista Época, 2012, p. 18). Aqui o atleta sul-africano foi representado de 

maneira negativa, como em outras partes do texto.  

Diversas palavras reforçam de maneira positiva Fonteneles; dedicado, seguro e ousadia 

são exemplos de termos que valorizam o atleta, para construir a imagem de vencedor. No 

segundo parágrafo evidenciam-se as dificuldades do atleta, que teve que amputar as pernas 

por causa de uma infecção intestinal. Usava próteses rudimentares, por não ter dinheiro para 

comprar equipamento adequado. Essas dificuldades que o atleta passou podem ser 



94 

 

 

 

relacionadas à trajetória do mito do herói, de Joseph Campbell. No mito o herói passa por 

provações e dificuldades. 

As falas da ex-treinadora também ajudam a enaltecer o atleta, “tinha uma força de 

vontade incrível e nunca reclamou” (Revista Época, 2012, p. 17). O discurso da superação é 

predominante ao longo do texto. O autor também cita que ele treinava com garotos sem 

deficiência e que era ousado, o que demonstra que era ousado por treinar com crianças sem 

deficiência.  

 Pistorius, em sua fala, disse que as próteses de Fonteneles eram mais longas e deveriam 

ser investigadas, mas o coordenador do atletismo brasileiro falou que as próteses são 

proporcionais ao tamanho. No final do texto foi reforçada a valorização do atleta brasileiro 

que quer ser um exemplo, ser um Pistorius brasileiro.  

Quanto às fontes, a ex-treinadora tem três falas; Pistorius uma; o coordenador uma; e 

Fonteneles uma. As pessoas sem deficiência têm mais falas.  

 

4.3. Metodologia das entrevistas  

 

A princípio a análise de recepção seria feita a partir das falas do grupo focal. Foram 

escolhidos dois grupos focais, um formado por dez estudantes da Universidade Metodista de 

São Paulo e outro por dez pacientes da Associação de Paraplégicos de Taubaté (Aparte). A 

escolha de pessoas de cidades, condições econômicas e grau de escolaridades diferentes, foi 

importante para encontrar as mais diversas mediações. A mostra e o número de participantes 

foram definidos de forma aleatória.   

Entretanto, pela dificuldade de reunir todos os entrevistados por causa de horários de 

fisioterapia diferentes e de alunos que estudam em períodos distintos, matutino e noturno, foi 

modificada a metodologia de grupo focal para entrevistas em profundidade semiestruturadas. 

Outro fator que dificultou a realização é a questão de mobilidade, uma vez que algumas 

pessoas dependem de transporte público para chegar até a Aparte.  Foi criado um roteiro de 

perguntas, mas ao elaborá-las novas perguntas poderiam aparecer.  

O número de pessoas entrevistadas acabou se reduzindo, quando da efetivação dos 

encontros, para 16 pessoas: oito alunos da Metodista e oito pacientes da Aparte. A pesquisa 

foi submetida ao Comitê de ética, para garantir a privacidade dos entrevistados. Com isso, 

foram preservados os nomes, e as pessoas foram identificadas como entrevistado A1, A2, até 
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A8 para os entrevistados da Aparte; e M1, M2, até M8 para os estudantes da Metodista, de 

modo que ficasse fácil a identificação. 

 

4.4. Características das instituições e cidades 

 

A Aparte está localizada em Taubaté, cidade do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. 

A instituição fica na área periférica do município e recebe pessoas que têm dificuldades 

financeiras, oferecendo fisioterapia para as pessoas com deficiência física. Como o local é 

afastado do centro da cidade e as linhas de ônibus não ficam perto da Associação, os pacientes 

usam transporte da prefeitura ou condução particular. Por ser uma cidade antiga, Taubaté tem 

problemas de acessibilidade: as ruas e calçadas são estreitas, principalmente no centro.  

A Universidade Metodista de São Paulo situa-se em São Bernardo do Campo, na região 

do Grande ABC. Foram entrevistados alunos dos campi Rudge Ramos e Vergueiro. A 

Instituição tem uma Assessoria de Inclusão, as instalações têm elevadores, rampas, e 

banheiros adaptados, mas o terreno da Universidade não é plano, o que dificulta um pouco a 

acessibilidade para alunos com deficiência física. As respostas dos entrevistados foram 

sistematizadas em tópicos para facilitar a compreensão. 

 

4.5. Perfil dos entrevistados  

 

São percebidas algumas características de cada grupo de entrevistados. Os da Aparte 

têm entre 18 a 56 anos, a maioria tem entre 27 a 56 anos. Eles são predominantemente 

cadeirantes, somente um utiliza muletas. Cinco dos entrevistados foram vítimas da violência e 

tiveram lesão medular recorrente de arma de fogo. Nenhum dos entrevistados nasceram com 

deficiência; mas a adquiriram. Dos oito entrevistados, somente duas são mulheres.  

Na Universidade Metodista a idade é de 18 a 50 anos, e a maioria tem entre 18 e 25 

anos. Todos estão no curso superior e a maioria não usa cadeira de rodas. Já as causas da 

deficiência são variadas: paralisia cerebral, doenças degenerativas, entre outras. Metade dos 

voluntários nasceu com algum tipo de deficiência congênita, ou adquiriram no parto. Quanto 

ao gênero, havia um homem e sete mulheres. Os quadros 6 e 7, a seguir, foram elaboradas 

para facilitar a visualização dos dados. 
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Quadro 6 – Dados dos entrevistados da Aparte         

Identificação Entrevistado A1 Identificação Entrevistado A2 

Gênero Masculino Gênero  Masculino 

Idade 43 anos Idade 54 anos 

Profissão Estudante de engenharia Profissão Policial aposentado 

Nível ensino Cursando Graduação Nível ensino Graduação concluída 

Tipo de lesão Lesão medular Tipo de lesão Lesão medular 

Motivo Acidente cachoeira Motivo Arma de fogo 

Tec. Assistiva Cadeiras de rodas Tec. Assistiva Cadeiras de rodas 

Identificação Entrevistado  A3 Identificação Entrevistado A4 

Gênero Masculino Gênero Feminino 

Idade 27 anos Idade 19 anos 

Profissão Estudante Profissão Estudante 

Nível ensino Cursando 2° Grau Nível ensino Cursando 2° Grau 

Tipo de lesão Lesão medular Tipo de lesão Lesão medular 

Motivo Arma de fogo Motivo Arma de fogo 

Tec. Assistiva Cadeira de rodas Tec. Assistiva Cadeira de rodas 

Identificação Entrevistado A5 Identificação Entrevistado A6 

Gênero Feminino Gênero Masculino 

Idade 56 anos Idade 32 anos 

Profissão Dona de casa Profissão Aposentado 

Nível ensino Não informado Nível ensino Não informado 

Tipo de lesão Amputação Tipo de lesão Lesão medular 

Motivo Problema circulatório Motivo Acidente na piscina 

Tec. Assistiva Cadeira de rodas e prótese Tec. Assistiva Cadeira de rodas 

Identificação Entrevistado A7 Identificação Entrevistado A8 

Gênero Masculino Gênero Masculino 

Idade 18 anos Idade 41 anos 
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Profissão Estudante Profissão Mecânico 

Nível ensino Não Informado Nível ensino 1° Grau 

Tipo de lesão Lesão medular Tipo de lesão Lesão medular 

Motivo Arma de fogo Motivo Arma de fogo 

Tec. Assistiva Muletas Tec. Assistiva Cadeira de rodas 

*Elaborado pela autora 
 

Quadro 7 – Dados dos entrevistados da Universidade Metodista 

Identificação Entrevistado M1 Identificação Entrevistado M2 
Gênero Feminino Gênero Feminino 

Idade 20 anos Idade 20 anos 
Profissão Auxiliar de escritório Profissão Estudante de Jornalismo 
Nível ensino Cursando Tecnólogo Nível ensino Cursando Graduação 
Tipo de lesão -------------------------- Tipo de lesão ------------------------------ 
Motivo Paralisia cerebral  Motivo Problema Dermatológico 
Tec. Assistiva Não usa Tec. Assistiva Cadeira de rodas 
Identificação Entrevistado M3 Identificação Entrevistado M4 
Gênero Feminino Gênero Feminino 

Idade 25 anos Idade 25 anos 
Profissão Estudante de Pedagogia Profissão Estudante de Rádio e TV 
Nível ensino Cursando Graduação Nível ensino Cursando Graduação 
Tipo de lesão ---------------------------- Tipo de lesão ----------------------------------- 
Motivo Paralisia cerebral Motivo Síndrome de Moebius 
Tec. Assistiva Não usa  Tec. Assistiva Cadeira de rodas 
Identificação Entrevistado M5 Identificação Entrevistado M6 
Gênero Feminino Gênero Masculino 

Idade 18 anos Idade 24 anos 
Profissão Estudante Comércio Profissão Auxiliar administrativo 
Nível ensino Cursando Graduação Nível ensino Cursando Tecnólogo 
Tipo de lesão  Tipo de lesão  
Motivo Distrofia Muscular Motivo Esclerose Múltipla  
Tec. Assistiva Não usa cadeira Tec. Assistiva Não usa cadeira 
Identificação Entrevistado M7 Identificação Entrevistado M8 
Gênero Feminino Gênero Feminino 

Idade 50 anos Idade 22 anos 
Profissão Redatora Profissão Estudante de Administração 
Nível ensino Cursando Graduação Nível ensino Cursando Graduação 
Tipo de lesão Lesão coluna Tipo de lesão --------------------------------- 



98 

 

 

 

Motivo Acidente Motivo Má formação congênita 
Tec. Assistiva Não usa  Tec. Assistiva Cadeira de rodas 

*Elaborado pela autora 
 

4.6. Análise da recepção 

 

4.6.1. Leitores, frequência e situação 

 

Do grupo de entrevistados da Aparte, cinco (A1, A2, A4, A7 e A8) leem as revistas 

Veja, Época e Istoé, entretanto três (A3, A5 e A6) afirmam não ler, ou ler raramente. Desse 

grupo, cinco afirmam que veem os conteúdos das revistas pela internet, os outros veem 

quando alguém compra, em consultórios. Só A2 afirmou que compra as revistas.  

As revistas têm um custo relativamente alto, e como parte do seu conteúdo está na 

internet, essa é uma forma de acesso a alguns conteúdos. Como também duram bastante, é 

comum que a leitura não seja feita só por quem as comprou. As revistas são compartilhadas, 

em consultório, por parentes, em outras circunstâncias. Quanto à frequência, quase todos 

entrevistados afirmam que leem às vezes, não conseguem ler semanalmente as revistas. Eles 

não especificaram a periodicidade.  

No grupo de entrevistados da Metodista, seis dos alunos (M2, M3, M4, M6, M7 e M8) 

leem as revistas, enquanto dois (M1, M5) não. Dos entrevistados que leem, três leem 

semanalmente: M3 porque seu namorado tem uma banca de revista; M8 porque trabalha em 

uma biblioteca; e M6 lê na biblioteca da Faculdade.  

Já os que afirmam ler quinzenalmente e mensalmente compram as revistas. Alguns dos 

entrevistados já foram assinantes de uma dessas revistas. A entrevistada M4 assinava a Veja, 

o M6 assinava Istoé e M7 também era assinante da Veja. Nota-se que os universitários têm 

mais facilidade de acesso às revistas, seja comprando, lendo na biblioteca, ou de outras 

formas. Três alunas que leem as revistas fazem curso de comunicação, M2 e M7 cursam 

Jornalismo e M4 Rádio e Tv. Nesses cursos há uma cobrança maior que os alunos estejam 

informados.  

Se comparadas a frequência e a situação em que os dois grupos de entrevistados leem, 

compreende-se que o acesso às revistas é mais fácil aos estudantes, seja por que podem ler nas 

bibliotecas, por que tem uma situação socioeconômica mais favorável, ou por que existe uma 

cobrança de que devem estar bem informados. 
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4.6.2. Opinião sobre as revistas  

 

Quando perguntado aos entrevistados da Aparte o que achavam das revistas Veja, 

Época e Istoé, não existiu diretamente nenhuma manifestação crítica às revistas. Pelo 

contrário, A1 (Informação verbal, 2013) afirmou que: “Elas não têm assim um 

sensacionalismo”. A5 disse que as revistas apresentam boas notícias; A4 que eram 

interessantes; e A7 também achou bom o conteúdo.  

Os outros não falaram das revistas, responderam outros assuntos e não emitiram opinião 

sobre o tema. Somente A3 disse que as revistas dão pouco espaço para a deficiência. Como 

muitos não leem regularmente as revistas, esse pode ser um motivo que explique o fato de não 

observarem as diferenças entre as revistas.  

Dos entrevistados da Metodista só três (M1 M3 e M5) não emitiram opinião em relação 

às revistas; dois (M1e M5) afirmaram não ler as revistas. Os outros entrevistados emitiram 

suas preferências e críticas. A entrevistada M2 (Informação verbal, 2013) que é estudante de 

Jornalismo disse: “A Época eu gosto bastante. Acho que ela é bem interessante, assim ela tem 

uma imparcialidade melhor que as outras. Acho que a Veja é um pouco mais tendenciosa”.  

Enquanto a entrevistada M4 (Informação verbal, 2013), estudante de Rádio e Tv 

afirmou: “Eu acho a Veja muito...eu acho fechada a Veja, porque a Veja traz mais matéria 

sensacionalista. A Istoé, é mais interessante, eu acho interessante o estilo [...]”. O entrevistado 

M6 (Informação verbal, 2013), estudante de Tecnologia em Marketing, afirmou: “[...] a Istoé 

tem mais importância, todo mundo conhece e todo mundo confia nas informações dela”. 

 A entrevistada M7, estudante de jornalismo, disse: 

Eu acho que a Veja, das três, é a mais tendenciosa no que diz respeito ao 
mercado, e ao público de uma forma geral. Eu acho que a Veja, ela cumpre 
um protocolo, como se ela tivesse que prestar satisfação para alguém, ou 
determinada classe política, mais tendencialista (sic) ou o lado politizado. 
(Informação verbal, 2013) 
 

 A entrevistada M8 (Informação Verbal, 2013), estudante de Administração, disse: “No 

geral, eu acho a Veja um pouco manipuladora. [...] Então, não me baseio muito, 

principalmente pela Veja. Eu acho que não tem muita credibilidade”.   

Das quatro entrevistadas que afirmaram que a revista Veja é tendenciosa e 

manipuladora, três são estudantes de Comunicação. Esse pensamento crítico dos veículos está 
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relacionado aos cursos de Comunicação, mas ultrapassa esses cursos. Como esperado, há uma 

postura mais crítica do grupo de universitários.  

 

4.6.3. Texto preferido 

 

Dos três textos selecionados, seis entrevistados (A1, A2, A3, A4, A6 e A8) da Aparte se 

interessaram mais pelo texto Afinal, a leitura da mente, sobre a tecnologia do ibrain., pelo 

fato de a tecnologia ser uma possibilidade de poder andar novamente. A ciência e as pesquisas 

de células-tronco citadas pelos entrevistados seria a esperança de voltar a andar, pois eles têm 

lesão medular.   

A5 e A7 gostaram mais do texto Mais rápido do que o mais rápido. A entrevistada A5 

é amputada e disse que se interessou pelo texto por ter uma experiência parecida. O 

entrevistado A7 teve lesão medular, mas não usa cadeira de rodas e gostou dessa reportagem 

por perceber o esforço do atleta. 

Entre os alunos da Metodista, a maioria se interessou pelo texto Afinal, a leitura da 

mente. Os entrevistados M2, M5, M6, M7 e M8 preferiram essa reportagem, e cada um 

apresentou diferentes motivos pela preferência. Para M2, a tecnologia pode criar novas 

descobertas, M5 afirma que estas tecnologias podem ajudar quem tem distrofia. Segundo M6, 

a tecnologia pode ajudar outras pessoas; M7 explicou que seu interesse tem relação com a 

depressão que ela já passou.  

As entrevistadas M3 e M4 se interessaram pelo perfil Mais rápido que o mais rápido, 

pela força de vontade e M1 preferiu o perfil Daniel Dias, brasileiro do ano no esporte 

paraolímpico, por conhecer uma história de um nadador amigo com deficiência. Os motivos 

que levaram a escolha dos textos no grupo da Metodista foram diferentes entre si. 

 

4.6.4. Frequência do assunto deficiência nas revistas 

 

Outro ponto importante abordado nas entrevistas foi a frequência da pauta da 

deficiência nas revistas. Dos entrevistados da Aparte, somente A5 e A7 afirmaram que o tema 

da deficiência aparece bastante; os outros entrevistados reclamaram que a pauta só é inserida 

em períodos específicos como as paraolimpíadas. Para A7, o tema tem aparecido bastante 

pelo aumento da violência. 
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Para A1 o tema deficiência só aparece na mídia quando há algum evento esportivo, 

como as paraolimpíadas. Segundo A4 (Informação verbal, 2013), “nem todas as revistas 

mostrou (sic) também, que era tempo de Olimpíadas”. A6 também citou que o assunto 

aparece na mídia nas paraolimpíadas ou quando aparecem novas pesquisas científicas, depois 

as notícias somem. O entrevistado A8 (Informação verbal, 2013) disse: “Esconde um 

pouquinho, né? Camufla um pouco. Quase não é divulgado para as pessoa (sic) com 

deficiência”. 

De acordo com A3, o tema da deficiência é usado como publicidade:  
É só quando acontece alguma coisa assim, quando a gente ganha alguma 
olimpíada ou quando tem alguma tecnologia sendo inventada e a gente é 
esquecido. A gente é usado como propaganda. É legal você ajudar um 
cadeirante, não é? É legal. Não é igual ajudar um ceguinho a atravessar a 
rua, que você não vai ganhar nada com isso. Quando você faz uma 
propaganda você ganha com isso. Isso é o podre. Mas é assim, o governo faz 
isso, por que a televisão não vai fazer? Por que a revista não vai fazer? 
(Informação verbal, 2013) 
 

Todos os estudantes da Metodista que participaram da pesquisa afirmaram que o tema 

aparece pouco nas revistas e na mídia em geral. M2 e M5 disseram que o assunto é abordado 

mais na época das paraolimpíadas e depois some. Para M4 e M6, as revistas deveriam mostrar 

mais as pessoas com deficiência e aprofundar os assuntos abordados. A entrevistada M8 

afirmou que o assunto aparece quando está relacionado à tecnologia.  

M3 falou da importância de as revistas aumentarem a frequência de notícias sobre as 

pessoas com deficiência:  

Aparece pouco. Aparece pouco, não é? São mais esses tipos de revista que 
trata, Istoé, Veja, mas não é com muita frequência. Eu acho que tinha que ter 
com mais frequência, porque tem bastante gente que lê. As pessoas, 
digamos, mais cultas, leem essas revistas. E é sempre bom, Eu acho que 
podia, vai, em cada uma falar sobre um tipo de deficiência e tudo mais, 
mostrar como surge. Porque, de certa forma, as pessoas acabam adquirindo 
um conhecimento com a leitura. (Informação verbal, 2013) 

 

4.6.5. Paraolimpíadas 

 

Também foi questionada aos entrevistados a opinião da cobertura das paraolimpíadas 

pela mídia. Dos pacientes da Aparte dois não acompanharam os jogos (A3 e A5). A6 disse 

que não assistiu muito em razão da dificuldade de sintonizar a Record, única emissora a 

transmitir o evento, e A7 não respondeu essa pergunta. Já A4 afirmou que achou boa a 
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cobertura da mídia. A8 opinou que também gostou, mas acredita que não deem destaque pelo 

preconceito.  

A2 enxerga os atletas como incentivo para quem tem deficiência:  

E nós temos vários brasileiros que disputam as paraolimpíadas. Até aquele 
rapaz, um nadador, né? Tem umas dificuldades nos braços, nas pernas... É 
um incentivo para aqueles que futuramente, ficarão por inteiro, né? Vão ficar 
numa cadeira de rodas ou já nasceram com deficiência, estimula essas 
pessoas a viver melhor, né? Sem muita depressão. (Informação verbal, 2013) 
 

A1 opinou que os jogos olímpicos e paraolímpicos deveriam se juntar.  

Então, isso eu acho que deveria ser na mesma época, não ter uma separação. 
Faz no mesmo, mesmo. Como é que chama? Chama... vila-olímpica, tudo 
mesclado. A rapaziada correndo ali e tem um camarada lá no meio. Um 
nadador na raia dele e tem uma outra lá, sem o braço. Competir com esse 
aleijado que não tem braço, perna. Fica no pódio mais baixo, prata, o outro 
no ouro. Ombro a ombro. Coloca ombro a ombro pra ver. (Informação 
verbal, 2013) 
 

Os entrevistados da Metodista tiveram duas tendências de respostas: valorizaram o 

desempenho dos atletas e a representação da superação, ou reclamaram da cobertura dos jogos 

paraolímpicos relacionada aos olímpicos, mas M1 não assistiu e M3 não falou da cobertura da 

mídia nas paraolimpíadas.  

Para M4, o que chamou atenção foi ver que os atletas paraolímpicos conseguiram 

ganhar mais medalhas do que os olímpicos. M5 também valorizou a superação dos atletas. 
 Mais ou menos, vi mais o começo assim, não consegui ver cada um 
especificamente. Ah, é legal porque ela aborda bem os assuntos. 
Dependendo, algumas tinham posto até um pouco da história do atleta, então 
eu acho bem legal. Interessante mais a parte de superação deles, né? Porque 
mesmo com dificuldade eles conseguem superar, o que muitas pessoas vai, 
‘ah, nasci assim vou ser revoltado pelo resto da vida’. (Informação verbal, 
2013) 
 

M6 reclamou das paraolimpíadas não terem tanto espaço na mídia.  “Ah, eles não dão 

bastante ênfase assim nas paraolimpíadas. Se é paraolimpíada é para deficientes, né? Eles 

mostram mais as pessoas que não tem nenhuma doença assim” (Informação verbal, 2013).  

M7 faz a mesma reclamação:  
 
É, eu acho uma judiação no que diz respeito à ênfase que se dá às 
olimpíadas, se nós fizermos um parâmetro com as paraolimpíadas. Porque, 
infelizmente, a televisão ela precisa de audiência e as olimpíadas vende 
muito (sic). As paraolimpíadas não. (Informação verbal, 2013) 
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4.6.6. Como as pessoas com deficiência se sentem representadas  

 

Apesar de nem todos entrevistados responderem como se sentem representados pela 

mídia, é importante mostrar as mais variadas visões das pessoas com deficiência em relação à 

questão. Percebe-se que em duas falas são citadas as representações da superação. 

Dos entrevistados da Aparte, somente quatro opinaram sobre a forma que se veem 

representados pelas revistas. O entrevistado A1 disse que não se sente representado pela 

mídia. Ele criticou o fato de usarem atletas para representar as pessoas com deficiência.   
É o que eu falei para você, vou falar de novo, isso aqui foi um momento, era 
momento de olimpíada. Ah, é momento de paraolimpíada? Beleza. Vamos 
pegar uns caras lá. Qual é? Qual se destacou aí? Não pegou o cara que foi 
medalha de cobre, de ferrugem, não pegou. Pegou o cara que tava (sic) lá no 
mais alto ponto do pódio. (Informação verbal, 2013) 
 

 A6 também demonstrou crítica ao tema não ser recorrente e a representação da 

superação.  

Como ela representa? Em poucas partes ela esquece as pessoas, né? Fala em 
algumas reportagens, mas meio esquecido. Não representa muito bem não. 
[...] Como herói. Com certeza. Como herói, tanto o Hawking, o Daniel Dias, 
esse, o biamputado aqui. Como herói sim. Como herói. Não tem como 
coitadinho não. (Informação verbal, 2013) 
 

Já A2 disse que a mídia os representa pela superação: 

O ser humano, apesar das dificuldades que uns têm, eles tão tentando superar 
as dificuldades do dia a dia. E para que a população não fique com dó dos 
cadeirantes ou dos portadores de necessidades especiais, que teve um AVC, 
tá numa muleta ou bengala, que eles não são coitadinhos. Cada um tem uma 
maneira de se viver. Mesmo limitado, mas tá vivendo. (Informação verbal, 
2013) 
 

A7 (Informação verbal, 2013) não afirma claramente como se sente representado pela 

mídia. “Tão tratando bem, tá ajudando a andar, né? tá ajudando a forçar, né? Eles querem o 

bem da gente, né? Quer o bem da gente. [...] Ah, acho que não de coitadinho assim também, 

né?”  

Cinco dos entrevistados da Metodista se posicionaram como se sentem representados, 

assim como dois entrevistados da Aparte falaram da representação da pessoa com deficiência 

como alguém que supera dificuldades. Os entrevistados M2 e M3 identificaram a mesma 

forma de representar a pessoa com deficiência. 
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Para M2 (Informação verbal, 2013), a mídia os representa como lutadores. “Eles 

enxergam o campeão que venceu na vida, que lutou e batalhou e conseguiu chegar aonde 

chegou. Esse lado é um lado bem legal também. Porque não é todo mundo que chega num 

lugar assim”. 

Essa visão também foi identificada por M3 (Informação verbal, 2013). “Eles 

representam como pessoas. Eu vejo que representam como pessoas guerreiras que não se 

deixam abater apesar de todos esses problemas que tiveram durante a vida”.   

M5 apontou a representação do assistencialismo.  
Tem umas que até exageram, tem um que fala, “a não, o deficiente é um 
coitadinho”. Ainda tem deficiente que é melhor que uma pessoa normal. 
Então, eu acho que assim, tem algumas coisas que eles falam que é o que 
realmente, ‘não, realmente é isso’, mas tem umas coisas que eu acho que 
eles exageram, não precisava colocar tanta coisa assim, não. Falando que o 
deficiente é uma pessoa que é 100% dependente. (Informação verbal, 2013) 
 

M4 afirmou ao comparar Brasil e Portugal que a mídia poderia abordar de maneira legal 

a questão e que depois da novela Viver a Vida a mídia estaria mostrando mais o assunto. M6 

(Informação verbal, 2013) explicou que a mídia se preocupa como insere o assunto da 

deficiência. “Eles procuram mostrar de uma forma, assim, que não assustem as pessoas. Às 

vezes, eles cortam assim algumas coisas para não assustar as pessoas”.  

A questão da deficiência e da superação aparece com recorrência na fala dos 

entrevistados, embora seja criticada apareceu em diversos momentos. As pessoas se 

apropriam das representações da mídia, majoritariamente da superação. Essa mesma 

tendência foi encontrada nas representações que aparecem nas revistas analisadas.  

Talvez no primeiro grupo seja comum a ideia da superação, pelas dificuldades que essas 

pessoas passam. Fica visível como a diferença de condições socioeconômicas pode dar mais 

conforto às pessoas com deficiência. Isso foi citado quando elas falavam da questão do alto 

preço de uma tecnologia como o ibrain, o que é muito distante da realidade de todos 

entrevistados. 

 

4.6.7. Como gostariam de ser representadas 

 

Os voluntários da pesquisa ainda responderam como gostariam de ser representados 

pela mídia. Poucos responderam à pergunta como querem que a mídia represente a pessoa 
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com deficiência. Os entrevistados da Aparte citaram que não deveriam ser representados pelo 

assistencialismo, mas sim pela inclusão.  

O entrevistado A3 explicou a representação que não gosta:  

Elas poderiam melhorar a forma como eles representam a pessoa com 
deficiência. Acho que podiam abrir menos assistencialismo, mais ajuda de 
fato. Menos ‘eu vou chamar você no meu programa e te dar uma casa para 
você me dar audiência’ e mais ‘eu vou te dar trabalho, vou te dar as leis que 
te assistem’ ou coisa assim. (Informação verbal, 2013) 
 

Já A5 (Informação verbal, 2013) falou do desejo de ser vista como qualquer outra 

pessoa.  “O que espera ver nas revistas? Então, pras pessoas, né, conscientizar que a gente é 

normal, porque tem gente que acha que a gente não é normal. Então, é isso que tinha que 

expricar (sic) e ter mais ‘expressão’ acho”. 

As opiniões dos participantes da pesquisa da Metodista foram mais diversificadas: 

desde representar com humano, pela inclusão e as dificuldades. A entrevistada M4 afirmou 

que deveriam abordar mais o assunto, enquanto M1 (Informação verbal, 2013) falou da 

representação da igualdade. “Eu acho que poderia mudar fazendo com que as pessoas 

enxerguem que somos todos iguais”. 

M5 evidenciou a importância do repórter se colocar no lugar da pessoa com deficiência, 

pensar em como ele se sentiria se tivesse deficiência.  

Ah, sei lá, ver um pouco mais, não... tirando o lado assim de repórter e 
falando como pessoa. Se fosse ela, como ela superaria, entendeu? A 
dificuldade de, imagina, se você é assim, como que eu passaria por isso? 
Mais ou menos isso. Pra ver assim, pra até, ter uma reportagem mais 
sensível, alguma coisa assim. Não frisando só a pessoa só porque é 
deficiente que é deficiente, entendeu? Mais o lado humano dela. (Informação 
verbal, 2013) 
 

M2 acredita ser necessário representar a superação dos obstáculos diários:  
Acho que elas veem sempre o lado assim mais bom (sic). Mais bom não, o 
lado bom. Porque é como eu te falei, repetindo a mesma matéria, do 
vencedor, então a coisa boa da coisa, sempre, né? Estar (sic) vendo o lado 
positivo, ah, um dia vou chegar e ganhar na vida. E às vezes você enfrenta 
dificuldades todo dia. É a calçada, é as ruas, é estacionamento que ninguém 
respeita, é banheiro que o pessoal entra e não respeita e te veem ali e fingem 
que não está acontecendo nada, sabe? Esse tipo de negócio assim. Que ela só 
vê o lado bom e nunca o lado negativo. (Informação verbal, 2013) 
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4.6.8. Sugestões de temas e abordagens para a mídia 

 

Os entrevistados deram várias sugestões de assuntos e abordagens que gostariam de ler 

nas revistas em relação à questão da deficiência. As sugestões estão relacionadas às 

experiências de vida e algumas são bem específicas. As pessoas da Aparte (A2, A4, A6 e A8) 

citaram que esperam ler reportagens relacionadas à tecnologia e ciência, além pesquisas que 

possam dar mais qualidade de vida às pessoas com deficiência. Até por que esses 

entrevistados têm lesão medular e querem saber de pesquisas que possam fazer com que 

voltem a se movimentar.  

 A2 contou que espera ver reportagem a respeito do equipamento que permitirá um 

menino cadeirante dar um chute na bola na abertura da Copa de 2014. Já A4 (Informação 

verbal, 2013) disse que espera ver mais reportagens na televisão. “Mais, eu queria que 

mostrasse mais coisa sobre deficiente, na TV e na revista. Mais na TV porque eu acho que 

tem gente que não lê a revista, né? Não, é só isso mesmo que eu queria ver. Sobre as 

pesquisas mesmo e sobre os ‘esporte’ mesmo”. 

O entrevistado A6 comentou que gostaria de ler textos de tratamentos de célula-tronco, 

onde as pesquisas são realizadas e como a pessoa pode se tornar um voluntário para essas 

pesquisas. Ele cobrou informações do gênero utilitário. Para A8, são necessárias notícias do 

avanço da tecnologia. A5 falou que a mídia deve abordar as pessoas com deficiência como 

pessoas normais.  
Eu acho que poderia ser assim, mais expricado (sic) as coisas, mais pra 
assim, pra sociedade, pra sociedade. Procurar saber que deficiência é bom 
pra ciência e a gente que tem, mas tem que ser lidado (sic) como todo 
mundo, normal. Não a pessoa pensar, né, deficiência é doença ou é um 
negócio pegajoso. Sei lá, porque tem gente que olha na gente assim, parece 
que ‘nossa, vai pegar aquilo lá’, né. Então, pras pessoas, né, conscientizar 
que a gente é normal, porque tem gente que acha que a gente não é normal. 
(Informação verbal, 2013) 
 

Os alunos da Metodista deram opiniões e ideias mais diversificadas. Os entrevistados 

(M1, M3 e M5) acreditam que as revistas deveriam explicar os diferentes tipos de deficiência. 

M3 sugeriu que outros assuntos poderiam ser abordados e que deveriam divulgar locais que 

cuidam de pessoas com deficiência, porque existem pessoas que não sabem onde podem ser 

atendidas. 

M5 também acredita ser importante explicar as diferenças dos tipos de deficiência: 
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Ah, tem muita gente que fala, ‘ah, tem deficiência’, mas não sabe 
exatamente o que é. Aí, explicar mais que é a diferença de cada uma. Achei 
legal que ele falou assim da genética, tem muita gente com distrofia que é 
por causa da genética, assim, dos parentes teve, ou por consequência da vida. 
Aí explicar mais ou menos certinho assim como, por que daquilo, explicar 
tipo qual a diferença de uma dificuldade para a outra, uma doença assim da 
outra. (Informação verbal, 2013) 
 

M6 (Informação verbal, 2013) sugeriu que os jornalistas deveriam escutar fontes 

variadas. “Colocar a opinião de outras pessoas. De outras pessoas que têm e também que não 

têm, assim, que vê a deficiência e pessoas que não têm a deficiência. Para falar o que acha, se 

isso acontece mesmo”. Quanto à ideia de novas pautas, os entrevistados pedem mais matérias 

relacionadas à sua deficiência específica ou à realidade.  

 

4.6.9. Outras percepções 

 

O material das entrevistas é muito rico, para melhor organização elas foram divididas 

em tópicos, mas como ainda existiam colocações interessantes variadas, criou-se essa seção 

para tratar das diferentes visões dos entrevistados. Essas falas foram selecionadas para 

mostrar a pluralidade das respostas, apesar de existirem opiniões convergentes.  

Em relação à reportagem Afinal, a leitura da mente alguns entrevistados criticaram o 

alto custo das tecnologias, que seria inviável financeiramente para a maior parcela da 

população brasileira. M5 (Informação verbal, 2013) criticou o valor da tecnologia. “O começo 

da cadeira lá, o... da parte do Stephen, acho que eu não gostei muito, não. Porque, vai saber se 

tal... vai ser muito pouco usado porque, dependendo, o valor vai ser muito alto”.  

A2 (Informação verbal, 2013) também falou dos altos preços de uma mochila de 

eletrodos no Japão, que ajudaria a movimentar pessoas com deficiência. “Então eu li isso 

numa reportagem. Mas o equipamento, na época, que eu li a reportagem custava seis mil 

reais. Se fosse alugar seriam seis mil reais por mês, se viesse para o Brasil”. 

A3 ainda abordou a dificuldade de acesso à tecnologia como o exoesqueleto que está 

sendo criado pelo neurocientista Nicolelis.  

A gente tá evoluindo pra dentro. Mas isso é impensável, cara. Porque, pensa 
nesse exoesqueleto do Nicolelis, quem vai ter dinheiro para comprar isso? A 
gente mal tem dinheiro para comprar uma cadeira. Então, isso não é para a 
gente, acaba sendo para gente, mas acaba sendo não para a gente. 
(Informação verbal, 2013) 
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A1 também parece descrente com a tecnologia do ibrain. “Quero ver acontecer, porque 

tem muita coisa acontecendo aí que é tudo balela, num tá? É tudo fantasiado, que eles acham 

que, na realidade, a ciência que muda do dia para noite. Minha opinião! O que hoje tá certo 

amanhã já não tá. 

M8 falou de maneira positiva e utópica sobre a tecnologia:  

Eu achei muito interessante, pra você ver como está avançado hoje a ciência, 
como tudo é possível. Coisas assim, pelo menos, quando eu era menor, a 
gente tinha uma outra visão. A gente achava que não seria capaz de fazer 
nada e hoje você vê que não é bem assim. Eles investem mesmo. Eu acho 
que daqui a algum tempo só tem a melhorar. Daqui a 20 anos não vai existir 
mais ninguém em cadeira de rodas e vai ser muito legal. (Informação verbal, 
2013) 
 

Outros entrevistados mostraram opiniões diferentes. M2 citou que busca informar-se na 

internet.  
Eu acho que em sites mais alternativos assim você encontra bem mais 
diferença de abordagem, conhece outros ângulos de visão. Tem um site que 
chama hypeness, se eu não me engano, e ele trata assim de várias, diversas 
dificuldades físicas e mentais [...] Vi também nesse site que eu comentei 
com você, vi outra matéria que era muito legal, que era sobre uma menina 
que ela era autista e mostrando um vídeo que ela fez pela visão dela. 
(Informação verbal, 2013) 
 

Já M3 contou como modificou a forma como ela se enxergava: 

Antigamente, eu me via como uma coitadinha, eu queria ser tratada como 
uma coitadinha da família. E minha família sempre, ‘não, você não é 
perfeita? Tem sua deficiência, mas e aí? Você é perfeita. Vai trabalhar, vai 
estudar, vai sair, vai fazer as suas coisas’. Porque ficar trancada dentro de 
um quarto não vai resolver. Então, eu vou viver, né? (Informação verbal, 
2013) 
 

Esses são somente alguns trechos das entrevistas realizadas. Ao ler todas as entrevistas 

é possível perceber a riqueza de respostas, de como cada receptor recebe de maneira diferente 

a mesma mensagem. Foram percebidas convergências e divergências nas respostas dos 

entrevistados. Por isso, é importante identificar quais são as mediações que interferem na 

maneira como as pessoas percebem as revistas. 

 

4.7. Linguagem utilizada 

 

A linguagem não é a única forma de mostrar preconceitos, até porque a barreira 

atitudinal é mais forte, mas a utilização de determinadas terminologias pode ajudar na 
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modificação das representações da pessoa com deficiência. Os próprios entrevistados 

utilizaram termos inadequados para se retratar ou retratar as pessoas com deficiência.  

No grupo da Aparte foram identificados diversos termos. A2 utilizou duas vezes 

“portador de necessidades especiais”, em que ele mistura o termo portador com pessoa com 

necessidades educacionais especiais. A3 e A6 se colocam como participantes do grupo de 

pessoas com deficiência ao utilizar a expressão “a gente”.  

A5 também usou “a gente”, mas usou o termo problema como sinônimo de deficiência. 

Já na fala de A4 o termo deficiente foi recorrente, apareceu sete vezes na entrevista. A7 

utilizou uma terminologia mais forte, “aleijado” e A8 o termo “normal”. Pode-se fazer uma 

relação entre os termos utilizados e a relação da pessoa com a sua deficiência, de como ela se 

enxerga.    

Pessoas como A7 adquiriram uma deficiência há pouco tempo. Há uma relação nítida 

do tempo em que a pessoa ficou com deficiência. Quanto menos tempo pior a aceitação, pois 

existem fases de adaptação à nova realidade, assim como a forma de representação da mídia e 

da sociedade é incorporada pela pessoa com deficiência. 

No grupo de entrevistados da Metodista, o termo “deficientes” foi mais recorrente. M5 

utilizou o termo cinco vezes, M2 somente uma vez, M3 duas vezes deficientes e duas “pessoa 

com problema”, M8 duas vezes “deficientes” e pessoa com deficiência e M4 deficiente físico, 

auditivo e mental.  

M1 também se colocou como pessoa com deficiência ao usar “gente”, mas utilizou duas 

vezes “portadores de deficiência” e ‘pessoas com deficiência’. M6 utilizou três vezes 

“deficiente”, sete vezes doença como sinônimo de deficiência. No caso dele, pode ser 

explicado porque sua dificuldade de mobilidade está relacionada à doença degenerativa, 

esclerose múltipla. M7 utilizou vários termos como “portador de deficiência física” duas 

vezes, “deficiente físico”, “necessidades dos portadores especiais”.     

Também cabe pensar que algumas vezes a utilização do termo pode ser porque a pessoa 

quis usar sinônimos para pessoas com deficiência, mas em diversas entrevistas as pessoas não 

utilizaram esse termo.  

 

4.8. As múltiplas mediações  
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Nas entrevistas realizadas tanto com pacientes da Aparte e com estudantes Metodista 

foram localizadas todas as mediações propostas por Orozco (2005): videotecnológica, 

cognitiva, situacional, institucional e de referência. Também foram encontradas múltiplas 

mediações em uma mesma frase, ou trecho. No exemplo abaixo se observam as diferentes 

mediações: 

Eu não consigo me ver assim. Porque a maioria você vê também que são 
homens, né? A maioria são homens e já começa por aí. E eu não faço 
esporte, por exemplo. Eu faço coisa assim: musculação, faço pilates, mas 
não faço basquete, não corro, não faço. Sei lá, faço saltos ou nada desse tipo. 
Então eu não vejo neles. Eu me vejo vencendo em outros modos de vida, 
mas não nesse modo. (M2, Informação verbal, 2013) 

 
Nessa fala, primeiro localizou-se a mediação de referência de gênero, pois a 

entrevistada explica que não se sente representada por homens, por ser mulher, mas também 

foi identificada a mediação cognitiva relacionada às experiências de atividades físicas que a 

estudante de jornalismo já realizou e porque em sua experiência de vida ela vence as barreiras 

diárias e não como os atletas, com medalhas. Na fala de outra entrevistada também 

apareceram múltiplas mediações: 

A abordagem é diferente porque são pessoas que, querendo ou não, têm uma 
realidade diferente. Atletas, não é a mesma coisa que, por exemplo, a minha 
realidade. Eu enfrento coisas diferentes, então, eles pegaram as pessoas que 
estão na mídia, digamos assim, pra retratar melhor, mas você lendo assim 
não tem como representar direito o deficiente no Brasil, pelo menos. (M8, 
Informação verbal, 2013) 
 

Nesse trecho identificou-se a mediação de referência de profissão, pois a estudante de 

administração não se identifica com a profissão dos atletas. Apareceu também a mediação 

cognitiva, pois ela trata da bagagem cultural, da realidade diferente.  

Outro exemplo de mediações múltiplas é a fala do entrevistado A2 (Informação verbal, 

2013), estudante de engenharia: “Eu converso na hora que eu faço fisioterapia lá na 

Associação de Tetraplégicos de Taubaté, aí a... as pessoas cadeirantes se interessam muito 

sobre isso aí. Experiências com células-tronco, os equipamentos”. Identifica-se a mediação 

institucional relacionada à Aparte e a mediação cognitiva de que as pessoas que têm lesão 

medular se interessam pelas pesquisas de células-tronco que podem mudar a condição de vida 

de quem é cadeirante. 

A mediação cognitiva foi a mais evidente nas falas dos entrevistados, porque muitos 

falaram de suas experiências de vida, de acordo com o tipo de deficiência que têm, com suas 

referências e bagagens culturais. Na entrevista seguinte, com A6, paciente da Aparte, aparece 
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a mediação cognitiva. Por ter uma deficiência decorrente de lesão medular, as células-tronco 

são a esperança para reverter a situação.  
 Às vezes eu procuro ver quando tem reportagem de células-tronco, para a 
pessoa... relacionada à cadeirante, daí eu vejo essa pesquisa.  De célula 
tronco eu vejo pra mim. (sic) Pra mim saber se eu vou ter a possibilidade de 
mais pra frente, com essas pesquisas de serem avançadas e eu andar de novo. 
(Informação verbal, 2013) 
 

Essa mediação ocorreu na fala de M6, estudante da Metodista, que relaciona a história 

do maestro João Carlos Martins que assim como ele tem uma doença degenerativa. M6 

relaciona a experiência do maestro com a própria experiência. 
Em tv eu gostei também da matéria sobre o João Carlos Martins, que contou 
bastante a história dele. Aos poucos ele foi perdendo a força da mão. Que ele 
também era muito virtuoso no piano, aí foi perdendo a dificuldade, foi 
dificultando ele de continuar tocando piano. Daí ele criou uma força dentro 
dele e hoje ele é regente. [...] E eu gostei bastante disso também. Isso 
também motivou também, pra ajudar a minha ajuda na minha doença, a eu 
crescer bastante na vida. (Informação verbal, 2013) 
 

Outro exemplo de mediação cognitiva foi identificado na entrevista de M7, quando ela 

explica sua experiência da recuperação: 
Porque a partir do momento que você passa por cadeira de rodas, que foi a 
recuperação depois do meu acidente, por muleta, o tempo que você fica na 
cama, quando você é inserido novamente na sociedade, você passa a ter um 
olhar mais atento. Principalmente porque eu não consigo... não sou vista 
como uma portadora de deficiência, quem me olha não sabe que eu tenho. 
(Informação verbal, 2013) 
 

Outras mediações também apareceram, como, por exemplo, a vídeotecnológica que foi 

encontrada uma vez pelo A6 (Informação verbal, 2013). Ele explicava o motivo de não ter 

acompanhado a cobertura da imprensa das paraolimpíadas. “Porque pegou na Record e lá em 

casa ela pega super ruim”. As pessoas responderam de que forma liam se pela internet, revista 

em papel, mas não relacionaram como o suporte influenciou na leitura. 

A mediação situacional também teve pouca recorrência, mas foi identificada na fala da 

dona de casa, A5 (Informação verbal, 2013). “Mas, é só assim que eu faço, não tenho 

paciência para ler mais não. Para mim é complicado, é difícil, ainda mais que agora eu tenho 

minha filha pra cuidar também, que tem problema também”. 

A estudante de administração, M8 (Informação verbal, 2013) também falou por que lê 

as revistas. “Eu leio mais a Veja, mas não muito, assim, eu leio mais porque a gente... eu 

tenho aqui no meu trabalho. Trabalho na biblioteca, então a gente recebe, quando tem tempo 
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dá uma folheada. A Época e a Istoé eu não leio muito”. Nesse trecho aparece a mediação 

situacional, a estudante explicou em qual situação ela lê a revista. 

No trecho da entrevista da estudante de pedagogia, M3 (Informação verbal, 2013) 

também foi identificada a mediação situacional. “Revista eu leio diariamente, semanalmente, 

porque o meu namorado tem uma banca de jornal, então eu tenho bastante contato com 

revista”. A mediação institucional foi localizada em poucas entrevistas. Ela apareceu na fala 

de A2 (Informação verbal, 2013). “Eles não sabem o que é estar numa cadeira de rodas. Só 

quem tem uma família, um marido, uma esposa, um filho, sabe o que é isso”. Nesse trecho foi 

identificada a mediação institucional da família, como quem tem um parente com deficiência 

tem outra visão do assunto. 

 A mesma mediação institucional de família foi identificada na entrevista de M1:  

Porque uma família que não tem nenhuma pessoa com deficiência ela acaba 
assim, ela acaba não tendo o conhecimento. E muitas das vezes a criança 
nasce assim, não sabendo que existem pessoas mais diferentes que ela. Aí eu 
acho assim que as revistas poderiam trazer mais matérias sobre isso, mais 
conhecimento, tanto na mídia, para poder ter esse conhecimento. 
(Informação verbal, 2013) 
 

Também foram identificadas mediações de referência, como, por exemplo, na fala de 

A6 (Informação verbal, 2013). “Mesma forma. Também depende da classe social, aquelas que 

têm mais privilégio, são as mais ricas de poder aquisitivo. Fora isso, tão iguais”. 

Outra mediação de referência de país apareceu na entrevista com M4, quando compara a 

mídia portuguesa e brasileira:  
Lá na mídia portuguesa. Eu achei muito interessante isso. Vamos voltar para 
o Brasil porque a gente não está lá. Mas eu acho que aqui no Brasil, acho 
que, por ser um País muito grande, por ser maior, por ter mais gente, acho 
que eles aceitam um pouco melhor. (Informação verbal, 2013) 
 

A mediação de referência foi encontrada na fala de M5 (Informação verbal, 2013) 

quando ela explica o que mais lhe interessa nas revistas de atualidades “Ah, eu vejo mais o 

que acontece assim, no mundo, vejo o que mais tá falando. Tipo, mais a parte da economia do 

exterior, que é o curso que eu to fazendo, mais me relaciona mais com isso”. 

Foram selecionadas apenas alguns exemplos das mediações encontradas nas entrevistas 

com os pacientes da Aparte e os alunos da Universidade Metodista. Até porque ficaria 

cansativo colocar todas as falas que continham alguma mediação.  
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A mediação mais recorrente é a cognitiva, pois as pessoas embora falassem da mídia 

contavam a experiência, a vivência enquanto pessoa que tem deficiência. Elas contam com 

experiência pragmática, como alguém que vive concretamente o que é ter deficiência.  

As pessoas entrevistadas não produzem sentido somente no campo simbólico-abstrato, 

como alguém que enxerga a deficiência de fora. Essas apropriações tem um peso maior na 

dimensão semântica-pragmática, porque falam do lugar de quem vivencia diariamente as 

barreiras arquitetônicas, atitudinais, entre outras.   

As múltiplas mediações também foram encontradas nas falas dos entrevistados, porque 

o sujeito fala de vários lugares sociais, por ser mulher ou homem, do local onde mora, de 

onde estudou, do tempo em que está com a deficiência. Ele não consegue separar as 

mediações e como as instituições e situações interferem na forma como ele enxerga a vida.  

Como Orozco (2003) afirma, as leituras acontecem em movimento, logo o que elas 

responderam nessas entrevistas poderia ser diferente em uma próxima entrevista, e as 

interpretações e interferências das mediações não acabam no momento em que a pessoa lê as 

revistas: elas continuam quando o indivíduo fala das reportagens com as pessoas de seu 

convívio social. Ele não analisa somente em sua singularidade, mas em suas inter-relações 

sociais. As apropriações não são feitas de maneira fragmentada, pontual, mas com diversas 

mediações que atuam e convergem ao mesmo tempo no mesmo indivíduo.  

Para Braga (2006), é importante é saber como a mensagem circula depois da recepção. 

Para ele continua o processo da produção de sentidos, como, por exemplo, se os entrevistados 

conversaram com amigos e parentes a respeito do material que leram.  Essa ideia explica o 

conceito que Braga (2006) criou de sistema de circulação interacional, explicado no primeiro 

capítulo. Para o autor, pode gerar novos produtos, como, por exemplo, reclamações de leitores 

e até a criação de blogs ou sites, como citado pela entrevistada M2, com notícias alternativas.   

Percebe-se o fenômeno da midiatização, em que o processo não acontece somente 

quando a pessoa está em contato com a mídia, lendo as revistas, mas quando esses assuntos 

são discutidos na sociedade e ultrapassam o processo, a produção, e a recepção da 

informação, como se a mídia pautasse os assuntos discutidos na sociedade, embora a mídia 

não possa ser considerada como algo separado da sociedade.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

 

Nesta seção se pretende conectar as várias reflexões desenvolvidas na pesquisa, os 

conceitos, as análises de conteúdo, de discurso e recepção. Para trazer uma visão macro da 

questão é necessário articular os conceitos e resultados da pesquisa, assim como apontar 

caminhos para novas pesquisas relacionadas ao assunto.  

Em relação à influência das mediações no processo de recepção, com a análise das 

principais revistas de atualidades foi possível perceber como as pessoas com deficiência se 

sentem representadas, seja pelo assistencialismo e principalmente pela superação. Também, 

como gostariam de ser representadas pela inclusão, e descobrir temas que os leitores esperam 

encontrar nessas revistas e nas reportagens que tratem da pessoa com deficiência. Esta 

pesquisa e as entrevistas podem ser interessantes para os jornalistas entenderem como os 

leitores destas revistas querem ser representados. 

Nota-se, nas entrevistas, o quanto as diferentes mediações influenciam no processo de 

apropriação dos textos selecionados das revistas Veja, Época e Istoé, pois os entrevistados 

responderam de maneira diferente às perguntas, embora fossem notadas algumas tendências, 

até porque as pessoas de cada grupo tinham algumas características similares, como fazer 

fisioterapia na mesma instituição, ou estudar na mesma Universidade.  

Vale registrar que todos os pacientes da Aparte não nasceram com deficiência e que 

quase todos sofreram, por diferentes motivos, lesão medular. Já os estudantes da Metodista, 

em sua maioria mulheres (só um homem) e jovens (só uma estudante com 50 anos), 

apresentam diferentes tipos e causas de deficiência. 

A maioria dos entrevistados, 11 dos 16, escolheu a reportagem intitulada Afinal, a 

leitura da mente. Nesse texto foi identificada a representação da normalização, em que a 

tecnologia pode curar, melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Apesar de 

algumas críticas em relação ao preço da tecnologia, houve interesse dos entrevistados por 

tratamentos que pudessem fazer com possibilitar a estes andar novamente.    

Observou-se a crítica dos entrevistados quanto à forma como são representadas as 

pessoas com deficiência, com ênfase no assistencialismo e na superação. Alguns entrevistados 

também manifestaram o desejo de ser vistos pelo viés da inclusão. No entanto, em diversos 

momentos da entrevista eles valorizaram a superação não só dos paraatletas, vistos como 

heróis, mas a superação de desafios diários que precisam passar.  

As respostas vão ao encontro da predominância da representação da superação nos 

textos das revistas. Há certa sintonia entre as representações da mídia e as apropriações dos 
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leitores, embora se deva considerar o fato de que dos três textos selecionados, dois tratavam 

da superação de esportistas.  

Um dos resultados mais importantes da pesquisa foi verificar quais fontes mais 

apareceram se foram especialistas, especialistas com deficiência, comunidade, comunidade 

com deficiência e governo e perceber que são as pessoas sem deficiência que falam sobre o 

tema. Mesmo que os textos das revistas tratem da deficiência elas pouco dão voz a este grupo. 

Os jornalistas recorrem mais aos especialistas, pais, técnicos do que as pessoas com 

deficiência. 

O mesmo ocorreu com a linguagem utilizada, quando os entrevistados tratavam a 

deficiência. Vários usaram termos como portadores de deficiência, deficientes, termos 

encontrados nas revistas, como citado no Quadro 2 de frequência de palavras. 

É possível perceber, portanto, que as próprias pessoas com deficiência acabam 

incorporando a forma como a mídia as representa e tomam tais representações como um 

modelo a ser seguido. Assim, a própria mídia pode ser uma forma de mediação que interfere 

na maneira como as pessoas com deficiência se representam. Principalmente, se considerar 

que se vive em uma sociedade midiatizada, em que as discussões da mídia perpassam seus 

veículos, pautando a sociedade, como no fenômeno do agenda setting. 

Também foi identificada a riqueza de respostas em outros aspectos da entrevista. Como, 

por exemplo, quando foi indagada a opinião dos entrevistados sobre as revistas, apesar de 

nem todos responderem, de maneira uniforme uma vez que, enquanto uma parcela destes 

afirmou, genericamente, gostar das revistas e textos indicados, outra considerou tendenciosa a 

revista Veja. 

Essa diversidade de respostas também foi percebida no tópico das paraolimpíadas, onde 

alguns afirmaram gostar da cobertura da mídia, enquanto outros não a apreciaram. No 

entanto, cada entrevistado explicou, de maneira diferente, as razões do seu interesse ou não e 

da forma de tratamento das paraolimpíadas. Quanto a como se sentem representados, os 

entrevistados responderam dando destaque tanto à superação como ao assistencialismo.  

Já sobre como gostariam de serem representados, os entrevistados responderam de 

maneiras diferentes, apesar da ideia da inclusão ser preponderante. Nas sugestões de temas e 

abordagens de textos para as revistas foi que apareceram respostas mais variadas. Nesse 

aspecto ficou claro como cada pessoa responde de acordo com sua experiência de vida, com 

seu tipo de deficiência, se nasceu com uma deficiência, ou pelo tempo que a pessoa tem 



117 

 

 

 

deficiência.  É possível identificar a mediação cognitiva quando a pessoa fala mediada pela 

sua experiência pessoal. 

Ao perceber essas divergências de opinião nas entrevistas, pode-se compreender como 

as diferentes mediações interferem na forma como as pessoas percebem as revistas. Pois os 

receptores não vivem isolados, eles se inter-relacionam. Assim, diversos fatores culturais, 

como a família, a escola, e a igreja podem ser identificados como mediações institucionais; 

assim como se a revista é lida em papel, ou na internet, caracteriza uma mediação tecnológica; 

ou se a revista é lida no trabalho ou em casa, uma mediação situacional; e, ainda, se quem deu 

a entrevista é homem ou mulher, observa-se uma mediação de referência.  

Essas diferentes mediações atuam no processo de interpretação e produção de sentidos, 

estruturam as apropriações dos discursos midiáticos por parte dos leitores, como seres sociais, 

inseridos em um contexto cultural. As mediações propostas por Orozco (2003) aparecem nas 

falas dos entrevistados muitas vezes juntas, pois as mediações não agem separadamente. A 

pessoa não consegue separar seus papéis sociais, falar somente como mulher ou como 

estudante. Assim, foram identificadas em algumas falas diversas mediações, que poderiam ser 

caracterizadas como multimediações. 

 
As Representações sociais no meio e nas apropriações       

 
Quanto às representações sociais, nota-se que algumas praticamente desapareceram da 

sociedade e da mídia, enquanto outras continuam a existir. Nos textos sobre deficiência, a 

representação que menos apareceu foi do assistencialismo (quatro vezes), que mostra a pessoa 

com deficiência como coitadinha, como vítima. Nas entrevistas poucos identificaram na mídia 

essa representação, que foi criticada.  

Depois, quase empatadas foram identificadas a representação da normalização (sete 

vezes), do modelo médico em que a ciência, os tratamentos e tecnologia que poderiam curar 

as pessoas com deficiência e, também, a representação da inclusão, da cidadania, em que a 

pessoa é vista como alguém que tem direitos e deveres. Na Veja, foi encontrada outra 

representação do humano, próxima à inclusão, em que a pessoa com deficiência é vista não 

somente por suas realizações, mas também por suas limitações.  

A reportagem Afinal, a leitura da mente foi a preferida pela maior parte dos 

entrevistados, mas quando perguntado como eles gostariam de ser representados pela 

inclusão, a resposta foi: como pessoas iguais às outras, valorizando as diferenças.   



118 

 

 

 

A representação mais citada nos textos (11 vezes) foi a da superação, de valorizar as 

dificuldades que as pessoas passam, especificamente, os esportistas. Essa tendência que já era 

esperada, não causou surpresa, até porque, estas entrevistas aconteceram por ocasião das 

paraolímpiadas havendo estes, nas entrevistas, criticado a representação da superação.  

Apesar da não representatividade da mostra, uma vez que foram escolhidas apenas 

edições de seis meses de cada revista, a representação do assistencialismo apareceu menos na 

mídia, começando paulatinamente, a ser substituída pela da normalização, superação e a 

inclusão. Com o que, pode-se concluir ser a representação “ideal” da pessoa com deficiência, 

a de mostrá-la com igualdade em relação às outras pessoas. 

A linguagem passa a ser muito importante neste processo de mudança de representações 

e de mudanças sociais. Portanto, utilizar as terminologias “corretas” e “adequadas” passa a ser 

muito importante colaborando com essas modificações.  

Porém, o discurso politicamente correto não deve aparecer somente no âmbito da 

linguagem, isto é, deve ultrapassá-lo, transformando também a forma como as pessoas 

“normais” se relacionam com as pessoas com deficiência e atitudes inclusivas, tratando a 

pessoa com deficiência com igualdade, percebendo suas habilidades e limitações.  

Mas, o uso da linguagem considerada correta, pode auxiliar nesse processo de mudanças 

de representação e impactando na construção da identidade do indivíduo. A mudança das 

representações da pessoa com deficiência e a diminuição dos preconceitos e estigmas 

acontecem de maneira lenta e gradual, e a mídia pode colaborar nesse processo. 

Mesmo que o receptor se aproprie de diferentes formas, não se pode deixar de perceber 

que a forma como ela representa as pessoas com deficiência interfere na forma como a 

sociedade as enxerga, até mesmo na própria identidade, embora cada receptor possa 

interpretar de diferentes maneiras, até por que as mediações atuam nesse processo de 

apropriação. 

José Luiz Braga (2010) propõe um terceiro caminho aos da produção e da recepção, o 

sistema de resposta:  

Em outras palavras, a hipótese de um terceiro sistema permite 
compreender uma característica decisiva do contemporâneo: por saber 
que é afetada pela midiatização, a sociedade se organiza para enfrentar 
a sua mídia e essa organização afeta o conteúdo das produções 
midiáticas e o modo como cada indivíduo o recebe (BRAGA, 2010, p. 
14). 
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Há um caminho, como Braga propõe, em que os receptores, no caso as pessoas com 

deficiência, enfrentam a mídia, que pretendemos indicar com este trabalho. Importa que essas 

pessoas sejam vistas como sujeitos que produzam sentidos em sua resposta à mídia, 

mostrando como querem ser representadas.  

Uma forma desse sistema de resposta é que as pessoas com deficiência possam dar 

feedback para os veículos, por meio de carta de leitores, e e-mails, entre outros. Com a 

internet, esse sistema de resposta ganha força, pois os leitores também podem produzir 

conteúdos como movimento de resposta em relação à forma como se sentem representados 

pela mídia em geral. Isso pode ser feito com a criação de blogs e vídeos, por exemplo. 

O caminho que Braga (2010) propõe é interessante para novas pesquisas sobre a questão 

da deficiência e mídia, que não se limitem ao estudo da produção, de como a mídia produz as 

notícias, nem somente à recepção, mas que se ocupem em compreender como funciona esse 

sistema de respostas relacionado com a deficiência.  

Hoje o receptor não só é mais ativo no processo de comunicação, como também é um 

produtor de conteúdos. O conceito proposto por Braga (2010) indica caminhos para uma 

pesquisa que investigue como as pessoas com deficiência se representam quando elas 

produzem conteúdos.  

As revistas poderiam fazer pesquisa de opinião com públicos específicos, como as 

pessoas com deficiência, mulheres e outros grupos tidos como minorias. A pesquisa aqui 

relatada alargou a compreensão de sua autora de que o receptor é ativo no processo de 

apropriação, mas que a mídia influencia nesse processo, e que esses dois movimentos 

acontecem no processo de comunicação. O emissor envia mensagem para o receptor e o 

receptor responde ao emissor. Por isso, a autora percebe a importância do estímulo de leitura 

crítica da mídia, que poderia ser instigada ainda no ensino médio, por meio da 

educomunicação10.  

A pesquisadora também compreendeu melhor as representações como um processo 

coletivo e histórico, que interfere na construção da identidade das pessoas com deficiência, e 

que a mídia ao escolher representações mais inclusivas e ao mostrar a pessoa com deficiência 

como alguém com habilidades e limitações pode contribuir para modificar a forma como a 

sociedade a enxerga. Mesmo que esta mudança seja lenta e gradual. 

                                                           
10 Educomunicação é um método pedagógico que propõe o uso de rádio escolar, blogs, projetos de entrevistas  
e reportagens realizadas pelos alunos.  
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Esta pesquisa pode contribuir para que outras pessoas se interessem pelo tema aqui 

tratado, ou por outros que reflitam um olhar social sobre a mídia. Indica, também, que a 

formação do comunicador, em especial do jornalista, precisa valorizar a defesa dos Direitos 

Humanos das minorias, seu compromisso com a cidadania. Para entender os direitos das 

minorias, os jornalistas devem estar próximos desses grupos, das pessoas com deficiência, de 

mulheres e dos negros. 

Com esta aproximação os jornalistas podem ter ideias de pautas e saber como deve 

representá-las, até porque é preciso lembrar que o jornalista também é um ser social, que 

reproduz preconceitos e representações que circulam na sociedade. Assim, a proximidade 

pode fazer com que o jornalista perceba a deficiência de outra forma. Os jornalistas deveriam 

refletir sobre o fazer, sobre o que escrevem. Com redações cada vez mais enxutas e a pressão 

na produtividade, os jornalistas perderam o tempo de reflexão da práxis jornalística, 

importantíssimo para aperfeiçoar o trabalho.  

A sociedade está a acompanhar uma época de mudanças sociais. As manifestações 

políticas, de junho de 2013, nas ruas são um exemplo de possíveis mudanças em nossa 

sociedade. Essas manifestações já aconteciam de maneira isolada por diferentes motivos. 

Cada vez mais grupos têm se articulado, como os gays, as mulheres, entre outros.  

Esses grupos aproveitaram as manifestações para também fazer suas reivindicações. O 

grupo das pessoas com deficiência, anualmente, se reúne no Rio de Janeiro, como em São 

Paulo, no movimento Superação pedindo melhores condições para essa parcela da população. 

Com essa tendência de manifestações, percebe-se que cada vez mais as pessoas compreendem 

o papel de cidadãos que devem cobrar seus direitos, inserindo sua pauta na sociedade e 

conseguido novos direitos e ganhando visibilidade.   
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ANEXO 1  

Textos analisados 

 



130 

 

 

 

 

 



131 

 

 

 

 

 



132 

 

 

 

 



133 

 

 

 

 

 



134 

 

 

 

 

 



135 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

 

 



137 

 

 

 

 

 



138 

 

 

 

 

 



139 

 

 

 

APÊNDICE 1 

Roteiro de temáticas a serem perguntadas 

- Você lê as revistas Veja, Época e Isto É?  

- Com qual frequência? Em qual lugar? Em que situações?  

- Lê as revistas em papel? Na internet? No tablet?  

- Por que você lê esta(s) revistas? Com que motivação? 

- Como você descreve estas revistas?  

- O que acha destas reportagens sobre as pessoas com deficiência? 

- O que elas têm de especial (diferente em relação a outros reportagens)? Por quê? 

- Vê diferenças entre a abordagem dada nas diferentes revistas sobre a pessoa com 

deficiência? Por quê? 

- Você se lembra de alguma matéria específica sobre deficiência em uma destas revistas? Por 

quê? O que achou desta matéria? 

- O que chamou atenção nas matérias destas revistas na paralímpiada? Por quê? 

- O que não gostou nas reportagens que tratam a pessoa com deficiência? Por quê? 

- Já conversou com alguém sobre as reportagens? O que elas disseram? 
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APÊNDICE 2 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Legenda: 
E – Entrevistadora 
A ou M – Entrevistado da Aparte ou da Metodista 
 
Entrevista com A1 - Homem 

E – Você lê as revistas Veja e Isto é? 
A1 – Leio. 
E – Lê? Com qual frequência? Você assina? 
A1 – Não, não... 
E – Você compra? 
A1 – Eu leio na internet. Acompanho pela net.  
 
E – Geralmente pela internet, mas você lê assim em consultório? Às vezes em algum lugar? 
Não? 
A1 – Não. Eu leio mais na internet e pego a matéria pertinente. Aquilo que me interessa. 
 
E – Aí eu ia te procurar por que geralmente você lê essas revistas? Qual a sua motivação para 
ler as revistas? 
A1 – Porque elas sempre tão atualizando as coisas que tá (sic) acontecendo ao redor do 
mundo, coisa que a nossa mídia escrita não traz, né? É uma falha nossa, né? Essa mídia aí, ela 
meio que pesca lá fora e traz esses conteúdos interessantes pra gente ter acesso. 
 
E – Aí eu ia te perguntar também, assim, como você descreve essas revistas? O que você 
acha? Se tem alguma opinião formada sobre cada revista? O que você poderia dizer sobre 
elas, assim, se você percebe...?  
A1 – Deixa eu ver o que eu posso. É, não é?! Elas não têm assim um sensacionalismo, isso é 
muito importante. Não tem, é “imparcial”, “é outra coisa que é importantíssimo” e foca. O 
foco deles é trazer benefício, assim bem focado. Conhecimento nada fútil, nada de futilidade. 
Apesar que tem um merchandising, tem a parte de propaganda que isso aí faz parte do jogo, 
né? Faz parte do show. Porque tem que ter um patrocínio. Aí, no mais, o conteúdo delas são 
(sic) muito bom. São excelente. 
E – Sobre outras reportagens que você lê sobre deficiência, né?  O que você acha sobre essas 
reportagens específicas sobre a deficiência? 
A1 – Isso é bem subjetivo, né? Porque falando, a grosso modo, eles tão tratando de um 
assunto que isso aí é... isso aí vai ser objeto de estudo durante muito tempo. Durante muito 
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tempo. Pelo que eu vi aqui a neurotecnologia tão mexendo em um campo que isso daí já é 
antigo. A nossa pátria tá atrasada 150 anos em tecnologia. Acredito que para chegar aqui vai 
demorar, mas, o que eu acho, o que eu acho... Memória artificial, eu não tenho assim uma 
opinião formada a respeito, eu quero ver acontecer. Quero ver acontecer, porque tem muita 
acontecendo aí que é tudo balela, num tá... é tudo fantasiado, que eles acham que, na 
realidade, a ciência que muda do dia para noite. Minha opinião! O que hoje tá certo, amanhã 
já não tá. Então é o meu parecer! Bem subjetivo. Eu tô dizendo o eu, entendeu? 
 
E – Mas assim, não só dessa reportagem, mas dessas reportagens que você leu ou de outras 
que já tenha lido, o que você acha quando vão falar da questão da deficiência, assim, 
como...O que você sente, que você observa, de observação específica? 
A1 – Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Em relação à lesão medular, em relação ao 
mal de Parkinson, Alzheimer é... Enfim, aquele... esclerose múltipla, isso daí é tudo. Cada 
caso é um caso. Então, não tem como falar que, aquele ator que morreu, que fez o filme Super 
Homem, ele investiu pesado, a fortuna dele em prol disso aqui. Acredito que tem as entidades 
que ele ajudou, deve ter investido pesado nessas pesquisas. Porque é tudo para beneficiar isso. 
E assim, o que eu, eu não tenho, não tenho o que falar, porque isso aí é objeto de estudo faz 
tempo. Entendeu? 
 
E – Por exemplo, em relação a alguma reportagem, por exemplo, tem alguma que, dessas três, 
ou de outras coisas que você já tenha lido, quando você lê alguma coisa que, dessas que mais 
te chamou atenção por algum motivo? 
A1 – Essa primeira do Stephen Hawking, essa me chamou bastante atenção. Não somente 
sobre essa operação, mas o dele me chamou atenção. Porque é um camarada que ele tá 
totalmente inativo, é quase um vegetal. Estão querendo preservar uma memória que é 
privilegiada. Se formou lá na Inglaterra. Não, não! Inglaterra, não, nos Estados Unidos. Ele 
é... ah, esqueci a nacionalidade! Mas não importa, enfim, e ele tá lutando. Mas isso é inerente 
da natureza humana: é lutar. É lutar, enquanto há vida, há esperança. Então, eu foquei 
bastante isso. As outras é superação. Superação assim para o camarada não ficar na... entrar 
no ostracismo e ficar inativo. Mas o dele é sensacional. O caso desse físico. 
 

E – E aí você percebe uma diferença, pelo menos nessas reportagens que você leu, de 
abordagens diferentes da pessoa com deficiência? Percebe uma abordagem diferenciada ou 
não? Você acha que elas são parecidas? 
A1 – Eu acredito assim, no meu parecer, subjetivo de novo. Esse negócio de diferencial, não 
existe. Já entra o tal do pré-conceito. A paraolimpíada, pô, que é isso? Coloca junto lá. Eu 
duvido esses cara que nem o paranaense aqui, ele dá um show no velocista lá do sul-africano, 
o norte-americano, o inglês, o belga... Enfim, eu não vejo que fazendo diferencial. Não vejo. 
Tratar... não, não... Coloca eles páreo a páreo para ver.  
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E – Você acha que as revistas suas tratam da mesma maneira a pessoa com deficiência? Não 
vê nenhuma diferença? 
A1 – Bom se eles fizeram uma matéria especial, eles estão tratando com diferencial. É um 
diferencial porque eles separaram o espaço especialmente para isso. Aquele espaço lá é 
destinado a isso. Não sei, não sei. 
 
E – Eu ia te perguntar também, você se lembra de alguma matéria específica sobre deficiência 
nessas revistas, além dessas, alguma que você leu e disse: nossa, isso me chamou a atenção! 
Uma notícia... 
A1 – Sempre uma pessoa que eu acompanho quando ele tá, quando ele vai dar uma entrevista 
eu acompanho, é o Marcelo Rubens Paiva. Essa cara aí fala a verdade a respeito disso. Às 
vezes é muito sensacionalismo, por que fizeram essa matéria? Se você olhar a data dessas 
revistas aqui era época de Olimpíadas, de esporte, então focaram nisso daí. Porque tava em 
foco. Agora esqueceram. Por que não faz outra? Faz uma atrás da outra, porque, para também 
chamar a atenção também das autoridades. Porque se você for na AACD você vai ver que não 
é assim não. A realidade é outra. Aqui tá falando porque tem um cara famoso, esse cara aqui, 
o Stephen Hawking, ele foi chamado para mediar um assunto lá em Israel, de natureza 
internacional, de conflito, de guerra entre israelenses e palestinos.  
8’20’’ – Nestor – Então quer dizer, deram notoriedade para esse assunto aí. Os outros, se você 
ver a data, era época de evento esportivo. No mais, esqueceram. Já faz dois anos isso, já caiu 
no esquecimento. 

E – Mas eu queria falar o que chamou atenção nessas matérias, dessas revistas que falam 
sobre paraolimpíada?  
A1 – Então, isso eu acho que deveria ser na mesma época, não ter uma separação. Faz no 
mesmo, mesmo... Como é que chama? Vila-olímpica, tudo mesclado. Tem a rapaziada 
correndo ali e tem um camarada lá no meio. Um nadador na raia dele e tem um outro lá, sem 
o braço. Competir com esse aleijado que não tem braço, perna. Fica no pódio mais baixo, 
prata, o outro no ouro. Ombro a ombro. Coloca ombro a ombro pra ver.  
 
E – Eu ia te perguntar, o que você não gostou nessas reportagens que tratam sobre a pessoa 
com deficiência? 
A1– Não, não...  
 
E – Tem alguma coisa assim que você não 
A1 – Não, Não... Não porque aí tá mostrando superação. São seres humanos que tão ali 
correndo atrás. Até se perguntar para ele e falar assim: meu, ele fala, não tô fazendo mais que 
minha obrigação, tô sendo produtivo. É o que eu sei fazer. Esses “cara” aqui são patrocinados. 
Então é... essa é a profissão dele. Ele ganha pra isso. Então, não tá fazendo mais que 
obrigação. Eu vejo assim. É superação? É! Mas se ele não superar, vai ser superado pela 
condição. O dia a dia vai sufocar ele. Então ele arruma um meio de sair daquela condição. E 
ele tá vivendo. O importante é isso.  No mais, não tem nada de excepcional nisso.  
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E – Você conversou com alguém sobre essas reportagens? Sobre... Quando você conversa 
sobre esse assunto, né? O que as pessoas disseram? Pode ser com amigos, enfim, uma coisa 
relacionada à sua deficiência? 
A1 – Bom, eu conversei com um amigo, a respeito do chip que tão elaborando pra... que vai 
armazenar consciência da pessoa. Até conversei com um amigo. Isso daí já é até outra coisa 
que foi feita até um filme é... O Homem Milenar, né, Seu Pedro?  É, O Homem Milenar, que 
já foi coisa de ficção científica. Coisa que já tá quase fazendo parte da nossa realidade. Assim, 
mas foi uma conversa rápida, não aprofundou muito no assunto.  
 
E – Mas você vê alguma diferença entre essas três reportagens? Ou não? Entre as revistas... 
Pelo que você acompanha da Veja, Época, Isto é... Quando você acompanha você percebe 
alguma diferença? Ou não? 
A1 – Nestor – É o que eu digo, vou enfatizar o que já disse. É a bola da vez, é o macaquinho 
da vez. Ah, se aquilo lá tá em foco, então façamos uma matéria focada naquilo ali. Acabou? É 
a coqueluche da hora. Passou, tomou a vacina, pronto e acabou. Igual as vilas olímpicas que 
vão ficar esquecidas de novo no Brasil, né, Seu Pedro? Vamos fazer os estádios, vai ficar 
esquecido. É a mesma coisa com essas matérias aí. É coisa do momento. Sensacionalismo.  
Nada contra a revista, porque eu leio. Eu leio, acompanho, mas faz dois anos, fizeram mais 
alguma matéria? Não fizeram mais, né?  
 
E – Eu tenho um período de estudo, que é exatamente o período de estudo que... 
A1– Que abrangeu esse assunto? Ah, tá 
E– Apareceu mais matéria que foi apareceu bastante coisa que eu imaginaria que não tivesse 
tanto conteúdo, mas pelo período, realmente. 
A1– Teve pouco, né? 
 
E – É. E como você se sente representado pela mídia de forma geral? Pelas revistas? 
A1– Muito mal representado, por sinal. Até pelo município, pelo estado, pela federação. É 
você olhar a situação das avenidas, aí começa, ai já entra num assunto interessante. Então, 
mal... mal! Não vou nem desvelar esse assunto não. Porque se olhar o estado catastrófico que 
se encontra a estrutura dos municípios, dos estados. Como você se sente representado? Eu não 
sou representado. Eu me represento. Sou uma voz que clama no deserto. Simples assim. 
 
E – Em relação à questão de deficiência, desse assunto, entra na mídia, nas revistas, né? 
Especificamente nisso. Como você se sente representado? 
A1 – Não sinto. É o que eu fale para você, vou falar de novo, isso aqui foi um momento, era 
momento de olimpíada. Ah, é momento de paraolimpíada? Beleza. Vamos pegar uns caras 
lá... Qual se destacou aí? Não pegou o cara que foi medalha de cobre, de ferrugem, não pegou. 
Pegou o cara que tava lá no mais alto ponto do pódio. Então, não sei, tá me entendendo? A 
pegada? É por aí... Acho que não ajudei muito. Ah, é? Foca no que tá no ápice. É o apogeu da 
hora. Em geral, aquilo ali pra eles não tem mais interesse não... Não tem. Eles não tão... O 
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dinheiro que entrou ali de que me engane que eu gosto! Eu adoro ser enganado! Parte da 
renda das paraolimpíadas, que se você entrar no estádio, você tá pagando. Foi revertida pra 
que? Né? Tem o comitê olímpico, tem o pessoal que vem de outros países para competir, que 
vão lá na sede do país que vai sediar a olimpíada. Enfim, foi revertido pra que? Pra que? 
Aqui, pelo menos, o que foi realizado aqui os estádios foram sucateados, então já começa 
assim, uma coisa que era para ser em benefício. Pergunta lá: tem algum paraolímpico 
treinando lá na Vila Olímpica? Não tem, porque foi sucateado. A piscina tá criando mosquito 
da Dengue. As pista de atletismo tá tudo esburacado. Isso aí está mostrando todo dia, pessoal 
fazendo manifesto para isso aí. Então... 
 
A1 – Você liga a TV e você vê assim, o corpo de bombeiros alertando as pessoas para não 
entrar no mar, na água assim. É acima da linha da cintura e eles não fazem propaganda em 
relação a cachoeira. Em relação a mergulho. Mergulho raso. Que todo verão isso aí é um. uma 
praga que muitos, principalmente a juventude, quebra o pescoço em cachoeira. Não só 
acidente de carro, se você... isso aí também era interessante ter esse tipo de propaganda na 
mídia, alertando o pessoal em relação a isso. Ainda mais na região em que moramos, que é 
ladeada de serras e o pessoal frequenta cachoeira. E isso acontece com frequência. Mais 
frequência do que imagina. Não é só mergulho, mergulho na praia, afogamento. É esse tipo de 
acidente também. Fratura da coluna cervical. 
 
Entrevista com A2 – Homem 
 
E – Simões, deixa eu perguntar, né? Você lê as revistas Veja e Isto é? 
A2 – Vi, vi a reportagem. 
E – E – Mas geralmente você lê essas revistas? 
A2 – Às vezes sim. 
E – Geralmente qual a frequência, né? Onde você, quando você lê e como você lê? Você lê 
em casa? Você compra? Você... 
A2 – Não, leio em casa. Leio em casa, às vezes eu compro. 
E – Às vezes você compra ou você lê pela internet? 
A2 – Também. Também pela internet é mais fácil. 
 
E – Por que você geralmente lê essas revistas, né? Qual a sua motivação para ler essas 
revistas? 
A2 – Mais o setor intelectual. Acompanhar, pela internet. Ler é bom, ajuda a estimular o 
cérebro a funcionar, né? A pensar e raciocinar. Pensar e raciocinar.  
 
E – Aí como que você descreve, o que você acha sobre essas revistas? 
A2 – É muito importante. Apesar dos jovens hoje em dia não são muito leigo a ler, são meio 
leigos a ler, vamos dizer assim. Não costuma ler muito, mas é muito importante todos os 
jovens, né? Começassem a ler não só por internet, né?  
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E – Dessas reportagens que você leu, ou quando você lê uma reportagem relacionada a pessoa 
com deficiência, o que você acha dessas reportagens? 
A2– É interessante. Apesar de ser os repórter que faz essas entrevistas, né? Essas reportagens, 
mas não chega a quem deveria chegar, né? Seu próprio público, né? Chega, pode até chegar, 
mas o próprio público não toma a iniciativa de olhar as condições de portadores de 
necessidades especiais, infelizmente, né? 
 
E – Enfim, você percebeu alguma coisa diferente de uma matéria para outra? Alguma que te 
chamou mais atenção dessas três reportagens que eu te entreguei? 
A2– Assim, a respeito dos chips, né? O ser humano vai movimentar os movimentos das 
pessoas, né? Sobre necessidades especiais. Isso é muito interessante. 
 
E – Por que você achou ela interessante?  
A2– Porque até agora ninguém foi e divulgou esse tipo de experiência, né? Como o mundo 
está evoluindo, esperamos que chegue, né? A todas as pessoas que têm esses problemas, né? 
  
E – Você viu alguma diferença de abordagem nessas três revistas? Essa... A primeira 
reportagem era sobre, sobre o Stephen Hawking, da Veja, né? Aí a outra do Daniel Dias é da 
Isto é, e a outra é da Época. Você percebe uma diferença entre essas três revistas. 
 A2 – Fazendo uma coletiva, todas são mesma finalidade, né? Primeiro a situação das pessoas 
com necessidades especiais, mas todas são bastante interessantes. Não achei muita...existe 
mais pesquisa, mas todas... todas essas são interessantes.  
 
E – As outras falam sobre esporte, é... 
A2– Fala sobre esporte, sobre chips, né? Mas de todas elas, a que me chama mais atenção, são 
os chips, né? Não só a mim, como nas pessoas que leem... o mais interessante é isso daí, né? 
A pesquisa está evoluindo.  
 
E – Por que você acha, o que mais te chamou atenção nessas reportagens? 
A2 – A esperança das pessoas voltarem a andar, né? Isso é muito importante pra todos, né? 
E – Quando você lê esporadicamente, você lembra de alguma matéria e alguma coisa assim 
que te relacionava a deficiência, mesmo que não sejam essas reportagens, que te chamou 
atenção? Alguma coisa que você lembre?  
A2 – Eu li numa revista, acho que foi ciências, que no Japão, construíram uma espécie de um 
acessório, né? Tipo uma mochila com eletrodos e coloca na perna da pessoa portadora de 
necessidades especiais e anda, sobe escada, desce, senta. Então, eu li isso numa reportagem, 
mas o equipamento na época que eu li a reportagem, custava seis mil reais. Se fosse alugar, 
seria seis mil reais por mês, se viesse para o Brasil.  
 
E – Você lembra qual era a revista? Era uma dessas revistas sobre notícias ou não? 
A2 – Não, não. Era sobre ciências, uma revista sobre ciências. Eu acho que é a revista 
Galileu.  
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 E – O que te chamou mais atenção nessas outras matérias que são sobre as Paraolimpíadas? 
A2 – É as paraolimpíadas já existem há muito tempo já, né? E nós temos vários brasileiros 
que disputam as paraolimpíadas. Até aquele rapaz, um nadador, né? Tem umas dificuldades 
nos braços, nas pernas. É um incentivo para aqueles que futuramente, por inteiro, né? Vão 
ficar numa cadeira de rodas ou já nasceram com deficiência, estimula essas pessoas a ter um... 
a viver melhor, né? Sem muita depressão.  
 
E – Te chamou a atenção por algum motivo essas matérias? Sobre esporte? 
A2– sobre esporte, sobre aquele aparelho que coloca na perna, né? E faz o corredor ser mais 
rápido que algumas pessoas normais, né? 
E – Por que te interessou? 
A2 – É, evolução da matéria, da matéria em si. É feito um sistema do corredor se adaptar 
naquela perna.  
 
E – E tem algo nessas reportagens que você leu e que não gostou? 
A2– Não, todas foram bastante interessantes, todas eu gostei.  
 
E – Algum foco, alguma coisa que você acha que não... Que poderia ser diferente? 
A2 – Não. Acho tudo interessante. 
 
E – Se por acaso você conversou com alguém sobre essas reportagens? Chegou a conversar 
em casa, não sei... com algum amigo? Chegou a conversar com alguém? 
A2– Eu converso na hora que eu faço fisioterapia lá na Associação de Tetraplégicos de 
Taubaté, aí as pessoas cadeirantes se interessam muito sobre isso aí. Experiências com células 
tronco, os equipamentos, então é um raciocínio interessante. Isso de um dia voltar a andar ou 
fazer outras atividades. Então é uma esperança para todos nós, né? 
 
E – Então você falou sobre essa do chip, que você conversou. 
A2– É, do chip também é muito interessante, né? Não sou eu, como eu tinha comentado com 
as pessoas, as pessoas que lá frequentam a internet, estão sempre assíduos, então eles já 
sabiam, não só pela internet, mas pela televisão também, que apareceu no... na televisão sobre 
o macaco, né? Colocaram o chip no macaco e faziam movimentos nas pernas. 
 
E – “as você percebe alguma diferença, por exemplo, quando você lê as revistas Veja e Isto é, 
você vê alguma diferença ou não? Ou elas são muito parecidas com a abordagem que elas dão 
sobre a questão da pessoa com deficiência. 
A2– Ah há bastante tema, é que cada revista eles se aprimoram mais, né? A ser... a ultrapassar 
as outras revistas. Não só em pesquisa, como em divulgar as pesquisas que fizeram e fizeram 
levantamento. É uma concorrência, né? Entre elas.  
 
E – Mas você tem assim uma predileta dentre elas que você lê? 



147 

 

 

 

A2– Eu tenho mais a Isto é, e essa revista Galileu. Acho mais interessantes. 
 
E – Das de notícias, da Veja e da Isto é, você prefere Isto é?  
A2– Prefiro mais a Isto é. 
 
E – Por quê? 
A2– Porque a Isto é não tem muita propaganda. E a revista Veja tá tendo muita propaganda e 
poucas reportagens.  
 
E – O que você pensa que poderia ser abordado, talvez, mas não é abordado nessas revistas 
sobre a pessoa com deficiência? 
A2– É, seria...O que foi divulgado nesses tempo atrás na televisão que na Copa do Mundo de 
2014, no Brasil, o cientista vão expor para população, né? Um equipamento que o cadeirante 
vai dar o primeiro chute na bola, né? Então seria uma reportagem muito interessante. Tô na 
expectativa que esse equipamento vai ser usado para a pessoa cadeirante levantar e dar o 
chute.  
 
E – Eu perguntei o que você acha que poderia ter como matéria. E como você se sente 
representado por essas revistas? Assim, como pessoa com deficiência, como se sente 
representado por essas revistas?  
A2– Representado?  
E – É.  
A2– Para mostrar para as outras pessoas, que não têm conhecimento da deficiência, né? O ser 
humano, apesar das dificuldades que muitos têm, eles tão tentando superar as dificuldades do 
dia a dia. E para que a população não fique com dó dos cadeirantes ou dos portadores de 
necessidades especiais, quem teve um AVC, tá numa muleta ou bengala, que eles não são 
coitadinhos. Cada um tem uma maneira de se viver. Mesmo limitado, mas tá vivendo.  
 
E – O que você acha... Pelo que você falou de ser melhor, né? Ah, mais acho que é mais isso 
mesmo. Mas se você quisesse falar mais um pouco dessas matérias, por exemplo, quando... 
Você lembra de alguma matéria específica da Veja, da Época ou da Isto é, que você tenha lido 
há um tempo atrás e te interessou?  
A2– A que foi divulgado uns meses atrás, né, a respeito dos portadores de necessidades 
especiais que foram agredido, né? Estacionamento de shopping, uma senhora que foi 
agredida, um advogado de São José dos Campos que foi agredido por um delegado de 
polícia... Tudo isso aí. 
 
E – E aí o que você acha dessas matérias?  
A2– Eu acho muito interessante porque mostra para a população que as pessoas que têm 
cultura são as primeiras a dar o mau exemplo, não respeitando as vagas de portadores de 
necessidades especiais, agredindo as pessoas. São pessoas perfeitas, né? Com um nível 
intelectual muito bom, são as piores pessoas que existem. Eles não sabem o que é tá numa 



148 

 

 

 

cadeira de rodas. Só quem tem uma família, um marido, uma esposa, um filho, sabe o que é 
isso. 
 
A2– Se eu fosse advogar agora como eu ia advogar se o Fórum Criminal não tem elevador? O 
Fórum Cível não tem elevador e nem rampa. Se eu quiser ir em algum órgão público na 
Prefeitura de Taubaté, não tem elevador e não tem rampa. Como eu posso advogar tanto na 
área civil, tributária ou criminal?  
Infelizmente o Fórum Criminal é um patrimônio tombado, mas pode fazer um elevador 
externo que não vai danificar. Mas, seria mais uma coisa para vocês brigarem, vocês 
cadeirantes, mas não seria do poder público dar o exemplo primeiro? 
Porque aí eu comentei, no Paraná um tetraplégico passa num concurso público para Promotor 
de Justiça e tinha vaga para portadores de necessidades especiais. Eles estava tentando barrar 
o tetraplégico. Não era um direito? Então, por que o poder público estava negando que ele 
assumisse o cargo sendo que tinha vaga para ele? 
 
E – Bom, na verdade, o que eu ia te perguntar de novo é assim, realmente, assim, o que você 
acha que essas revistas, a mídia podia fazer para melhorar essas matérias, esses conteúdos? 
A2– Seria divulgar mais não passar uma vez ou outra uma reportagem e esquecer. Estar 
sempre pesquisando, todos os meses pesquisando, correndo atrás das pessoas, divulgando o 
que elas sentem, a discriminação, o que o poder público está fazendo para os portadores de 
necessidades especiais, as vagas de emprego. 
Muitas pessoas não dão vagas para portadores de necessidades especiais. Nem tendo desconto 
no imposto eles não dão. Preferem pagar multa do que ter vagas especiais. Eles acham que 
portadores de necessidades especiais são pessoas doentes e não são. 
A maior de todos os deficientes especiais que estão na cadeira de rodas tem mais saúde do que 
as pessoas perfeitas que estão indo de lá pra cá. Eu acho que tem que divulgar não só essas 
revistas como os jornais também. 
 
E – E do que você já lê, você acha que poderia ser melhorado? O enfoque das matérias? 
A2– Poderia melhorar mais ainda. 
 
E – Em qual sentido você acha, assim... A, as reportagens que já são veiculadas, poderia 
aumentar o número. Mas o que você acha que elas poderiam ser melhores? 
A2– Melhor divulgando. Porque, por exemplo, os especiais têm condições, a maior parte 
deles tem curso superior, tem locução, sabe dirigir, têm seus carros, né? E não achar, 
não...divulgar mais sobre esses aspectos. Tem muitas pessoas que veem um cadeirante eles 
acham “coitado”, não tem trabalho, não tem estudo, não tem nada, não tem dinheiro, tá 
pedindo esmola”, ele não é um coitado. Assim as pessoas estão vivendo. 
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Entrevista com A3 - Homem 
 
E – Vou te perguntar primeiro, já que você leu o material, se você lê essas revistas a Época e 
Istoé normalmente, ou não? 
A3 – A Veja normalmente não, a Istoé, também não. A Super Interessante, sim. Essas 
revistas, não. 
 
E – Essas revistas, não. Tá. Nem pela Internet? 
A3 – Às vezes algum artigo na Internet, às vezes, mais assim superficial. Não tão a fundo. 
 
E – A frequência com que... sei lá... de mês em mês? 
A3 – A frequência com que eu encontro, com que... sei lá...às vezes eu estou navegando, daí 
aparece alguma coisa e eu acabo lendo, mas não que eu vá procurar por essas revistas.  
 
E – Quando você pega alguma dessas revistas pra ler, seja na Internet, ou de outra forma, qual 
é a motivação? Por que você as matérias nessas revistas? 
A3 – Eu acho que é curiosidade. Eu vivo lendo tudo, se eu acho, sei lá, o tópico importante, 
ou interessante, eu acabo lendo tudo. Então, é curiosidade.  
 
E – E como você assim, pelo o que você já conhece das revistas, mesmo que você não seja um 
leitor super assíduo, como você descreve, o que você acha dessas revistas? 
A3 – Eu acho que elas dão muito pouco espaço para qualquer coisa sobre o que elas falam. 
Elas falam só... elas só margeiam qualquer tema, elas nunca vão tão a fundo. Isso aqui tem 
uma ou duas revistas aqui, não tem?  
 
E – Não, eh... são três reportagens. Essa primeira aqui é da Veja. Geralmente aqui no rodapé 
delas têm, né? Essa aqui é da Veja. Essa é do Steve Hawking. Essa aqui é da revista Época, a 
do corredor. E a do Daniel Dias é da revista Istoé. 
A3 – Tá vendo? São três revistas falando sobre quase os mesmos assuntos, sobre quase o 
mesmo olhar, só que as três só a superfície do assunto. E juntando todas as três você tem a 
superfície do assunto. Então, é muito superficial. 
 
E – Aí que ia te perguntar, dessas reportagens, que foram selecionadas o que você achou? 
A3 – Dessa do Hawking, é impressionante. É como eles olham pra gente. Eles veem na gente, 
a gente vê na gente deficiente, eh... aquela máxima, como é que é? A necessidade é a mãe da 
invenção. Então, a gente tem necessidade, a gente tem necessidade o dia inteiro, a gente tem 
necessidade ‘pra caramba’.  
Então, quando alguém pensa em uma tecnologia assim, quando alguém convive com a gente, 
quando alguém olha pra gente, sempre surgem essas coisas. E como falou aqui no papo do 
Nicolelis, eu acho que é Nicolelis, né? 
Que ele está desenvolvendo um exoesqueleto ou endoesqueleto, não sei, eu acho que é 
exoesqueleto. Meu, que impressionante! Você vê a tecnologia evoluindo e você vê que a 
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gente tem uma inspiração nisso. A gente tem uma inspiração, a gente dá uma inspiração para 
isso, ou  a gente é um campo de pesquisa. 
Eu só péssimo para falar sobre qualquer coisa. Mas, esse é um assunto que é assim. A gente é 
campo de pesquisa, de desenvolvimento de pesquisa e estudo. Isso é bom, dá uma esperança. 
Tanto assim em tecnologia, como nesse “Eye Brain”, quanto no exoesqueleto do Nicolelis, ou 
célula tronco, essas coisas, isso dá uma esperança, isso é bom.  
A gente tá evoluindo também. Mas isso é impensável, cara. Porque, pensa nesse exoesqueleto 
do Nicolelis, quem vai ter dinheiro para comprar isso? A gente mal tem dinheiro para comprar 
uma cadeira. Então, isso não é para a gente, acaba sendo na gente, mas acaba sendo não para a 
gente. 
Isso aqui também não,“tá dizendo aqui que vai custar trezentos e poucos dólares, coisa assim. 
O preço de um Ipod, qualquer coisa. Ah... é impossível, isso não vai chegar assim. Então, é 
uma evolução, mas acaba não sendo pra gente. 
 
E – Aí eu ia te perguntar das outras, das outras duas matérias que você leu. O que você achou? 
A3 – Dos medalhistas? Os brasileiros, ‘puta que pariu’. Os caras têm uma garra fenomenal e 
assim, eh....você olha para eles você vê, “porra”, os caras não reclamam os caras correm atrás, 
o cara levanta a cabeça e luta, mas na verdade a gente é assim, mesmo que a gente não tenha 
essa deficiência ou qualquer coisa assim, a gente acaba correndo atrás. Quando a gente está 
mais ‘fudido’ a gente acaba correndo atrás com mais força, é assim que acontece. 
Então, não é que a gente seja mais forte, ou mais inspiração, ou mais nã nã nã gente só é 
obrigado a corre atrás duas vezes mais, só. Então, quando a gente consegue o normal é 
incrível. Não que a gente não reclame, que a gente não chore, que a gente não fique ‘puto’, a 
gente fica. Mas é que tem uma máxima que a gente não tem o direito de reclamar, porque tem 
sempre alguém pior do que a gente. 
Mas é mentira. A gente tem o direito de reclamar, a gente tem o direito de desistir. Esse 
direito a gente não tem, mas o de reclamar a gente tem. E às vezes a gente reclama quieto 
porque sempre tem alguém falando “você não pode reclamar, tem alguém pior”. Essa é a 
questão. Mas esses caras, meu, esse... eu esqueço de onde ele é, daqui. Que ele bateu o 
Pistorius.  
E o Pistorius ficou péssimo, perdeu...Pistolis é um cara...que legal, que ‘da hora’. E também 
tem tecnologia envolvida nisso, tem as próteses dele. Isso é muito legal. Se você não me guiar 
eu vou falar... 
 
E – Você sentiu alguma coisa de especial em alguma dessas reportagens, assim, uma em 
relação a outra, porque uma te chamou mais atenção, por quê? 
A3 – Deixa eu ver essa, né. Pelo carinho que a gente tem pelo Hawking, mas sei lá.... todas. E 
todo mundo tem um carinho pelos, os atletas nacionais e pelos Hawking. Porque, “puts”, pela 
desgraça e por tudo que tá nele e pela tecnologia desenvolvida. A não ser que eu tenha 
esquecido alguma coisa.  
A3 – Ah, isso aqui também é muito legal! Essa agulha, não... é isso, né? Uma agulha que 
coloca no cérebro, eu acho que é essa.  
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Uma agulha para combater a depressão. Isso é bom, o ser humano está evoluindo para dentro. 
Ah! Teve outra coisa também de melhorar a memória. Nossa, ia me ajudar muito antes de 
Uma prova, não é? Ou para qualquer coisa, pra quem Alzeihmer ou para quem tem sei lá, não 
sei, é o Alzeihmer que esquece, né? Para quem tem o Alzeihmer isso seria muito bom, cara. 
Para qualquer pessoa, para quem está ficando velho ou para quem estuda a semana inteira e 
chega no final de semana não lembra de nada.  
 
E – Você viu alguma diferença na abordagem entre as reportagens sobre a pessoa com 
deficiência? Qual que você viu, se você vê? 
A3 – Deixa eu pensar, porque eu li isso na quarta-feira. Deixa eu pensar, diferença de 
abordagem? Eu acho que isso seguiu uma linha, falando da tecnologia sendo desenvolvida, 
desenvolveu tecnologia sendo desenvolvida para o que, o cérebro, a passar por experiência o 
Nicolelis, o macaco, o cérebro, o braço robótico, na China ou no Japão, sei lá. E passou até 
uma tecnologia que já está sendo usada, né? Que é a prótese e que é mais simples também. E 
também que... Como eu vou falar isso? Que a gente está evoluindo para, colocar coisas, para... 
‘caramba’ eu sou péssimo.  
 
E – Além dessas matérias que eu te selecionei você se lembra de alguma matéria específica 
que você tenha lido há algum tempo, que tenha te chamado a atenção? 
A3 – Por exemplo, em que campo, nesse?  
 
E – Nas revistas, mas qualquer campo. Se fosse uma relacionada a pessoa com deficiência, 
você lembra de alguma matéria que te chamou atenção assim nos últimos tempos? 
A3 – Ah! Tem uma do hospital espanhol na Bahia, hospital espanhol eu acho. Que fizeram 
um cadeirante andar e ele tinha dez anos de lesão e eu acabei lendo sobre isso... deixa eu ver o 
que mais. 
 
E – Mas por que essa matéria te chamou a atenção, conseguiram fazer ele andar?  
A3 – É, é muito óbvio. Eu tenho muita esperança. Eu leio, às vezes também algo do Sarah, 
porque tem aquela geneticistas, acho que não é geneticista, acho que ela é neurologista. Às 
vezes se eu acho alguma coisa do, é Miguel Nicolelis? Que eu acabo lendo, porque...esse 
papo idiota dele de dar o primeiro ponta pé na bola da Copa é muito idiota, mas é uma 
questão a ser vista, né? 
 
E – Por que que você acha idiota? 
A3 – Porque é idiota, é idiota mesmo! Isso não está sendo desenvolvido para a gente. Isso 
parece muito mais ficção científica, ou, ou para ser mais realista, parece engenharia militar ou 
qualquer coisa assim. Então, é idiota colocar isso como esperança para um país inteiro ver na 
Copa, que também é uma outra idiotice sem tamanho é, sei lá. Mas a pesquisa que ele está 
desenvolvendo é boa. É para dentro do cérebro é para achar umas respostas. Isso é bom de 
qualquer maneira. 
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E – O que mais te chamou atenção nessas matérias sobre a Paraolimpíada? 
A3 – O que chamou mais atenção mesmo, lógico foi a questão do Pistorius ser um péssimo 
perdedor, péssimo perdedor. E o mais legal foi o que eu não tenho ideia do nome do corredor 
brasileiro porque, ele não matou a namorada?  
A3 – Mas, né... Então, ele foi um ótimo ganhador ele se assumiu como fã, foi humilde, pode 
ser também que esteja mentindo, nessa hora cabe uma humildade, se for mais humilde ainda. 
Mas de qualquer forma ele foi um ótimo ganhador, o Pistorius não e isso foi muito legal. 
Muito, muito legal! 
 
E – Tem alguma coisa que você não gostou nessas reportagens sobre a pessoa com 
deficiência? Sobre a forma como representa a pessoa com deficiência...não sei, por quê? 
A3 – Ah, eu acho que é história de se fazer propaganda com a pessoa assim. A pessoa não 
pode ficar endeusando a pessoa com deficiência. Você não pode ficar falando que ela é... sei 
lá, sei lá, se pode e se o cara ganha seis medalhas sem as duas pernas e sem os dois braços, 
beleza. Só que, também não é assim, né ‘meu’?  
A3 – Tipo, é... o cara tá correndo atrás né, é tipo, você não pode ficar endeusando muito, 
muito, muito. E outra, também eu acho que tem coisa...coisa muito desigual em 
Paraolimpíada, por exemplo, porque ele tem uma perna que é muito forte, que ele fala que é o 
motor dele, aí tem ‘nego’ que não tem a perna, só tem o cotoco e não tem um... não tem um 
parâmetro assim, vamos dizer assim. Então, às vezes é desigual. Ou, sei lá, às vezes tratam 
com esse papo de colocar no pedestal, é um saco. É isso, exatamente.  
 
E – Você conversou com alguém sobre essas reportagens? Se conversou o que essas pessoas 
disseram sobre esses assuntos? 
A3 – Não tive nem tempo.  
 
 E – O que você acha das mídias, tanto as revistas, se elas poderiam melhorar a forma como 
representam a pessoa com deficiência? O que você acha?  
A3 – Elas poderiam melhorar a forma como eles representam a pessoa com deficiência. Acho 
que podiam abrir menos assistencialismo, mais ajuda de fato. Menos ‘eu vou chamar você no 
meu programa e te dar uma casa para você me dar audiência’ e mais ‘eu vou te dar trabalho, 
vou te dar as leis que te assistem’ ou coisa assim.  
 
E – Deixa eu te perguntar aqui, o que você pensa das abordagens dessas revistas? Você viu 
alguma diferença entre essas, você percebe alguma diferença entre essas revistas quando você 
lê? 
A3 – Diferença, fora o óbvio. Na verdade, só o óbvio, essas exaltam que está inventando a 
tecnologia, não falam nem do Hawking direito, falaram só da pesquisa do maluco lá, que eu 
não sei o nome. E as outras falam só do ponto de vista que ele é o herói nacional, não tem 
outra palavra, foi o que eu achei agora. Essa da cadeira de rodas por pensamento... Ah, essa 
abordou pela ideia da ajuda e da cadeira de roda por pensamento é a Veja.  
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E – O que você pensa da frequência de matérias sobre deficiência nas revistas? 
A3 – É só quando acontece alguma coisa assim, quando a gente ganha alguma olimpíada ou 
quando tem alguma tecnologia sendo inventada e a gente é esquecido. A gente é usado como 
propaganda. É legal você ajudar um cadeirante, não é? É legal... não é igual ajudar um 
ceguinho a atravessar a rua, que você não vai ganhar nada com isso. Quando você faz uma 
propaganda você ganha com isso. Isso é o podre. Mas é assim, o governo faz isso, por que a 
televisão não vai fazer, por que a revista não vai fazer? 
 
 E – Eu acho que está muito bom. Se eu perguntar de novo, como você avaliou, não sei se 
você acompanhou, a mídia nas Paraolimpíadas? 
A3 – Eu acabei não vendo, eu acabei não vendo mesmo, mas eu vi que a gente ganhou 
bastante medalha, mas a gente ganhou bastante medalha? Foi Londres? Eu não vi. Não bato 
muito com esporte.  
 
Entrevista com A4 – Mulher 
 
E – Você lê essas revistas a Veja, a Época e Istoé normalmente, ou não? 
A4 – De vez em quando. 
E – Geralmente, como você lê, não sei, você compra, você lê no consultório, lê na Internet?  
A4 – No consultório. Internet, às vezes. 
E – Mas aí é raramente, sei lá, mensalmente que você vê? 
A4 – Não eu vejo sempre, sempre mesmo, eu vejo.  
E – Por que você tem o interesse de ler essas revistas? 
A4 – Por ser deficiente também, eu vejo as pesquisas, eu gosto de ver.  
 
E – Mas você tem alguma motivação para ler? Independente se são matérias sobre deficiência 
ou não?  
A4 – Tem. As novidades da revista. Eu gosto. 
 
E – Como você descreve, o que você acha dessas revistas, assim, normalmente? 
A4 – Interessante.  
E – Por quê? 
A4 – Tem bastante coisa interessante. Curiosidade, interessante, eu acho.  
 
E - Dessas reportagens que eu, né... que foram selecionadas aí, acho que a primeira é da Veja, 
do Hawking, depois tem uma entrevista, depois tem uma matéria sobre o paranaense que 
ganhou a... e depois sobre o Daniel Dias. Aí eu ia te perguntar, o que você achou dessas 
reportagens que você viu, assim, e tal? 
A4 – Nossa, eu gostei bastante das reportagens, gostei bastante.  
 
E – Mas por algum motivo? Alguma te chamou a atenção?  
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A4 – Todas né, chamam a atenção. Principalmente essa aqui do chip na cabeça, bem 
elaborado, bem criativo, bem assim, não tinha visto isso ainda. 
 
E – Não? Mas o que te interessou mais sobre, sobre... 
A4 – Ah, é que tá dando chance aqui para os cadeirantes, né. Cadeirante que só, só vegeta só, 
não consegue nem falar. Daí eu gostei mais dessa. 
 
E – E das outras duas, assim, teve alguma coisa que chamou a atenção, que você lembra? 
A4 – Teve, o do nadador também, chamou a atenção que ele é um exemplo de vida para 
qualquer um eu acho.  
 
E – Por que você acha? 
A4 – Por tudo isso, nasceu deficiente, superou tudo, agora é o maior campeão de medalhas. 
Por isso que eu achei um exemplo de vida. 
E – Foram essas duas então o que mais te interessou.   
A4 – É. 
 
E – Desse material, dessas reportagens e tal, você vê alguma diferença entre elas? Assim, nas 
histórias, em alguma coisa que você vê de diferente, ou na abordagem das revistas? 
A4 – Não. Todas estão bem elaboradas, eu achei. 
 
E – Você não vê nada de nenhuma diferença em tema, alguma coisa que te chamou a atenção? 
A4 – Não, eu acho que todas chamam a atenção, todas. Mas eu não vejo diferença não. Todas 
estão bem elaboradas mesmo.  
 
E –  Mas tem algum motivo específico assim, que você acha que todas estão boas? 
A4 – Eu achei todas assim que tem imagens explicando tudo, tem o texto do lado, dá pra 
entender tudo, os desenhos, né. Eu achei que tá bem criativo.  
E –  Bem ilustrado? 
A4 – É. 
 
E – Além dessas matérias, você lembra de alguma reportagem que você viu específica sobre 
deficiência em alguma dessas revistas? Você lembra de algum tema, porque aí eu ia te 
perguntar, por que, o que te chamou a atenção na reportagem?  
A4 – Eu já vi já em uma revista sobre as Paraolimpíadas mesmo para deficiente. Daí chamou 
a atenção, mostrou lá... 
E – Mas o que te chamou a atenção assim, especificamente, assim? 
A4 – Os deficientes fazendo esporte, daí me chamou a atenção e eu me interessei daí eu li a 
matéria.  
 
E – Mas, tinha alguma coisa de diferente, era algum esporte específico?  
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A4 – Não, era esses esporte mesmo, tipo, era Paraolimpíada. Eu me interessei mesmo por ver 
os deficientes se superando. E eles mostrando, né, porque é difícil ver isso na televisão, não 
passa muito. Daí eu vi numa revista, daí eu li. 
 
E – Você sente isso, que falta, quanto a frequência, você acha que faltam matérias ou que têm 
muitas matérias, como que você acha, de aparecer sobre a questão da deficiência?  
A4 – Eu acho que falta, porque nem todas revistas. Mostrou também, que era tempo de 
Olimpíadas, porque é difícil ver. Eu acho que falta. E coisa assim de estudo, assim, eu nem 
sabia esse negócio do chip, eu vi agora. Se tiver mais a gente ficava mais, ainda mais que é 
uma esperança, é uma esperança para as pessoas eu acho. Então, eu acho que falta mais. 
 
E – O que te chamou mais atenção nessas matérias de, das Paraolimpíadas? Você já falou que 
você tinha lido uma revista sobre específica sobre Paraolimpíadas. O que te chama mais 
atenção nessas matérias sobre Paraolimpíadas. Tanto né, de um dos, do rapaz que superou o 
Pistorius e do outro caso, o Daniel Dias. O que você acha que, o que você acha mais 
interessante? 
A4 – Ah, eu acho que é um exemplo que qualquer deficiente pode, né. Basta querer. Porque a 
chance tem né, ele mesmo, basta querer.  
 
E – Teve alguma coisa que você não gostou nas reportagens? Alguma coisa que você, alguma 
maneira como retratou a pessoa com deficiência que você não achou legal? 
A4 – Não.  
 
E – Você conversou com alguém sobre esse material? 
A4 – Sobre esse aqui?  
E – Falou sobre a reportagem com, sei lá, amigo, pai, mãe... 
A4 – Eu comentei com um amigo meu que vai comigo na fisioterapia, eu comentei com ele. 
E – E o que ele falou? O que ele acha? 
A4 – Ele achou interessante também. Ele falou: Nossa, que da hora, essas coisas. Mas nem 
mostrou, eu só comentei mesmo. 
 
E – Na mídia em geral, assim, o que você acha que podia melhorar em relação à como é 
retratada a pessoa com deficiência. Você acha que poderia melhorar assim, o número de 
matérias? Não sei, o que você acha que poderia melhorar, tanto na TV, quanto nas revistas.  
A4 – Ah, eu acho que podia mostrar mais a pessoa deficiente, fazer mais coisa para deficiente. 
Porque é difícil achar, e quando acha assim, mostrar mais. Porque tem muito deficiente assim 
que nem sai de casa e não vê essas coisas. Nem na televisão passa direito, como eles vão 
saber que tem? Eu acho que devia passar mais, tanto na TV quanto nas revistas. 
 
E – Você acha que deveria mudar a abordagem, você vê alguma coisa assim que poderia ser 
modificada? Ou temas que você acha que poderiam ser incluídos sobre a questão da 
deficiência específica.  
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A4 – Não, eu acho que assim tá bom. Assim, mas se melhorar fica melhor ainda, tem umas 
palavras meio difícil, né? Eu achei. Então...mas, tá bom, eu acho. Só assim já dá pra você 
entender. Tem até uma esperança, né, sobre as pesquisas lá no Estados Unidos,  
 
E – Teve alguma coisa que você, sei lá, chamou mais atenção? 
A4 – Então, esse aqui chamou atenção minha. Que o aparelho lê pensamento dele, né. Me 
chamou a atenção eu nunca tinha... eu vi uma vez mas não reparei muito assim, aí agora eu li, 
achei interessante. Outra coisa que me chamou a atenção foi o cérebro...o chip lá na cabeça. 
Eu já tinha ouvido falar já, mas não tinha visto como é que é direito. Achei interessante 
também.  
 
E – E as outras duas do esportista? 
A4 – Nossa a que eu mais gostei foi a do esportista.  
E – Qual? A do Daniel Dias ou a do ... 
A4 – Dos dois. Dos dois eu gostei porque, eu gostei mesmo. Porque, uma superação tão 
grande. Eu gostei, bastante.  
 
E – Deixa eu te perguntar mais algumas coisinhas. Ia te perguntar de novo só para... se você 
percebe alguma diferença das abordagens dada pelas revistas. 
A4 – Eu acho que as duas estão bem elaborado.  
 
E – E de novo, só para reforçar, mas o que você acha que falta abordar assim sobre esse 
assunto, o que você acha que podia ser... 
A4 – Eu acho que podia mostrar mais, fazer mais entrevistas com os deficientes, que nem 
aqui fez, os dois esportistas, né. Fazer mais, com mais pessoas. Não só do esporte, pessoas 
comuns, pra falar um pouco da vida. É, é porque aqui só fala dos dois que já são famoso já, 
né.  
 
E – Para outras pessoas? Além de pessoas que são famosas, é isso? 
A4 – É. 
 
E – Pelo que você viu na, na cobertura da mídia na Paraolimpíadas, o que você achou?  
A4 – Achei muito bom.  
 
E – E independente disso, o que você acompanhou, o que você achou do que a mídia retratou? 
A4 – Ano passado? Ah, retratou eu vi...algumas vezes que eu vi. Falou, eles falam mais da 
pessoa normal do que do deficiente, mas falou.  
E – E disso o que você ouviu falar o que você achou?  
A4 – Gostei. Gostei que mostraram lá, mostrou eles.  
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E – Você vê alguma diferença, por exemplo, desses assuntos... por exemplo, nesses dias que 
tem material específico, por exemplo, quando tem Paraolimpíadas sai mais material que em 
dias normais. Você percebe que tem uma diferença? 
A4 – Eu percebo. Então, eu falei, que nem eu falei, eu acho que sai mais nas Olimpíadas. Nos 
É muito difícil sair. Ou talvez só final da revista, um pedacinho só. Não explica direito igual 
aqui tá, uma folha, duas folhas. Eu acho que sai pouco. 
 
E – O que você acha que poderia melhorar? 
A4 – Mais, eu queria que mostrasse mais coisa sobre deficiente, na TV e na revista. Mais na 
TV, porque eu acho que tem gente que não lê a revista, né.  
 
E – Mas tem outros assuntos que você acha que poderiam, além de tecnologia esporte? Algum 
assunto que te interessa que você gostaria de ver assim na revista? 
A4 – Não, é só isso mesmo que eu queria ver. Sobre as pesquisas mesmo e sobre o esporte 
mesmo. 
 
Entrevista com A5 – Mulher 
 
E – Você lê normalmente as revistas Veja, Época e Istoé? 
A5 – Não, não leio não. E uma coisa, não gosto de ler. Não gosto de ler, não tenho paciência 
mais. Não tenho paciência para ler. Então, às vezes eu até posso pegar alguma revista, folhear, 
olhar, mas ler mesmo é muito difícil. 
 
E – Mas, de vez em quando, quando você lê essas revistas de atualidades, você lê pouco, mas 
você lê aonde? Você lê num consultório? 
A5 – É, quando vai em consultório, quando algumas pessoas, minha cunhada compra, me 
empresta, dá pra mim ver. Mas, é só assim que eu faço, não tenho paciência para ler mais não. 
Para mim é complicado, é difícil. Ainda mais que agora eu tenho minha filha pra cuidar 
também, que tem problema também. Então, é muito complicado para sentar e ler. 
 
E – E por que quando você lê essas revistas, assim, essas revistas de atualidades, né, essas 
revistas Veja, Época e Istoé, por quê você lê, assim? Quando você lê, o que te interessa nelas? 
A5 – Às vezes tem notícia que você não viu ainda. Então, você pega, tem a curiosidade de ler. 
Mas é como eu falei pra você, eu não leio assim. A cabeça não guarda mais nada também. 
Então, eu só pego e dou uma folheada mesmo. E é difícil eu achar essas revistas também, pra 
olhar, muito difícil. 
 
E –  Oque você acha dessas revistas que eu te falei, Veja, Época e Istoé? 
A5 – Têm notícias boas, isso tem mesmo, a gente sabe que tem notícias boas, tem coisas que 
você lê você aprende bem também. Mas tem que ter aquela paciência para você ler tudo. E, eu 
também, como eu falei pra você, não enxergo direito, não tenho mais aquela vista boa mais 
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pra ler. Então, a gente nem tenta pegar as coisas pra ler. Às vezes, você lê qualquer coisa 
assim, mas você põe de lado porque a vista também não ajuda. 
 
E – E das reportagens que eu te entreguei sobre as pessoas que têm algum tipo de deficiência 
o que que você achou? 
A5 – Não, achei coisa muito boa porque eu nunca tinha visto aquelas reportagens que você 
deu. Nunca tinha visto, então, eu li tudo. Peguei lá, sentei com a minha filha e li tudo, fui 
lendo, né? Um pouco a cada dia, eu fui dando um jeito de ler. Achei legal, bacana, tem coisa 
que exprica muita coisa lá, né? Muitos aparelhos, que faz bem pra todo mundo. Só que pra 
gente é uma coisa complicada achar aqueles aparelhos, né? É muito difícil pra gente. Mas é 
coisa boa, boas pra quem pode comprar, achar. Sabe como que é a situação, né? 
 
E – O que você mais, o que mais chamou a atenção daqui desses textos? Teve algum que você 
gostou mais? 
A5 – Ah, da cadeira. Tem coisas da cadeira. Ah, tem pra tudo, para todos lá, né? 
 
E- Dessas reportagens, que foram selecionadas o que você achou?   
A5 - Negócio da cabeça... é, tudo tem coisa boa. Tudo tem, só que é coisas que pra gente é tão 
difícil pra gente ver, até um aparelho assim, né? É difícil pra gente. Mas tudo é coisas muito 
boas. 
E – Sobre tecnologia, ‘aham’.  
E – Então, você acha que tem alguma coisa assim em especial, tem alguma coisa de diferente 
entre essas reportagens, entre, eu acho que a primeira era do... era essa daqui, né? É da Veja, 
que é, que fala do, todo aquele dispositivo cerebral e outras coisas. Aí depois tem essa aqui 
que é da Época que é sobre o rapaz que venceu o outro competidor e tem do nadador. Você 
percebe assim uma abordagem diferente nessas matérias que falam sobre a questão da 
deficiência? 
A5 – Pra mim, o que vai interessar, é lógico, foi a da corrida, que pra mim também, é o 
principal. Mas todos é bom, todas são boas mesmo, mas pra mim interessou mais esse aqui 
que pra mim tá difícil. Certo? Pra mim tá difícil andar na minha perninha ali. (Tá compricado. 
Então, olhei bem aí tudo, mas o que me chamou a atenção foi essa aí. Mas todos são boas. 
Que cada um tem seu pobrema, então, todos interessam. Todos os pobremas a gente que rtá 
por dentro. Mas é mais difícil, mas da perna chamou mais atenção. 
 
E – Além disso você se lembra assim, seja tanto na mídia, tanto pode ser nas revistas, na 
mídia, alguma matéria específica que falava sobre deficiência que te chamou a atenção? Só 
lembrar de alguma coisa que tenha visto a pouco tempo. 
A5 – Não, faz muito tempo que eu não vejo assim não. Faz tempo que eu não vejo revista 
mesmo. 
E – Mas não só na revista, jornal, alguma coisa que você se lembre que chamou a atenção. 
A5 – Não, bem. No momento, não. Eu ando até esquecida também. Mas, no momento, não. 
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E – E você chegou a acompanhar um pouco das Paraolimpíadas, no ano passado? 
A5 – Olha, também muito difícil. Muito pouco. Nossa! Nem lembro mais. Eu nem vejo quase 
televisão mais. Sabe, não tenho tempo mesmo filha, não tenho mesmo. Tenho a minha filha 
com paralisia cerebral. Então, tenho sempre que sair com ela, ela só tem eu. Aonde ela tá eu 
tenho que tá junto. E eu também não sei deixar ela sozinha, onde ela tá aí com ela. Então, pra 
mim ver televisão é muito difícil. Muito! A gente fica lá no quarto, às vezes, ela vendo as 
revistas dela, ela gosta de ver revista, folhear, mas eu não presto muita atenção também. Eu 
ligo a televisão só por ligar. Mas não presto muita atenção, não. 
 
E – Mas, assim, o que você lembra das Paraolimpíadas? Tem alguma coisa que te chamou 
atenção assim? 
A5 – Eu lendo esses que você deixou comigo, o texto. Aí eu lembrei de um corredor também 
que corria com as pernas aí também, eu lembrei desse daí. Que eu falei, nossa tem mesmo, 
achei legal. Mas é isso aí. 
 
E – E você se interessa por esporte, quando tem alguma coisa assim? 
A5 – Não, não, não, não.  
 
E – E, dessas reportagens que eu te entreguei, você deu uma lida, teve alguma coisa que você 
não gostou da forma como eles tratam a pessoa com deficiência? 
A5 – Não. Ai, eu acho tudo bem. Agora fora daí, a gente tem esse preconceito, a gente sabe 
que tem, certo? Às vezes, a pessoa fala, às vezes, você chega num lugar fica tudo olhando a 
gente, aquele gente diferente dos outros. Tem hora que você até pensa, eu sou diferente dos 
outros, mas não é, a gente sabe que não é. Mas as pessoas, a gente é diferente. Você sabe que 
as pessoas tratam a gente diferente. Com aquele olhar meio esquisito, meio de dó, pensando 
que a gente é coisa de outro mundo até. Tem lugar que é assim,  tem as pessoas que disfarçam 
o tempo todo. Mas, fazer o que? É a vida, né? 
 
E – E você sente essa diferença? Como que, você sente, às vezes incomodada com, não só nas 
revistas, mas na mídia como um todo, às vezes quando você lê um jornal que trata sobre a 
questão da deficiência, você se sente assim incomodada com alguma coisa, como a mídia 
coloca a pessoa com deficiência?  
A5 – Então, eles colocam as pessoas bem diferente do normal, eles colocam bem lá embaixo, 
meio... meio como se diz, aquilo ali não é nada, coitado! Não dá valor. Tem gente que não dá 
valor pra gente, não. Eu sei como que é que antes de eu cortar a minha perna eu tinha assim... 
as pessoas convidavam mais gente pras coisas, muita gente, depois que aconteceu isso comigo 
parou. Acabou aquela coisa de convidar pra certa festinha, aquele negócio todo, acabou. 
Então, isso é o que? Preconceito, né? E eram amizades bem achegadas. Então, eu tenho aqui 
por mim, né? 
 
E – E você percebe isso também na mídia. 
A5 – É, em todo o lugar tem isso. 
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E – Acha que a mídia também representa a pessoa com deficiência dessa forma? 
A5 – Ah, eu acho que sim. Trata, assim, meio diferente, às vezes quer agradar muito as 
pessoas, faz pouco causa de ser assim. Mas tem que lidar com isso. É isso o que tem que 
acontecer. 
 
E –  Aí também, no caso, não teve nada que te incomodou no que você leu não teve nada que 
incomodou? 
A5 – Foi tudo muito bem explicado, tudo bem, né. Falou bem, falou tudo aí, conhece bem as 
coisas, tudo explicadinho, certinho. Chama a atenção da gente pra gente ler que não conhecia. 
Por aí, por aí. 
 
E – Você chegou a conversar com alguém sobre essas reportagens? 
A5 – Não, bem, não, não. Pela  APARTE está de férias, essa semana a gente começou férias 
lá. Então, pra lá, não fui, por aqui ainda não tive o jeito assim de comentar. Não tive a 
oportunidade ainda de comentar. 
 
E – Você percebe assim quanto a frequência de reportagens, tanto na TV quanto nas revistas, 
enfim, na mídia como um todo, o que você acha da frequência? Você acha que aparece pouco, 
muito, a questão da deficiência na mídia?  
A5 – Ah, que aparece bem até. Aparece com frequência reportagem, né, expricando tudo. Eu 
acho. Tem bastante coisa, tem, na televisão mostra muita coisa da gente. Então, às vezes, tem 
coisa que chama a atenção da gente. 
 
E – O que chama? Quando você vê uma matéria... 
A5 – Ah, sobre assim, deficiência igual a minha chama atenção. É por aí que eu vejo as 
coisas. Quando aparece assim problema igual ao da minha filha, paralisia cerebral também 
chama atenção. Igual você olhar, ver o que está falando sobre o problema. É isso aí.   
 
E – Você percebeu alguma diferença na abordagem, por exemplo, dessas revistas nessas 
matérias? Nessa que é tecnologia, essa esportes? Você reparou alguma coisa diferente entre 
elas ou não, você acha elas muito parecidas? Por quê? 
A5 – Ah, são bem explicadas. agora o que mais fala, o que mais exprica aqui é desse... Tem 
reportagem aqui pequenas, pequena, pequenininha. Não fala muito. Igual as últimas, as 
últimas aqui não falam muito não. Foi bem explicativa essa. Essa aqui também, essa aqui eu 
gostei vem expricado bastante coisa. Essa eu gostei bem. Essa daqui, bacana também. 
 
E – Essa de tecnologia te interessou mais do que a de esporte? 
A5 – É. Muito bem expricada.  
 
E – Eu só vou perguntar de novo, se você percebeu algum tipo de abordagem diferente entre 
as revistas. 
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A5 – Não, pra mim, todas são boas pra mim. Estão bem expricadas, dá pra mim... certo? Daí, 
é lógico, cada pobrema que cada um tem, tem outra expricação, né. Mas, pra mim, o que eu 
entendi foi bem expricado. 
 
E – Como que você avaliou mesmo não assistindo tanto as coberturas que teve das 
Paraolimpíadas, que a gente estava conversando, o pouquinho que você assistiu, que você viu 
alguma coisa, o que que você achou? 
A5 – Ah, achei assim bem, achei bonito, certo? Porque uma coisa eu vou falar pra você, eu 
não assisto, não interesso por esporte, isso que é o problema, né?! Não interesso por esporte. 
Às vezes, a gente fica olhando assim tem curiosidade, né. E, às vezes, a gente nem entende 
bem as coisas. Eu, pelo menos, eu não entendo. Então, às vezes eu olho, vejo quando acho 
bonito. Então, assim. Não tenho muito o que falar. Não tenho aquela paciência de ficar vendo 
televisão. Não tenho paciência, não tenho tempo. 
 
E – Você percebe uma diferença, por exemplo, de um aumento, por exemplo, de matérias, 
seja na TV ou até nas revistas, em datas específicas. Matérias de quando eles vão retratar a 
questão da deficiência, por exemplo, em datas específicas, quando tem a Paraolimpíadas, 
percebe que aumenta assim de quando tem uma data específica, ou dia nacional da pessoa 
com deficiência, quando tem algum tipo de data, que isso aumenta, que aparece mais 
material? 
A5 – Ah, quando tem data assim daí aparece, né? Lógico. Tem semanas... e tem semanas de 
deficiência, tudo, daí aparece, fala mais. Do contrário, não, normal. 
 
E – O que você acha que poderia mudar, assim, o que você gostaria de, hoje, ver nessas 
revistas, na mídia, algum assunto que você gostaria de ver, o que você acha que poderia 
mudar? 
A5 – Ah, eu acho que poderia ser assim, mais expricado as coisas, mais pra assim, pra 
sociedade, pra sociedade. Procurar saber que deficiência é bom pra ciência e a gente que tem, 
mas tem que ser lidado como todo mundo, normal, não a pessoa pensar, né. Deficiência é 
doença ou é um negócio pegajoso, sei lá. Porque tem gente que olha na gente assim, parece 
que: ‘Nossa, vai pegar aquilo lá’, né. Então, pras pessoas, né, conscientizar que a gente é 
normal, porque tem gente que acha que a gente não é normal. Então, é isso que tinha que 
expricar e ter mais expressão acho. 
 
Entrevista com A6 – Homem 
 
E – Você geralmente lê essas revistas, a Veja, Época e Isto é? 
A6 – Olha, vou ser bem sincero, não sou muito disso também não. Desde quando eu parei de 
estudar. Leio pouco. Revista muito menos ainda. Agora que eu li mais essa reportagem que 
você me deu. Emprestou pra mim. Mas, normalmente não.  
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E – Nem assim, quando você lê, por exemplo, esse tipo de revista, a Veja, Isto é, você lê 
como? Você compra, vê na internet, você vê no consultório? 
A6 – É mais fácil pela internet. Bem mais prático pra você ler, aí mais pela internet.  
 
E – E qual frequência assim? Você acha que você lê uma vez por mês? 
A6 – Às vezes eu procuro ver quando tem reportagem de células-tronco, para a pessoa 
relacionada a cadeirante, daí eu vejo essas pesquisa. Fora isso é bem raro entrar para ver 
outras reportagens.  
E – E quando você lê essas revistas, seja na internet, ou uma matéria específica, qual sua 
motivação? Por que você sempre lê? 
A6 – Por que me interessa? De células-tronco eu vejo pra mim. Pra mim saber se eu vou ter a 
possibilidade de mais pra frente, com essas pesquisas de serem avançadas e eu andar de novo. 
Esse é meu maior interesse.  
 
E – Como você descreve, o que você acha dessas  revistas, quando você folheia. Enfim, você 
tem a oportunidade de dar uma lida o que você acha da qualidade? 
A6 – É, algumas coisas têm bastante sentido pra mim. Algumas também tem um pouco 
negócio de fofoca também, né? O que me interessa, eu procuro ler sim. Mais de células-
tronco que eu te falei mesmo. Aí eu procuro olhar bem. É boa. Pra mim tem a funcionalidade 
bem prática, é boa sim.  
 
E – E o que você achou sobre essas reportagens que foram selecionadas? 
A6 – Dessa da folha? Desse negócio de memória gravada em um chip, eu acho meio estranho, 
né? A pessoa tem que ser ser humano, e não gravar num chip e deixar pra. Como se fala? Pra 
colocar em robôs, meio esquisito isso aí, né? Meio esquisito.  
 
E – Teve alguma que te chamou mais atenção? 
A6 – Foi do... como se fala?  
E – Stephen Hawking? 
A6 – Isso, pra... pra melhora pra ele, né? Pela estimulação da bochecha, do chip, chp não... 
Aquele tal de... Como é o nome do dispositivo. Pra ele se comunicar, é bem interessante. 
Gostei disso. 
 
E – Se interessou mais por esse que, na verdade essa primeira é da Veja, lógico que mostra 
várias, todas as tecnologias que eles estão desenvolvendo. Esse do biamputado e tem a do 
Daniel Dias. Qual dessas três te chamou mais atenção?  
A6 – Foi a do Stephen Hawking. Essa do Stephen Hawking foi bem interessante. Chamou 
muita atenção. Porque ele é praticamente um gênio, né? Se ele perder tudo, vai ser esquecido, 
então pra mim, esse foi o mais interessante. Não, todas são interessantes, mas o que mais me 
chamou atenção foi esse. 
 
E – E as outras duas?  
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A6 – Do Daniel Dias também, bem interessante também. Tanto é que se tornou medalhista 
puxa, sem comparação. Esse também eu fiquei sabendo por pouco, o outro até esnobou a 
vitória dele, não deu crédito a pessoa. Mas o primeiro mesmo me chamou muita atenção, do 
Hawking, esse foi mais interessante mesmo. 
 
E – Deixa eu te perguntar, dessas três reportagens, se você sentiu alguma diferença na 
abordagem no trato da pessoa com deficiência nesses três? 
A6 – Acho que não. Não senti nenhuma diferença não. Tá tratando todos como iguais mesmo, 
né? Sempre procurando o melhor pra pessoa. Eu não vejo diferença nenhuma. 
E – E você acha que tem alguma coisa de especial nelas assim? Alguma coisa em relação a 
outras reportagens que você tenha lido? 
A6 – Especial? Não também. Pra mim “tão”... bem que poderia ter mais sobre pessoas 
cadeirante, né? Aí seria bem mais importante. Para voltar a ter mais esperança também. Podia 
ter mais sobre células-tronco. A pesquisa da Veja. É raro você ver. Só vê pela internet 
informações bem ultrapassadas, de tempos atrás já. Então tem que colocar mais atualizadas, 
sobre células-tronco.  
 
E – E aí, você se lembra de alguma matéria específica sobre deficiência nessas revistas?  
A6 – Se eu lembro? 
E – É, que você tenha visto, que te chamou atenção, ou mesmo na mídia, pode ser também em 
TV, alguma coisa que te chamou a atenção? 
A6 – Pode ser de células-tronco mesmo? Essa me chamou atenção. Tanto é, foi até um 
policial, passou na televisão. Um policial depois de 10 anos, 10 ou 7 anos, ele tava 
paraplégico, não mexia nada. Depois dessa experiência com célula tronco ele voltou a ter 
controle da coluna, voltou a conseguir movimentar um pouco a perna sozinho, aí esse me 
chamou bastante atenção, tanto é que foi lá na Bahia, eu acho, se não me engano. Essa 
reportagem me chamou bastante atenção. 
 
E – Por quê? 
A6 – Porque trouxe mais esperança pra gente que é cadeirante voltar a dia, você fazendo esse 
tratamento, voltar a nem que seja pra ficar de pé, dá uns dois passos e sentar, mas é muito 
interessante essa parte. Gostei muito. Bem que poderia ter até mais, como é que se fala? Mais 
reportagem sobre isso, né? Porque esse aí, nossa, tanto é que até tipo... Como se fala? Me 
identifiquei com aquele rapaz. Porque também falava que queria voltar a ficar de pé, andar 
pela praia, passear, aí tanto é que me chamou atenção mais isso mesmo. Porque são os 
mesmos sonhos que eu tenho também. Um dia poder voltar não a ser o que era antes, mas uns 
20, 30% já estava bom demais.  
 
E – E você já acompanhou as paraolimpíadas?  
A6 – Não. 
E – Não, não muito? 
A6 – Porque pegou na Record e lá em casa ela pega super ruim.  
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E – Mas pelo que você acompanhou, teve alguma coisa que te chamou mais atenção, você 
lembra de alguma história? Enfim... 
A6 – Não, não chamou muita atenção não. Fui ver mais medalhista mesmo. Ele ganhava 
bastante medalha. Vi mais essas provas de natação. Sobre a vida deles não via muito não.  
 
E – Mas por que te chamou mais atenção? Por exemplo, a natação? 
A6 – Porque esse rapaz ele superou muitos obstáculos, né? Nossa! Tanto é que ele ta sendo... 
a parte do braço, ele nada tão bem. Isso me chamou a atenção também. Pelo esforço e a 
vontade dele. A luta. A luta pela vida. 
E – E dessas reportagens que eu te entreguei, teve alguma coisa que você não gostou? Que 
você leu e talvez a forma como tratou a pessoa com deficiência, alguma coisa que você não 
gostou? 
A6 – Não. Gostei de tudo. Como eu te falei também, é mais nesse de chips, da memória sendo 
gravada em chip, esse aí é meio estranho demais, né? Mas do contrário, não teve mais nada 
não. Também não se fala. Não destratou ninguém, cadeirante, nada não. Sempre pra alertar, 
pra saber como vai ser as coisas, a ciência no futuro, né? 
 
E – E como você vê geralmente, pode ser tanto, né, no caso revistas, mas a mídia em geral, 
como você acha que ela representa a pessoa com deficiência? 
A6 – Como ela representa? Em poucas partes ela esquece das pessoas, né? Fala em algumas 
reportagens, mas meio esquecido. Não representa muito bem não.  
 
E – E da forma como ela trata, como você acha que ela trata? 
A6 – Como ela trata? Pra mim, não vejo ela tratar muito bem não. Pra mim é bem, meio 
esquecida mesmo. Bem apagada. São poucas reportagens que falam sobre tal coisa. Mas é 
muito, bem esquecida sim.  
 
E – E você chegou a conversar sobre esse material com alguém? Não? Não chegou a 
conversar com ninguém? 
A6 – Só com a minha mãe que eu comentei. Desse do Hawking. Só com ela eu comentei. Até 
agora. 
E – E o que ela falou? 
A6 – Ela falou, ela ficou meio constrangida. Tem que agradecer a Deus, essas pessoas têm... 
como se fala? Tá com saúde, agradecer a Deus o que tem, porque esse rapaz aí tá 
praticamente imóvel, parado, sem poder fazer nada. Ela fala isso. Ela comenta isso. Você tem 
que agradecer a Deus o que tem. Isso é verdade mesmo. Muita pessoa tá por aí, que pega a 
reclamar, a vida, fala que tá ruim, tá ruim, tem que olhar para trás e ver os semelhantes. 
 
E – E quanto a frequência das matérias, você percebe que, você acha que aparece bastante na 
mídia? Aparece pouco?  
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A6 – Bem pouco. Muito pouco. Podia ter bem, podia aparecer mais do que aparece. Tanto em 
reportagem em revista, quanto em televisão. Televisão muito menos ainda. Revista até que 
você vê um pouco. Mas é muito pouco, a frequência é pouca. Tem que ser mais.  
 
E – E, de novo perguntar, você já respondeu, mas... Você percebe algum tipo de abordagem 
diferente nessas revistas?  
A6 – Não. Não tem diferença não. São todas iguais mesmo.  
E – Por que você acha que todas as matérias são iguais? 
A6 – Você fala publicado? Iguais no modo de diferença. Tratamento. Mas são umas 
diferentes das outras, mas pra mim não vejo diferença não.  
 
E – Você acha que trata da mesma forma a pessoa com deficiência?  
A6 – Mesma forma. Também depende da classe social, aquelas que têm mais privilégio, são 
as mais ricas de poder aquisitivo. Fora isso, tão iguais.  
 
 E – E o que você pensa que poderia ser abordado? Talvez, o que falta ser abordado por essas 
revistas? Talvez também como você gostaria, talvez de ser representado. O que você acha que 
falta? 
A6 – O que falta?  
E – Das revistas e da mídia como um todo quando falam da questão da deficiência.  
A6 – Aí você me pegou. Eu acho que o que falta é... como se fala? É ter mais... como se fala? 
Ter mais fundamento nas pesquisas, entendeu? Correr atrás de mais pessoa para saber o que 
as pessoas tão precisando e especificar também como seria o tratamento. Como se fala? Um 
tratamento de células-tronco, como que você poderia correr atrás para ser voluntário, alguma 
coisa assim. Na revista não explica nada. Tanto é que no Google, eu coloco: “Como fazer para 
ser”, como se fala? É... não cobaia, tipo, voluntário da experiência. Não achava, de jeito 
nenhum. Tanto nas revistas, quanto na internet também não acho. Isso aí poderia ter um 
bom... como se fala? A revista poderia me informar melhor sobre isso. Tanto pra ser 
voluntário, mais nessa parte.  
A6 – Procurei na internet e não achei. Na revista também não especifica como você pode 
fazer para entrar em contato com essa pessoa, pra você entrar na lista de espera. E não tem, 
tanto no Google, quanto na revista também. Nesse caso poderia ter mais assunto sobre isso. 
Como se fazer para ser um voluntário?  
 
E – De novo ia perguntar, você falou um pouquinho. Como você avalia a cobertura das mídias 
nas paraolimpíadas? Assim, pelo pouco que você viu. O que você achou? 
A6 – Cobertura foi bom. Foi bom. Como se fala? É, cobriu todos, né? Todas as provas. Achei 
bom. Achei muito bom sim.  
 
E – Você percebe alguma diferença, por exemplo, tem mais matérias ou quando tem as 
paraolimpíadas, ou quando tem uma data especial, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência 
ou Dia Internacional? 
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A6 – Fora isso não tem muitas matérias sobre isso, mais das paraolimpíadas ou quando sai 
alguma... como se fala? Experiência científica que foi descoberta de células-tronco. No mais, 
é sobre isso. Passou essa notícia já apaga tudo. Então é mais quando tem os eventos mesmo. 
Fora isso, não vejo nada de extraordinário não, que você fala, da Paraolimpíadas você vê é 
televisão, rádio falando direto, passou isso, eu acho que o assunto acaba, apaga.  
Tinha que ter mais, quanto na Paraolimpíadas e quanto depois também. Pra ver como as 
pessoas estão, como que ela tá fazendo o tratamento também, porque fora isso, não tem mais 
nada mesmo fora as olimpíadas, os eventos, não tem, apaga tudo, esquece.  
 
E – E como você se sente representado por essas reportagens assim?  
A6 – Como eu me sinto? 
E – Se sente representado?  
A6 – Não. Não sinto. 
 
E – Por quê? 
A6 – Nessas partes, eu tô meio deslocado. Não só eu como outras pessoas também. Porque 
aqui ele fala dessas, dessas ciências, do chip, não. Desse Hawking, também despropositada de 
cadeirante. Daniel Dias tão pouco também, sobre a gente também. Também não fez diferença 
nenhuma não.  
 
E – Como você acha que elas, que essas revistas, essas matérias representam a pessoa com 
deficiência? 
A6 – Como elas representam? Ah, meio apagado. Não tem muito... como se fala? Algumas 
reportagens só, mas muito pouco, representa muito pouco.  
 
E – Você acha que assim, como que ela enxerga, como mostra a deficiência?  
A6 – Como ela mostra? Ah, só depois, antes desse evento, depois do evento ela não mostra 
mais nada, fica meio apagado para mim também.  
 
E – Mas assim, como um herói, como o coitadinho, como que você acha? 
A6 – Como herói. Com certeza. Como herói, tanto o Hawking, o Daniel Dias, o... esse, o... 
biamputado aqui. Como herói sim. Como herói. Não tem como coitadinho não. Tanto é que 
não fala nada de pena dessas pessoas, então, para mim, é como herói.  
 
E – Como, você gosta dessa forma representada assim como herói?  
A6 – Eu gosto. Gosto muito sim. A própria pessoa superando os limites dela, né? Então, para 
mim, é como herói sim. Me vejo muito herói mesmo. Cada um buscando sempre aprimorar 
mais. Então, pra mim é herói também.  
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Entrevista com A7 - Homem 
 
E – Você lê as revistas Veja, Época e Isto é? 
A7 – Leio.  
E – Geralmente como você lê? Você lê em consultório, você compra revista, você lê pela 
internet? 
A7 – Pela revista, pela internet... 
 
E – Por que você geralmente lê essas revistas assim? O que te interessa? 
A7 – Por causa das dificuldades, né? Fiquei muito tempo na cama, não conseguia andar, daí 
agora eu “tô” conseguindo já, me esforçando bem. Agora eu tô bem melhor já.  
E – E o que você acha dessas revistas? As revistas quando você dá uma olhada, o que você... 
A7 – Ah, eu achei bem, bom. Achei bom. 
E – O que é bom? O que é legal, que você achou? 
A7 – Porque aí você força bem, né? Quer o bem deles, né?! Cuidando, né?! Você está se 
cuidando, fazendo força. Andar, tem gente que não pode andar, quer fazer força para andar. 
 
E – Teve alguma dessas reportagens aí que te chamou mais atenção?  
A7 – É. Essas aqui, do homem sem perna. Do homem de cadeiras de rodas. 
E – Mas uma delas te interessou mais? 
E – É, essa na verdade é do biamputado, essa história do corredor brasileiro que ganhou, o 
Pistorius, da Época. Essa daqui é da Istoé, que é do Daniel Dias. E essa é sobre esse aparelho 
novo, essa tecnologia que eles estão desenvolvendo é da Veja. Qual dessas três que você 
achou mais... 
A7 – Me esqueci. 
 
E – Do Stephen Hawking você achou mais legal? 
A7 – É. 
E – Por que? Por que você achou... 
A7 – Por causa do jeito dele, né? Não poder andar, né? Ele está se cuidando bem, né? Tá se 
esforçando ao máximo assim, né? Daí eu acho que ele força bem, né? Dá o melhor por ele. 
 
E – E mais alguma coisa que te interessou nessa reportagem? 
A7 – Difícil, né? Do homem sem perna que corre. Desse da cadeiras de rodas. 
E – Por que desse rapaz que corre, o que você achou interessante? 
A7 – Que o homem não tem perna, tem uma perna de negócio de ferro, conseguir correr, 
ganhar em primeiro lugar, né? Tem gente que tem perna e não consegue chegar nem em 
primeiro. Chega em primeiro lugar sem as pernas. Eu achei interessante. Muito interessante 
isso. É muita força, né? 
 
E – E você achou que assim, tem alguma coisa especial nessas reportagens? Assim, que te 
chamou atenção em relação a outras que você já tenha visto? 
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A7 – Não. 
E – E você percebe alguma diferença de abordagem entre essas três reportagens?  
A7 – Ah, um é atleta, né? Outro é nadador, outro é cadeirante, num pode andar, né? Só na 
cadeira. Tem que ter ajuda da família, o outro já não. O outro tem a perninha amputada, com 
o negócio e poder correr ainda, foi o que eu achei bem interessante.  
 
E – Você lembra assim, seja na TV, pode ser nas revistas, alguma coisa que você tenha visto, 
uma matéria sobre a questão da deficiência que te chamou atenção? Lembra ou não?  
A7 – Já vi uma sim. 
E – Você se lembra que era sobre o quê? 
A7 – O cara tinha assim... tomou tiro na perna, nunca mais ia andar e ia ter que amputar a 
perna, forçou, começou a andar, tomou tiro na cabeça já e podia ficar surdo, não ficou surdo.  
 
E – E o que te chamou atenção nesse caso que você falou do rapaz que conseguiu... 
A7 – No hospital mesmo quando eu tava internado tinha um menino que tomou tiro na 
cabeça, ele tomou um tira que podia ficar surdo, ele falou, mas ele não ficou surdo. Ele não 
tava ouvindo muito bem, mas agora eu vi ele... eu vejo ele e ele tá bem já. E um outra também 
que tava comigo, tava em coma, ficou três meses... tava morto praticamente já, o cara “ta” 
bem já, fazendo fisioterapia na Anhanguera eu vi ele. Um outro que tinha cabeça afundada 
também, não tinha metade da cabeça aí esse daqui que eu conheci agora que tava perdendo 
metade, ele tava perdendo os movimentos dos braços, das pernas. Não tava conseguindo nem 
se mexer. É isso, né? 
 
E – E você gosta de esporte? Você acompanhou as paraolimpíadas do ano passado ou não?  
A7 – Não. 
E – Não acompanhou nada dos jogos paraolímpicos?  E sobre essas reportagens então que 
você leu, teve alguma coisa que você não? Assim, a forma como trata a pessoa com 
deficiência, alguma coisa assim? 
A7 – Ah, tão tratando bem, né? Que mais... 
 
E – Você acha que estão tratando como? 
A7 – Tão tratando bem, tá ajudando a andar, né? tá ajudando a esforçar, né? Eles querem o 
bem da gente, né? Quer o bem da gente.  
E – Você acha que estão valorizando a pessoa com deficiência então? 
A7 – É, tá. Eles quer o bem da gente, né?  
 
E – Como você acha que geralmente a mídia, tanto as revistas, ou mesmo o jornalismo na TV 
retrata a pessoa que tem algum tipo de deficiência?  
A7 – Deve tratar bem.  
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E – Você acha que retrata bem? Retrata uma realidade ou não? Você acha que retrata como 
coitadinho, trata como o quê? Trata como herói, você acha... tem mais... Acaba aparecendo 
eles como herói, como coitadinhos ou de outra forma?  
A7 – Ah, acho que não de coitadinho assim também, né? Acho que trata sim.  
 
E – E você conversou com alguém sobre essas matérias? Sua mãe, alguém em casa ou não?  
A7 – Não. 
E – Não?  
A7 – Eu tenho um amigo lá perto de casa também que tá na cadeira de rodas, daí eu... Eu 
converso com ele, que ele não anda mais. Ele tomou um tiro na cabeça e na espinha, ele não 
anda mais. Então eu converso com ele, ele fala que tem vontade de andar. Eu falo: logo um 
dia você vai andar. Eu, o médico falou que não ia mais andar, eu tô andando. Ele falou não, eu 
sou diferente. Você vai andar também. Tem vez que eu vou de muleta na casa dele conversar 
com ele. Ele fala que queria tá andando também, mais não pode mais andar, ele chora. 
 
E –Você lembra de alguma outra reportagem que achou interessante, que você tenha visto? 
Não? Não lembra de nada pontual? Nada que te marcou? 
A7 – Não. 
 
E – O que você acha sobre a frequência, quanto de assim... Você acha que aparece pouca 
matéria sobre a deficiência, na TV, nas revistas, ou TV? Você acha que aparece pouca ou não, 
você acha que aparece bastante? Quantidade. 
A7 – Agora eu acho que tá tendo bastantinho, sim.  
 
E – Você acha que agora está tendo bastante?  
A7 – Muita violência tá tendo, né? As turma tomando tiro de bobeira. Ladrão vai roubar as 
turma e qualquer coisinha dá tiro, mata, morre, fica aleijado. Esses dias meteram fogo em um 
dentista, né?  
 
E – Você acha que a causa seria violência? Que tem aumentado? Sobre essas matérias que eu 
te entreguei se alguma... se você percebeu alguma abordagem diferente, alguma coisa 
diferente entre elas? 
A7 – O que eu achei diferente é que uns não podem fazer o que esses aqui fazem, né? Correr, 
nadar, ou tá na cadeira de rodas que tem um lance com o computador, né? Achei diferente 
também, legal.  
 
E – O que te chamou mais atenção nessa matéria? 
A7 – Isso daqui assim, mexendo no computador, evoluindo, né?  
E – Por que você achou interessante? 
A7 – Achei legal, né? Tem uns que não pode fazer, né? Tem umas pessoa que anda tudo e não 
faz o que eles que não tem perna faz, né? Ó, esse aqui não tem perna, tem perna de ferro, 
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corre. Tem uns que não corre, e ainda é campeão, né? É famoso aí, outros não. Isso é 
interessante.  
E – E na sua opinião, o que você acha que faltava ser abordado talvez pela mídia, pelas 
revistas, pela TV, enfim? O que você acha que poderia ser retratado, que você se interessa? 
A7 – Pra mim seria muito bom, né? Queria voltar a andar certinho, arrumar um serviço, não 
andar com mal companhia mais... 
 
E – O que você espera assim, que talvez você quisesse ver nessas revistas que te interessaria 
sobre a questão da deficiência?  
A7 – Matéria tipo assim, ó. Tem esses aqui assim. Podia ser que nem eles, correr, ser um 
nadador, coisa assim, né? Bem interessante, né? Queria ser assim. 
 
E – O Que você acha que falta? Não sei, algum tema que você gostaria de talvez ler nessas 
revistas?  
A7 – Tem um monte, né?  
 
E – O que você acha que poderia mudar, melhorar?  
A7 – A fisioterapia ajudou bastante eu, né? Terapia ajuda bastante. Isso daí é bom, né? Agora 
que eu não tô mais na cadeira, tô na muleta. Minha perna tá engrossando, eu não tava 
comendo, sentia muita dor, não tô sentindo mais dor. Tô bem melhor viu? Agora... 
 
E – E o que você acha que, nas revistas que você talvez esperava ver mais relacionado a 
questão da deficiência?  
A7 – Ah, eu imaginava que ia ver as coisa mais grave assim, não tão assim. Pensei que ia ser 
as coisa mais grave. Tem gente que tá se esforçando memo pro bem, pro melhor, né? Achei 
bem bom pra eles. Achei bom. 
 
E – Você percebe que, por exemplo, algumas datas quando tem as paraolimpíadas, ou tem 
datas específicas, tem mais conteúdo, mais matéria sobre a questão da deficiência? Ou não, 
você acha que sempre tem?  
A7 – Ah, eu acho que sempre tem. Acho que tem. 
 
E – Acha que aumenta quando tem alguma data específica, alguma coisa assim?  
A7 – É, eu acho que a cada ano vai aumentando mais, né? Aumentando mais um pouco. Eu 
acho que aumenta. Cada vez acontece um acidente, passa na televisão, fica um aleijado, em 
estado grave, sem um braço. Eu acho triste. O que eu tô vendo por eles é que eles tá 
esforçando bem. Melhor por eles, né? Esses aqui tão querendo o bem pra eles. Eu achei bem 
legal.  
 
E – Tem mais alguma coisa pra falar sobre essas matérias que você achou interessante? 
A7 – Ah, nada. O que tem de interessante mesmo foi isso. 
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Entrevista com A8 - Homem 
  
E – Você lê geralmente essas revistas, a Veja, a Época e a Istoé? 
A8 – Às vezes quando eu... É muito pouco que eu leio. Às vezes quando, às vezes não tem 
nada assim, eu acho uma revista daí eu leio. 
 
E – Aí geralmente você compra revistas, você vê pela internet, você vê num consultório? 
A8 – Não, eu leio as que a minha mãe tem, né? Daí sempre ela compra daí eu leio a que ela 
pega pra ver, né? 
 
E – E geralmente com que frequência você lê assim, mensalmente? Você lê... 
A8 – Às vezes, de vez em quando só. É muito pouco que eu leio.  
 
E – E o que você acha dessas revistas, assim, pelo pouco que você lê? 
A8 – Ah, tem umas coisa que é interessante, né? A gente fica mais informado, né? As “coisa” 
que acontece. Que nem aquela cadeira que o outro tava vendo que o cara controla só com o 
óculos, interessante.  
 
E – Por que geralmente você lê essas revistas? Quando você lê essas revistas, por que te 
chama atenção quando você lê? 
A8 – Ah, eu gosto das coisas que acontece assim no mundo assim com a gente, mas fica 
sabendo um pouco das coisa, né? Então, mas é isso aí. Às vezes não tem nada para fazer, eu 
leio, é muito raro. 
 
E – E dessas revistas, na verdade, são três reportagens, essa daqui primeira é dos 
competidores, essa daqui é uma reportagem da Época, aí essa daqui é do Daniel Dias, né, da 
Istoé, contando a história dele. E essa terceira é do Stephen Hawking. Você achou que tem 
alguma assim parecida nessas reportagens? Ou não? Você acha que elas são diferentes? 
A8 – Um pouco diferente, né? Cada um é como fala? especial, “Especial.” 
E – Especialidade? 
A8 – É, especializada e diferente, né?  
 
E – Mas o que você acha que tem de diferente nessas, nesses três? Reportagens. 
A8 – Ah, não sei explicar. A tecnologia, essas coisas. 
E – Uma fala de tecnologia e as outras falam de esporte? 
A8 – É. Diferente, né? Primeira vez que tô vendo assim uma coisa. 
 
E – E você acha que elas têm alguma coisa de especial? Uma coisa que é diferente? 
A8 – Eu tô impressionado naquela uma que o cara tem um óculos que ele controla tudo pelo 
óculos, a cadeira. Interessante. 
E – Essa foi a que você mais gostou? É? Por que? 
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A8 – Ah, sei lá. Chamou atenção, né? Eu nunca tinha visto uma coisa assim. Difícil a gente 
ver, né?  
E – Por que você acha, o que você achou de... O que você achou de interessante? 
A8 – Ah, o jeito, né? O jeito que ele controla as coisa. As coisa que ele faz. É bom para gente 
aprender, não dá valor às coisas que a gente tem. Eu mesmo às vezes tenho vontade de 
morrer, né? Mas interessante, da hora. 
 
E – E essas outras duas, o que você achou? 
A8 – Putz! Eu não li ainda. Ele conseguiu alcançar um objetivo na vida dele, né? O Daniel. 
Eu queria ter essa força de vontade dele, mas eu não tenho. Essas coisa que eu acho. Diferente 
pra mim. Tive que me adaptar a uma coisa que eu nunca imaginava que ia ficar desse jeito. 
Agora tem que correr atrás pra mim... Tem muita coisa que eu tô aprendendo. Muitas coisas 
que eu não sabia.  
 
E – E aí você acha... gostou mais quando estava falando que gostou daquela sobre o Stephen 
Hawking, sobre tecnologia... Por quê?  
A8 – Ah, o jeito, sei lá. O jeito que ele controla as coisas, faz, tem muita coisa que eu quero 
fazer e não consigo.  
E – Você acha que você se interessou mais sobre... por essa? Você percebe alguma diferença 
dada sobre a pessoa com deficiência nessas três reportagens? Você acha que ela é retratada de 
maneira diferente ou não?  
A8 – Cada um é diferente, porque cada um tem uma lesão diferente, né? Lesão de... Aquele 
outro que não mexe nada do corpo, que só controla com a mente a cadeira, interessante. É isso 
só. 
 
E – Você se lembra de alguma, por exemplo, alguma matéria específica, pode não ser só nas 
revistas, mas por exemplo, uma reportagem que você viu, ou que você leu sobre a questão da 
deficiência que te chamou atenção? Além dessas aqui, alguma que você lembra assim que 
chamou atenção?  
A8 – Sobre o tratamento com células tronco que eles usavam, teve um rapaz que ele fez e 
voltou a ter os movimentos dele que ele não tinha, tinha perdido todos os movimentos. Fez 
uma cirurgia e quer dizer, não voltou ao normal, mas só que muita coisa que ele não fazia, 
hoje ele faz. Queria ter uma chance dessa. Poder fazer.  
 
E – Você acompanhou as paraolimpíadas no ano passado? 
A8 – É, assisti muito pouco.  
E – E o que você achou da cobertura da mídia nas paraolimpíadas? 
A8 – Bom. Gostei sim, da hora.  
E – Por que assim? Teve alguma coisa que você lembra, de algum caso, alguma coisa que te 
chamou atenção? 
A8 – Então, lembro do Daniel Dias. Que ele estava passando, passando no carro lá com um 
monte de medalha, da hora, gostei. Só isso.  
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E – Dessas reportagens que eu te enviei, teve alguma que você não gostou da forma como 
trata a pessoa com deficiência ou não? Você gostou como aborda? 
A8 – Não, não. Hoje em dia, sei lá, costumo ver com... Eu via com um olhar diferente, hoje 
em dia eu... totalmente diferente. Acho que, mesma coisa de uma pessoa normal, falta... como 
é que fala? Falta um... Se aqui fosse que nem nos Estados Unidos, por exemplo, muito 
diferente lá, todas as calçadas têm rampa, tem acesso pra eles e aqui não tem nada disso.  
 
E – Mas você acha que essas matérias retratam bem quem tem deficiência?  
A8 – Pouco. Acho que sim.  
E – Acha que sim? Por quê? 
A8 – Ah, tem que ser mais divulgado essas coisas daí, quem sabe eles tomam alguma 
consciência. Sobre isso, né? Saúde no Brasil é precária.  
 
E – Você falou, conversou com alguém sobre essas reportagens? O que elas... Não? 
A8 – Não, eu conversei com a minha mãe só.  
E – E o que ela disse? 
A8 – Ah, ela achou interessante, ela também não... Achou da hora os avanços, né? Mas até 
chegar no Brasil, né? No Brasil tudo é demorado. 
E – O que você pensa sobre a frequência de reportagens, tanto a gente pode falar aqui da 
revista, mas também na questão da TV, você acha que tem muitas matérias sobre a pessoa 
com deficiência? Ou você acha que falta matérias?  
A8 – Ah, falta mais matérias, né? Eles falam muito pouco. Quase que você não vê falando 
nada, é tudo meio escondido, né? Também quase nenhum deles sai de casa assim, né? Difícil 
você ver alguém pra rua. Eu tô falando as calçadas tudo esburacadas, não tem como a pessoa 
andar na rua. Violência também. Às vezes você quer ir em um lugar e não pode. Tudo 
precário. 
 
E – Você acha que falta ser abordado nas revistas? O que você acha que gostaria de ver nessas 
revistas que geralmente você não vê?  
A8 – Ah, os avanços da tecnologia assim, né? Pra pessoa ficar mais atualizada. Tem muita 
coisa que a gente não sabe, que nem essa cadeira que eu nem sabia que existia. Muitas coisas.  
E – Mais alguma coisa além da tecnologia que você se interessa? Que gostaria de ver? 
A8 – Então, do Daniel, como eu falei pra você, não deu tempo de ver direito ainda essas... 
Porque eu tava fazendo tratamento, vai e volta, vai e volta, daí num dá tempo. Mas achei 
interessante sim. Se pudesse até ficar com uma eu aceitava.  
E – Você falou da tecnologia que te interessa, que outras coisas você acha que falta? 
A8 – Falta muita coisa, né?  
 
E – Que outras coisas que você lembra? 
A8 – Não sei. Do outro que controla a cadeira com a mente, é que eu li muito pouco, 
desculpa. Era pra mim ter lido... 



174 

 

 

 

E – Não, mas pelo que você leu mesmo. 
A8 – Ah, isso aí que eu achei interessante. Deixa eu ver se... Minha mão está meio lerda hoje. 
Isso aqui, por exemplo, do cara correndo, eu não consigo correr. Essa aqui é interessante, né? 
O cara correndo sem as duas perna. Acho que nunca vou conseguir fazer isso.  
 
E – E como você assim, pelo pouco que você assistiu nas paraolimpíadas, como você avalia a 
cobertura? Como você achou que a mídia mostrou a pessoa com deficiência na cobertura das 
paraolimpíadas no ano passado? 
A8 – Ah, foi bem, né? Bastante campeões brasileiros. Achei da hora. Gostoso. 
 
E – Gostou da forma que eles mostraram o esporte?  
A8 – Com certeza. Da hora. Cobertura foi boa sim.  
 
E – E como você avalia entre a diferença da cobertura, por exemplo, você acha que 
geralmente o tema da deficiência ele aparece em épocas pontuais, por exemplo, quando tem 
as paraolimpíadas ou você acha que sempre aparece?  
A8 – Esconde um pouquinho, né? Camufla um pouco. Quase não é divulgado paras pessoa 
com deficiência. Não sei se é do preconceito, eu acho, né? Eles escondem as pessoas. 
 
E – Então você acha que em épocas específicas que aparece mais?  
A8 – Época de jogos, né? Essas coisa assim que eles “divulga”, do contrário, fica tudo no 
esquecimento. É o jeito que eu vejo, não sei se é assim.  
E – Ia te perguntar se você lembra, de mais alguma coisa que você leu assim, que te chamou 
atenção? Você falou bastante da tecnologia, da cadeira, né? Da força do pensamento, mas tem 
mais alguma coisa assim que te chamou atenção? 
A8 – Então coisa, não deu pra mim ler. 
E – Mas pelo que você folheou. 
A8 – É, então, o rapaz do óculos, da cadeira, que o cara se movimenta, só isso. Que mais? 
E – É, sobre o que você leu assim, tem mais alguma coisa para falar sobre essas matérias?  
A8 – Não, não. Só isso mesmo.  
 
Entrevista com M1- Mulher 
 
E- Você lê a Veja, Época e Istoé? 
M1 – Na verdade, não. Eu não leio. 
E – Nem de vez em quando? 
M1 – Não. 
 
E – Mas de vez em quando você não lê nenhuma notícia em revista de atualidades, não? 
M1 – Ah, assim, leio. Agora que eu estou fazendo faculdade, eu procuro ler sim. Mas de vez 
em quando. Não é sempre. 
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E – Geralmente você lê onde, na faculdade, lê em casa, você compra a revista, você lê na 
Internet? 
M1 – Na Internet, é mais acessível na Internet mesmo. 
 
E – Quando você pega para ler uma revista, uma revista ou uma matéria, enfim, dessas 
revistas, por que você lê? Qual é a sua motivação?  
M1 – Assim, eu leio porque eu quero saber das atualidades, né. Tem também essas edições 
aqui que eu achei muito interessante das pessoas com portadoras, portadoras de deficiência. 
Eu acho muito interessante assim, as pessoas assim, elas fazerem matéria sobre isso. Eu acho 
bem interessante e eu me interesso muito. 
 
E – Como você descreve essas revistas, assim, o que você acha delas, mesmo co pouco 
contato, o que você acha dessas revistas? 
M1 – Então, como eu falei, eu acho super interessante, né. Porque aqui, por exemplo, mostra 
que assim, o ser humano, mesmo com todas as dificuldades que eles têm. Eles têm a 
capacidade de ser o que eles são, entendeu? Então, não adianta ficar dando desculpas: Ai 
porque eu sou assim ou Porque eu sou aquilo. Se eu quero uma coisa eu vou correr atrás e a 
gente não tem que ouvir as pessoas tem que ter o foco e o objetivo, né. Então, assim, matérias 
que mostram bastante isso. Eu acho interessante. 
 
E – E o que você acha geralmente das reportagens, sobre essas específicas que falam sobre as 
pessoas com deficiência? 
M1 – Então, eu acho muito legal, né. Mostra assim, bastante do que elas têm capacidade, que 
muitas pessoas que não convivem nesse mundo sabe, que não conhecem, falam: Ah, coitado. 
Não é coitado. A gente apenas assim, a gente tem um... como fala...um diferente, se você vê 
um cachorro, tem de várias espécies. Então, nenhuma pessoa pode falar: “Nossa, coitado esse 
cachorro é assim”. Então, os seres humanos têm que entender que não é todo mundo igual, a 
gente somos diferentes. Não tem que tratar como inferiores ou superiores. A gente é tudo 
igual.  
 
E – Dessas reportagens, dessas do Stephen Hawking. Só para você saber, essa daqui é da 
Veja, a do Stephen Hawking que fala desse experimento. Aí, essa outra, essa outra do Daniel 
Dias é da Istoé e, essa daqui do rapaz que venceu o Pistorius é da revista Época. Eu te 
perguntar, essa, você, teve alguma dessas reportagens que te chamou mais a atenção? Se teve, 
por quê? 
M1 – Assim, eh, eu olhei aqui tem esse rapaz, né? Da natação? É isso? Assim, eu conheci 
uma pessoa ela não tinha os movimentos dos braços, das pernas, nem nada. Aí, assim, ele foi 
para Argentina, esses lugares fazer competições, né?  Assim, eu achei muito interessante, isso 
me chamou a atenção, mesmo porque eu conheci pessoas assim. E assim, você vê assim um 
brilho no olhar da pessoa com, mesmo com todas as dificuldades que ela tem, elas fazerem 
coisas incríveis, então, chamou bastante atenção. 
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E – Essa em especial? E as outras o que que você achou? 
M1 – Aqui têm as reportagens sobre superação, essas coisas do que as pessoas são capazes 
mesmo tendo essas dificuldades. A outra que me chamou mais a atenção, mas... 
 
E –  Foi essa daqui do rapaz que passou o Pistorius? Mas essas outras duas, o que você 
achou?  
M1 – Ah, assim, é que tá mostrando mais uma vez que a gente não tem limite, né? Mesmo 
com toda a dificuldade a gente não tem limite pra nada. E acho que a reportagem mostra bem 
isso, mais assim, incentivo que falam: “Ai, a minha vida é um isso, eu não tenho aquilo”. 
Então, você vendo essas pessoas você fala: “Poxa, eu tenho tudo e tô reclamando ainda”. E 
vendo essas pessoas que mesmo com essas dificuldades elas têm potencial para fazer essas 
coisas. 
 
E – Você vê alguma diferença de abordagem das revistas que falam sobre a pessoa com 
deficiência? Por exemplo, não sei, assim, por exemplo, sei lá. Tal revista trata mais de um 
assunto quando fala de uma determinada deficiência, tem um enfoque diferente, você percebe 
essas diferenças, ou não? Entre as próprias revistas, essas de atualidade. Você percebe alguma 
diferença entre elas ou não? 
M1 – É que é como eu falei, eu não leio muito revista, né? Mais na Internet, essas coisas, 
então, eu acho que eu não percebo, acho que eu não percebo assim porque realmente não leio 
muito. 
 
E – Você lembra de alguma matéria específica sobre deficiência em alguma revista. Nessas 
revistas ou na mídia mesmo que te chamou a atenção por algum motivo? 
M1 – Ah, na mídia. Ah, vou te falar de uma reportagem que tem recentemente passou no 
Fantástico, não sei. Que é um rapazinho que ele não tinha os dois pés. E ele jogava bola, tudo, 
inclusive ele conheceu jogadores lá fora, tudo. E me chamou bastante atenção, assim, essa 
reportagem, foi até recentemente. Eu gostei. 
E – Por quê? 
M1 – Ah, porque mostra assim que, poxa, a pessoa, porque se você for ver uma pessoa...Ah, a 
pessoa não tem pé, não pode jogar bola. É isso o que as pessoas veem. Mas aí aquele menino 
mostrou realmente que se eu quiser eu posso, mesmo com a limitação que eu tenho, eu posso. 
Então, me chamou bastante atenção por isso. Porque as pessoas idealizam muito, sabe. E elas 
são muito perfeccionistas e quando elas veem esse tipo de situação elas: “Ai que dó”. Não é A 
gente é como todo mundo. 
 
E – O que mais te chamou a atenção? Não sei se você acompanhou pelas revistas, pela mídia, 
as Paraolimpíadas? Eu ia te perguntar se alguma coisa te chamou a atenção.  
M1 – Na verdade, não.  
 
E –O que você não gostou nessas reportagens ou em outras reportagens na TV quando tratam 
de pessoa com deficiência? Tem coisas que você não gosta, que te incomodam?  
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M1 – Sim. Por exemplo, quando as pessoas,até reportagens mesmo, quando elas citam muito 
aquela de: “Ai coitado”. Assim: “Nossa, que dó, que não sei o quê”, poxa, não é coitado. As 
pessoas não tem que ver isso, que dó, que não sei que, não é assim. E acho que quando a 
reportagem enfatiza muito essa questão, aí já fica uma coisa meia chata, não gosto. 
 
E – E o que você acha que talvez pudesse mudar um pouco nas matérias, nas reportagens, nas 
mídias, até nessas revistas que poderiam, não sei, melhorar a forma como mostram o 
deficiente na mídia, a pessoa com deficiência? 
M1 – Assim, eu acho que poderia mudar fazendo com que as pessoas enxerguem que somos 
todos iguais. Entendeu? Porque a gente é minoria, então, por exemplo, se você tem, vai, 
vamos supor, se você tem um cachorro. Ele pode ser de vários tamanho, né? Então, vai ter 
casinhas de vários tamanhos. E, não é uma coisa padronizada, não é uma coisa que vai ser 
diferente se for fazer menor. Então, é a mesma coisa com a gente, a gente não tem que ver as 
pessoas padronizadas. São pessoas normais que são assim, pessoas anormais são desse jeito. 
Então, o que poderia mudar é assim não enxergar a gente como minoria e sim como parte de 
todo mundo. 
 
E – Você perguntou com alguém sobre esse material, e tal? Sobre essas reportagens, não? 
Alguém disse alguma coisa sobre isso, não?  
M1 – Não.  
 
E – Deixe eu só perguntar mais umas coisinhas. O que você pensa sobre a frequência, quanto 
a frequência em que aparece as matérias na mídia, sobre deficiência? Você acha que é pouco, 
muito? 
M1 – Acho que sim, é pouca eu acho.  
 
E – Você esperava que tivesse mais material, sobre o que você imagina que gostaria de saber? 
M1 – Assim, primeiramente, eu acho que poderiam dar suporte para tudo o que é tipo de 
deficiência e não ser assim algumas coisas lugares específicos para pessoas com deficiência. 
Eu acho assim, devia em todo lugar coisas específicas para pessoas com deficiência corrimão, 
é tudo. Eu acho que é isso.  
 
E – Mas, assim, o que você acha que as revistas poderiam melhorar, por exemplo, sei lá, 
alguns conteúdos que você esperava ter você acha que faltam na mídia? 
M1 – Assim, é como eu falei, eu não sei muito bem falar. Mas assim, as reportagens poderiam 
ter foco no que. Para que as pessoas não vessem os deficientes assim como uma questão de: 
“Ai que dó”, alguma coisa desse tipo. Mas que fizessem as pessoas enxergar que a gente é 
igual a todo mundo, a gente é exemplo de superação, mas ao mesmo tempo não tem que ficar 
falando: “Ai que dó”, que não sei o que. A gente pode ser um exemplo de superação, porque a 
gente têm limitações diferentes de outras pessoas. Mas a gente é um ser como qualquer outro. 
Então, não tem porquê tratar uma pessoa diferente se ela tem isso ou não. Acho que as 
revistas poderiam utilizar mais isso. 
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E – Você percebe a diferença, por exemplo, de aparecer mais matérias numa época que, por 
exemplo, sei lá, Paraolimpíadas, você percebe que em determinadas épocas acaba tendo mais 
material?  
M1 – Assim, percebo. Nessas épocas tem bastante mesmo. 
 
E – Como você acha que essas revistas, enfim, a mídia, representa... mais uma 
perguntinha...mas, como você acha que representa a pessoa com deficiência? Como você se 
sente? Se sente representada ou se sente representando as outras pessoas?  
M1 – Assim, de certa forma, a gente sim, é representado, sim. Mas, assim, que nem eu falei, 
né? As pessoas poderiam ter mais reportagens assim, em questão de abranger o conhecimento. 
Porque uma família que não tem nenhuma pessoa com deficiência ela acaba assim, ela acaba 
não tendo o conhecimento. E muitas das vezes a criança nasce assim, não sabendo que 
existem pessoas mais diferentes do que ela. Aí eu acho assim que as revistas poderiam trazer 
mais matérias sobre isso, mais conhecimento, tanto na mídia, para poder ter esse 
conhecimento, né? Pra não gerar constrangimentos, que nem: “Ah, por que você é assim?” 
Até preconceito. Ainda mais na época de quando a gente é criança existe muito preconceito. 
Porque a mãe não fala sobre isso com o filho e não tem porquê falar, não tem ninguém na 
família. Por que que vai falar? Então, tendo umas reportagens e mais matérias assim na mídia 
acho que vai ter um conhecimento muito maior, não vai ficar precisando, não vai ter esses 
constrangimento, nem vai ter preconceito com a pessoa com portadora de deficiência. 
 
Entrevista com M2 – Mulher 
 
E - Você lê as revistas Veja, Época e Istoé? 
M2 – Leio. Leio principalmente a Istoé e a Época. 
E – Com qual frequência geralmente? 
M2 – Depende. Eu gosto de revistas mais alternativas, tipo a Galileu e a Superinteressante. 
Mas, assim, eu leio de quinze em quinze dias, às vezes uma vez por mês, depende do tempo. 
E – Geralmente compra? Você lê na biblioteca, como é que você vê alguma coisa online?  
M2 – Geralmente eu compro ou vejo online, algumas matérias soltas.  
 
E – Por que você lê essas revistas? Qual a sua motivação? 
M2 – Primeiro pra ter informação. Segundo que eu estudo jornalismo, então tem que ter um 
conhecimento, tem que saber abranger bem a cabeça e ver vários tipos de revista. Então, é 
mais pela informação mesmo, pra ver as notícias diárias, notícias mais frias, mais factuais, e 
ficar por dentro do que está acontecendo.  
 
E – Como você descreve? O que você acha dessas revistas em geral? 
M2 – Em geral? A Época eu gosto bastante. Acho que ela é bem interessante assim, ela tem 
uma imparcialidade melhor que as outras. Acho que a Veja é um pouco mais tendenciosa. 
Agora a Istoé, tranquilo. Eu gosto bastante. Da Istoé, da Época principalmente.  
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E – O que você acha das reportagens dessas revistas especificas? Ou geralmente quando você 
lê essas revistas tem reportagens sobre a questão da deficiência? 
M2 – Então, acho que ainda, assim, é um pouco... é sempre mostrando o guerreiro. É o novo, 
o que venceu na vida, que lutou e batalhou, é sempre essa história. Nunca mostra a pessoa 
mais diferente do que o habitual.  
 
E – Você percebe...você acha que tem alguma coisa especial, diferente, em relação a essas 
matérias? 
M2 – Olha, eu nunca parei para observar muito bem isso. Mas o que eu observei é que não 
tem muita diferença não. É sempre o lutador mesmo, que venceu na vida, que principalmente 
venceu as dificuldades que ele tem de deficiência. Sendo que às vezes não é só isso, cada um 
de nós tem uma batalha diária. Todo mundo de alguma forma vence na vida. Vence de 
alguma forma, luta, quando quer ele vence e ganha, aqui por exemplo... Pera, que revista é 
essa?  
E – Essa daqui é a Época. 
M2 – Época. Da Época, que tem o mais rápido que o mais rápido. Aqui fala que ele deixa 
para trás o mito Oscar, sendo que qualquer um pode ter deixado para trás, parece que ele foi 
melhor só porque tem uma deficiência. Então, é como se nossa, o aleijado, entre aspas, 
conseguiu o que outras pessoas que são normais não conseguiram? Como assim? Parece que é 
uma coisa meio que preconceituosa às vezes. Eles não enxergam o outro lado. Sendo que cada 
um poderia ter conseguido também.  
M2 – Eles acabam mudando... sempre tem essa coisa mesmo das dificuldades, que eles vem 
sempre na frente. Acima de tudo, nós somos pessoas, então eles não enxergam muito isso, às 
vezes. Acho que, assim também, porque a pessoa ela não... a maioria das pessoas, não tem 
convivência com uma pessoa com deficiência, a maioria não tem. Então, elas enxergam o que 
elas ouvem, o que elas vêem. Então acabam tendo esse olhar mais humano da coisa. Acho que 
é isso... 
 
E – Você vê diferença entre as abordagens dessas revistas quando elas tratam de deficiência, 
não só essas, mas quando você pega algumas matérias você sente diferença em abordagens? 
Você falou que sente diferença num todo dessas três revistas, mas quando você lê alguma 
matéria sobre deficiência específica você sente essa diferença nessa abordagem ou não?  
M2 – Eu acho que em sites mais alternativos, assim você encontra bem mais diferença de 
abordagem, conhece outros ângulos de visão. Tem um site que chama hypeness, se eu não me 
engano, e ele trata assim de várias, diversas dificuldades físicas e mentais. Tem muita matéria 
diferente lá, digamos assim, normais mas tem coisas mais diferentes. Tem muita coisa 
também sobre autista lá, vê muita a visão às vezes do pai, visão de artes que eles fazem. É 
uma coisa assim mais diferente do que você costuma ver, que é aquele jovem que é 
paraolimpíadas, que ganha paraolimpíada, ou que ganha uma medalha, sendo que são outras 
coisas além, não é só medalha tem muito mais batalhas diárias que precisam ser vistas 
também.  
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E – Você lembra de alguma matéria específica além dessas que você tenha lido há algum 
tempo, mas se... ou mesmo na mídia alguma coisa que você achou interessante de perguntar 
por que? Alguma coisa não sei, que você lembra? 
M2 – Eu acho que a Veja ela costuma puxar muito assim pro lado mais, bem assim 
emocional. Puxar pro lado emocional que nem sempre é bom. Às vezes é como se tivesse tipo 
assim, infância sofrida, sabe? Uma coisa assim pode ser ver de outros ângulos também. Não 
precisa puxar esse lado tão tendencioso mesmo, que é o lado que a Veja trata.  
Vi também nesse site que eu comentei com você, vi outra matéria que era muito legal, que era 
sobre uma menina que ela era autista e mostrando um vídeo que ela fez pela visão dela. Isso 
foi muito interessante, vê como o autista se sente, porque a gente vê o autista e não sabe o que 
se passa na cabeça dele. Quando é muito grave a gente não entende. Muitos não falam, 
quando é muito grave, e lá a menina mostrou, eles mostraram isso.  
Eu não vi em Veja, não vi em Época, não vi em Isto é, pelo menos, se teve eu não vi. 
Entendeu? É uma coisa que o olhar é totalmente diferente e elas não mostram. É sempre 
aquela coisa mesmo do campeão.  
 
E – Você acompanhou no tempo das paraolimpíadas, das revistas, ou enfim, na mídia mesmo, 
o que te chamou mais atenção? Assim desse material que foi publicado nas paraolimpíadas do 
ano passado? Por quê? 
M2 – O que chamou mais atenção? Deixa eu pensar. 
 
E – Até nas abordagens mesmo, não precisa ser uma coisa específica, uma matéria específica, 
mas assim o que te chama ou chamou mais atenção? 
M2 – Ai, não lembro. Sinceramente. Agora não lembro. Lembro que teve o maior campeão de 
medalhas, que eu esqueci o nome agora e que veio a nível bem interessante, né? Porque 
mostrou outros ângulos, né? Dele, assim de vida dele e isso é legal também.  
 
E – O que você não gosta nas reportagens, nessas assim específicas, mas geralmente como 
retratam a pessoa com deficiência? 
M2 – Pode repetir, por favor? 
E – Então, o que você não gosta, assim, como você não gosta... Primeiro a gente pode 
perguntar como você se sente representada por essas reportagens?  
M2 – Olha, eu ainda não me vejo aqui nessas reportagens. Eu não consigo me ver assim. 
Porque a maioria você vê também que são homens, né? A maioria são homens e já começa 
por aí. E eu não faço esporte, por exemplo. Eu faço coisa assim: musculação, faço pilates, mas 
não faço basquete, não corro, não faço... sei lá, faço saltos ou nada desse tipo. Então eu não 
vejo neles. Eu me vejo vencendo em outros modos de vida, mas não nesse modo. 
 
E – E como você acha que as revistas, essas, enfim, representam a sua deficiência?  
M2 – Olha, acho que é bem aquilo que eu te falei. Eles enxergam o campeão que venceu na 
vida, que lutou e batalhou e conseguiu chegar aonde chegou. Esse lado é um lado bem legal 
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também. Porque não é todo mundo que chega num lugar assim.  
 
E – Alguma delas te chamou atenção por algum motivo ou não? Acho que era de um campeão 
brasileiro, aí tem uma do Daniel Dias... 
M2 – Daniel Dias, era isso mesmo. 
E – Aí tem uma terceira... A não, aqui, do Stephen Hawking, é uma tecnologia que eles estão 
testando pra conseguir, pra conseguir que a pessoa que não consegue se comunicar, pela força 
de pensamento consigam. 
M2 – Isso é legal. Isso é bem legal porque você tá vendo a pessoa ande um futuro melhor, 
assim, né? São pessoas que não conseguem falar e elas conseguirem falar, e às vezes até 
alguma cura para algumas outras doenças, só que também é aquela coisa, elas sempre buscam 
a cura, né? O lado da cura. E não é tão simples assim. Que às vezes uma pessoa que acabou de 
ficar deficiente agora, ela não aceita a condição dela. Então, ela vê essas coisas, ela fica mais 
presa. Não, eu vou me curar de vez e não é bem assim. Ela tem que saber conviver com o que 
ela tem. Né? E é mais difícil às vezes. Mas é um lado legal também porque você está sabendo 
das novas tecnologias que pode ser feito, uma pessoa que tem mais condição financeira pode 
viajar para fora para conseguir esses tratamentos, né? Acho que é isso. 
 
E – O que você não gosta nas reportagens quando falam da pessoa com deficiência? 
Geralmente o que te incomoda? 
M2 – Acho que quando chama de portador de deficiência. Porque você não está portando 
nada, né? Você tá... você é assim. Você não tá portando uma bolsa, portando uma bagagem, 
né? Não é assim. Você é um deficiente, você tem as suas limitações como qualquer pessoa 
tem, né? 
E – O que você acha que poderia ser melhorado? O que poderia assim, você pensa que a 
imprensa poderia... Quais novos olhares? O que você acha, como poderia se representar essa 
pessoa na sua opinião?  
M2 – Eu acho que veem de outros ângulos. Assim...  
 
E – Quais ângulos por exemplo? Pode ir pensando. 
M2 – Acho que elas veem sempre o lado assim mais bom. Mais bom não, o lado bom. Porque 
é como eu te falei, repetindo a mesma matéria, do vencedor. Então a coisa boa da coisa, 
sempre, né? Estar vendo o lado positivo, ah, um dia vou chegar e ganhar na vida. E às vezes 
você enfrenta dificuldades todo dia. É a calçada, é as ruas, é estacionamento que ninguém 
respeita, é banheiro que o pessoal entra e não respeita e te veem ali e fingem que não está 
acontecendo nada, sabe? Esse tipo de negócio assim. Que ela só vê o lado bom e nunca o lado 
negativo.  
 
E – Por acaso você conversou com alguém sobre essas reportagens? Chegou a conversar? 
Não? 
M2 – Não... 
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E – O que você pensa da frequência de matérias de deficiência. O que você acha? Tem 
bastante? Tem pouca? 
M2 – Acho que tem pouca. Acho que poderia ter muito mais coisas abordadas assim. Até 
revista mais rotineira, de mulher, coisa assim, que fala de sexo, não fala de sexo para 
cadeirante, né? Você vê que eles sempre buscam assim um lado de camuflar lados assim. É 
sempre aquela coisa de sempre.  
M2 – Você vê que, quando mais sai em mídia é quando chega as paraolimpíadas, né? Depois 
que sai não entra muito. Entra uma ou outra assim, mas dificilmente entra, mas quando tá 
nessa época de paraolimpíada, olimpíadas, campeões, depois disso meio que dá uma sumida. 
 
E – O que você acha que falta ser abordado nas revistas sobre a questão da deficiência? 
M2 – Não sei. 
E – Não tem nenhuma ideia? 
M2 – Não, no momento não. 
M2 – As mídias elas não costumam mostrar como há muita falta de respeito pela pessoa com 
deficiência. Porque quando um cara é campeão, ele é respeitado, é honrado, todo mundo...as 
pessoas veem ele como um artista. E há pessoas no dia a dia que tão batalhando, tão fazendo 
as coisas, e não vê como elas sofrem, como há muita falta de respeito em muitas ocasiões, em 
rua, em banheiro que não é acessível. Vários tipos de coisas que são problemas muito graves, 
que as pessoas tinham que ter uma consciência maior e não tomam. Elas acham que é só os 
campeões, as pessoas que vencem, as pessoas comuns, que merecem o respeito e não é bem 
assim. Todo mundo merece respeito e eles não falam isso.  
 
Entrevista com M3 - Mulher 
 
E – Você lê essas revistas, a Veja, Época e Istoé. 
M3 – Se eu leio ou se eu li? 
E– Se você lê. 
M3 – Eu leio quando eu vejo matérias que me interessam. Eu não sou muito de ler, mas tem 
matérias, quando eu me interesso pela matéria eu leio independente da revista. 
 
E– E com que frequência você lê? 
 
M3 – Revista eu leio diariamente, semanalmente, porque o meu namorado tem uma banca de 
jornal, então eu tenho bastante contato com revista.  
 
E– Por que geralmente você lê essas revistas, qual é a sua motivação? 
M3 – Eu não tenho muito o hábito de ler essas revistas de atualidades. Mas, eu gosto de ver 
quando tem algum tema, algum assunto que me interessa. Aí, sendo um assunto que me 
interessa eu leio independente da revista. 
 
E– Como você descreve, o que você acha dessas revistas Veja, Época e Istoé? 
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M3 – Bom, eu vou falar das matérias, essas que eu li. Eu achei muito interessante as matérias 
falando sobre a deficiência porque de certa forma é um assunto da atualidade, né? Sempre tem 
deficientes e eles não estão tratando a nós deficientes como coitadinhos. E sim, eles estão 
mostrando, eles estão dando, na verdade, exemplos de superação, como no caso da primeira 
revista que eu não vou lembrar o nome, do corredor. E o outro caso, falando, na verdade, do 
avanço da tecnologia pra tentar diminuir, na verdade, o impacto da deficiência na vida das 
pessoas. 
 
E– E o que dessas, de todas essas matérias, qual que mais te chamou a atenção? 
M3 – Foi a matéria do corredor, tanto do corredor quanto do nadador. Porque na verdade eles 
teriam tudo para desistir da vida, pra abandonar os seus sonho e tudo mais. Mas não, eles 
nunca foram tratados como coitadinhos e eles conseguiram onde muita gente que tem duas 
pernas e dois braços não conseguiram chegar. 
 
E– O que você acha que tem especial, você percebe alguma diferença entre essas reportagens? 
Na abordagem, enfim, no tema? Por quê? 
M3 – O tema da primeira revista que fala dos esportistas lá, eles falam na verdade como as 
pessoas se superaram com a deficiência. E no outro caso pelo que eu entendi, na outra revista, 
eles falam da tecnologia informando, como a tecnologia poderia ajudar nesse tipo de 
problema. 
 
E– Você lembra de alguma matéria específica em alguma dessas revistas, além dessas, 
alguma coisa que você viu na mídia, alguma coisa que te chamou a atenção. 
M3 – De revista em si, não. Eu me lembro de uma reportagem que teve uma vez na tevê, de 
uma menina que não tinha os dois braços e ela fazia tudo com o pé, penteava o cabelo, 
passava batom, fazia tudo com o pé. Eu lembro muito bem dessa matéria. Porque como eu 
falei, muitas pessoas acham que a pessoa não tem vida quando não tem os membros, mas ela 
se saiu muito bem conseguiu fazer tudo, na verdade, sem ter dois braços. 
 
E–  Você acompanhou as Paraolimpíadas? 
M3 – Eu, eu gosto de esporte, então, de vez em quando, acabo alguma coisinha, sim.  
E–  O que você achou das reportagens sobre as Paraolimpíadas no ano passado?  
 
M3 – Eu achei interessante porque, na verdade, eles não estão mostrando só os competidores 
digamos normais assim. Eles estão mostrando que pessoas com deficiência podem ter uma 
vida normal, competir, trabalhar, namorar, enfim. Pode ter qualquer tipo de atividade. 
 
E– O que você não gostou dessas reportagens? Elas têm alguma coisa que te incomodou, a 
forma como tratam a pessoa com deficiência? 
M3 – Não. Nada me incomodou. Eles falaram, na verdade, eles falaram a verdade nos textos, 
no primeiro texto contando a vida, a história dos dois rapazes. No outro, falando sobre uma 
pessoa que eu não vou lembrar o nome agora e mostrando como a tecnologia estava sendo 
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desenvolvida. Mas é uma, uma informação a mais, na verdade, porque a gente pode ter 
pessoas que passem por isso e a gente não sabe como agir e tudo mais e ter informação sobre 
isso é sempre bom, né? Proveitoso. 
 
E – O que você acha no geral, de como a mídia aborda deficiência? 
M3 – Eu não vou conseguir, saber te responder, na verdade. Eu acho que a mídia aborda de 
uma forma boa. Eu vejo de uma forma boa porque, na verdade, não tem muita exploração 
desse tipo. Não vejo muita exploração desse tipo de problema em novela, essas coisas. Mas 
eles têm atividades para ajudar esse tipo de pessoas. Como, por exemplo, a AACD. Entendeu? 
Eu não vejo como um lado negativo. Tá, em novela tem de vez em quando uma pessoa ou 
outra com algum problema e tal. 
Mas é o que? A novela é o que? São histórias reais digamos dessa forma. Então, a deficiência 
existe? Vamos mostrar a deficiência, entendeu? Mas vamos mostrar o real o lado verdade da 
deficiência. Então, se tá mostrando, se tá, você pode muitas vezes ter uma pessoa com 
deficiência em casa dessa forma e não sabe o que a pessoa tem. Então, você acaba adquirindo 
mais conhecimento também e, com a AACD, como eu falei é um meio de, muito mais 
positivo ainda de ajudar a esse tipo de pessoa. 
 
E– Se você chegou a conversar com alguém sobre essas reportagens que você leu? 
M3 – Não, não. 
 
E–  O que você acha da frequência dessa matérias? Você acha que aparece pouco, aparece 
muito?  
M3 – Aparece pouco. Aparece pouco, não é... são mais esses tipos de revista que trata, Istoé, 
Veja. Mas não é com muita frequência. Eu acho que tinha que ter com mais frequência porque 
tem bastante gente que lê. As pessoas, digamos, mais cultas leem essas revistas. E é sempre 
bom, eu acho que podia, vai, em cada uma falar sobre um tipo de deficiência e tudo mais, 
mostrar como surge. Porque, de certa forma, as pessoas acabam adquirindo um conhecimento 
com a leitura. 
 
E– Você sentiu alguma diferença entre as matérias, entre as matérias, duas são sobre esporte e 
a de tecnologia. Você sentiu diferença?  
M3 – Não. Foi como eu falei, as duas matérias de esporte estavam falando sobre história de 
superação, tudo mais. E a outra está falando como o avanço da tecnologia pode sanar, eu não 
sei se seria essa palavra, enfim, sanar um pouco as dificuldades das pessoas com deficiência 
durante o dia a dia.  
 
E–  O que você acha que poderia ser abordado por essas revistas? 
M3 – Ah, eu acho que poderia falar mais sobre outros assuntos voltados para a deficiência. 
Porque a deficiência existem vários tipos de deficiência e também acho que poderia ser 
divulgado mais locais que cuidam dessas pessoas. Porque tem muita gente que não conhece, 
não tem o tratamento certo. 
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E– Como você avalia a diferença da cobertura de matérias de datas específicas? Você percebe 
que em determinadas datas aparece mais? 
M3 – Claro! Em épocas de Paraolimpíadas, Olimpíadas, elas aparecem muito mais. Se não for 
nesses casos assim, ou vai falar quando for descoberta a cura para uma doença ou coisa desse 
tipo, ou então vai... uma pessoa com deficiência ou sofreu algum tipo de atentado, coisa 
assim. Mas, na época da Paraolimpíada a evidência da deficiência é muito maior.  
 
E– Como você acha que as revistas geralmente representam a pessoa com deficiência? 
M3 – Eles representam como pessoas... eu vejo que representam como pessoas guerreiras que 
não se deixam abater apesar de todos esses problemas que tiveram durante a vida.   
 
E– Mais alguma coisa que te chamou a atenção? Alguma delas você gostou mais? 
M3 – Eu gostei mais da do nadador, porque eu adoro piscina, adoro nadar, adoro a água. Eu 
achei muito interessante porque ele não tem uma das pernas, os braços têm deformação, mas 
ele não deixa de fazer nada, nada. Ele tá noivo, ele vai casar. Porque as pessoas acham que 
por você ser deficiente daí não pode mais nada na vida, você tem que ficar em casa, trancado 
no quarto esperando a morte, e não. 
Igual eu, a minha deficiência é uma deficiência... eu acho que você deve estar se perguntando 
até agora porque você não viu, não é uma deficiência que se repare. Mas eu não deixo de 
fazer nada por causa da minha deficiência, eu saio eu namoro. Eu não deixo de fazer nada e 
eu acho que atualmente as pessoas estão vendo isso. Antigamente, eu me via como uma 
coitadinha, eu queria ser tratada como uma coitadinha da família. E minha família sempre: 
“Não, você não é perfeita? Tem sua deficiência, mas e aí? Você é perfeita. Vai trabalhar, vai 
estudar, vai sair, vai fazer as suas coisas”. Porque ficar trancada dentro de um quarto não vai 
resolver. Então, eu vou viver, né? 
 
E– Então, era mais ou menos isso. Não sei se você quer falar mais alguma coisa da mídia, 
assim, que você acha que talvez pudesse modificar? 
M3 – Não. Eu acho que precisava ter mais, passar mais isso. Porque não é sempre que você vê 
falando sobre isso, é mais nos momentos oportunos. Em época de AACD fica um mês 
mostrando a historinha daquelas criancinhas, que não sei o que, sem uma perna, sem um 
braço. Meu é triste isso, você ficar vendo... você tá mostrando que a pessoa tá passando por 
um tratamento. A pessoa tá passando por um tratamento, mas você não precisa ficar 
mostrando daquela forma. Você está, você quer arrecadar dinheiro para a AACD? Tá bom, 
vamos mostras as propostas do que que ela faz, pelas pessoas, e tudo mais, o que as pessoas 
vão adquirindo ao longo do tratamento. Mas não, tipo, sofrimento em si. Parece que a vida da 
pessoa é só sofrimento e não é. 
 
Entrevista com M4 – Mulher 
 
E- você lê as revistas Veja, Época e Istoé? 
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M4 – Olha, eu lia muito a Veja porque meu pai assinava. Agora não assina mais, mas às vezes 
eu compro assim de vez em quando e leio. 
E – Qual a frequência geralmente você lê? 
M4 – Ah, acho que uma vez por mês. Por aí. Antes, eu lia toda semana, porque assinava, né? 
Mas a Isto é também leio assim de vez em quando, mais ou menos uma vez por mês.  
 
E – Aí geralmente você lê em papel ou você também lê pela internet? 
M4 – Leio em papel.  
 
E – Por que você lê essas revistas? Qual o seu interesse? 
M4 – Ah, pelas matérias. Eu acho interessantes essas matérias, né? Tipo essa do... Ah, sabe o 
nome dele? Ah, deixa. Desse menino aqui. Eu acho interessante porque é... ah, bem essas 
pessoas assim que correm e tal, eu acho legal. 
 
E – Como você descreve, o que você acha dessas revistas? Da Veja, da Época e da Istoé. 
Independente dessas matérias que eu te passei. 
M4 – Ah, tá. Eu acho a Veja muito, eu acho fechada, a Veja. Porque a Veja traz mais matéria 
mais... mais sensacionalista. A Istoé, é mais interessante. Eu acho interessante o estilo, 
porque... a Veja e a Istoé acho que se encaixam assim no modo geral, entendeu? Mas eu 
acho... eu acho as duas muito boas assim pra ler assim matéria, essas coisas, as duas são muito 
boas, fáceis de entender.  
 
E – O que você acha sobre a reportagem sobre as pessoas com deficiência? Até essas que eu 
te enviei. 
M4 – Ah, tá. Então, eu acho legal mostrar, entendeu? Tem que ter um pouco de exemplo pro 
povo, entendeu? Porque tem muito... acho que as pessoas, acho que não hoje, mas acho que 
mais antigamente não tinha tanto acesso pra essas coisas, entendeu? 
 
E – E você percebe alguma coisa de diferente entre essas três reportagens? Essa primeira acho 
que era, né, do rapaz brasileiro que ganhou do Pistorius, essa daqui é da Época. Aí  a do 
Daniel Dias é do nadador, da Istoé. E depois tem essa daqui que é do, da Veja, que é sobre p  
Stephen Hawking, né? Esse novo dispositivo que eles criaram. E aí você percebe alguma 
diferença entre a abordagem das revistas? Entre o tema... 
M4 – Assim, a Veja...assim, percebo diferença no modo que é escrito. Por exemplo, que tenho 
dislexia, então pra mim fica um pouco mais difícil sim, por exemplo, interpretar coisa da 
Veja, a Veja é mais, uma revista mais séria, né? Não que as outras não sejam, mas a Istoé e a 
Superinteressante é mais aberta, entendeu? Tem menos coisa assim, menos coisa séria, 
entendeu? Por exemplo, eu acho que na Isto é que tem aquela, aquele negócio do Marcelo Tas 
que tem as respostas do twitter, acho que é Istoé, ou da Superinteressante, não lembro.  
E – É da Isto é. 
M4 – Então, eu acho interessante aquilo porque ele coloca uma coisa e as pessoas vão 
respondendo a pergunta pelo twitter ou facebook. Acho muito interessante essas coisas.  
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E – Você lembra de alguma matéria, e, na verdade, dessas matérias, qual mais te interessou? 
M4 – Acho que essa. Eu acho que essa do brasileiro que ele fala que o Oscar.Pistorius é...Ele 
fala que o Oscar Pistorius foi reclamar por causa da prótese dele. mas eu acho que, acho que 
essa ficou mais marcada pra mim e pro nadador também porque depois casou. Eu acho legal. 
Porque ele está noivo. Eu acho muito legal.  
E – Você gostou dessas por ser relacionadas a esporte? 
M4 – Isso. A esportes, essas coisas, eu gosto muito de esporte. 
 
E – Mais algum tipo te chamou atenção mais essas duas do que a do Stephen Hawking?  
M4 – A do Stephen Hawking? Eu achei interessante porque ele pega coisas assim, que ele 
pegou muitas coisas assim, é... fez coisas... coisas misturadas, conectadas, né? No cérebro. Eu 
achei muito interessante. O tablet que ele fez para formar palavras e falar, entendeu? Achei 
muito legal.  
 
E – Você lembra de alguma matéria especifica que você tenha visto na mídia, sobre a questão 
da deficiência nessas revistas ou em outro lugar? Que te chamou atenção? 
M4 – Pode ser em TV? 
E – Pode ser também. 
M4 – Então, eu lembro também que na TV, na paraolimpíada, mostrou um nadador brasileiro, 
acho que foi em 2004. Mostrou ele com as medalhas, com um monte, umas nove medalhas 
assim de ouro, umas duas de prata, daí eu acho que isso chama muito atenção, né?  
E – Por quê? 
M4 – Acho que chama atenção por ele ir atrás, lutar, pelo que ele fez, pelo que ele faz, 
entendeu? Fez.  
 
E – O que te chamou atenção das matérias dessas revistas? Quando estava cobrindo a questão 
das paraolimpíadas, teve alguma coisa que te chamou atenção? Não sei se você acompanhou 
pelas revistas ou pela mídia? 
M4 – Eu acompanhei pela internet. Me chamou atenção, também porque os paraolímpicos 
conseguiram ganhar mais medalhas que os atletas olímpicos, né? Chama muito atenção. Tipo, 
vai lá e ganha duas, três medalhas de ouro, os atletas paraolímpicos vai lá e ganha muito mais. 
Eu acho que isso é legal.  
 
E – Tem alguma coisa dessa reportagem que eu te enviei, ou de outras reportagens que você 
lê sobre a pessoa com deficiência que você não gosta? A forma como eles abordam, alguma 
coisa que te incomoda? 
M4 – Não. Não vejo. Acho que, por exemplo, eu vi uma matéria de um amigo meu, ele mora 
lá no Paraná, ele é paraplégico, sofreu acidente, né? Eu vi a matéria dele que ele tinha 
conseguido fazer arrumar rua dele, pra ele conseguir andar com a cadeira dele, isso me 
chamou muita atenção. Eu acho que essas coisas que tem que ver, né? Tipo coisas da 
prefeitura, essas coisas que... pera aí. Que a prefeitura às vezes não arruma, né? Eu acho que 
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ele foi na prefeitura e falou, reclamou diversas vezes. Eu acho que isso é muito legal assim, da 
parte dele, entendeu?  
 
E – E o que você acha que poderia talvez mudar na mídia quando fala da pessoa com 
deficiência? 
M4 – Ah, eu acho que deveriam abordar mais, entendeu?  
E – A frequência você acha que é muita, pouca? 
M4 – Eu acho que é muita pouca. Muita pouca coisa que mostram, entendeu? Eu acho que 
deveria mostrar mais coisa assim. Porque pô, eles também fazem as coisas como os outros, 
entendeu? Eu levo uma vida normal, entendeu? Eu faço faculdade, ensaio, faço minhas coisas, 
levo a minha vida, né? Mas eu acho que tinha que abordar mais, entendeu?  
 
E – O que você acha que poderia ser abordado?  
M4 – Acho que devia ser abordado mais é, por exemplo, na Globo, não mostra muita coisa. 
No SBT mostra mais coisa por causa do Teleton, né? Mas eu acho que na Globo eles 
deveriam abordar mais, porque o povo assiste a Globo. Eu vejo, como eu, faço Rádio e TV, 
né? Então eu vejo isso mais. 
 
E – Nas revistas, você também percebe uma diferença? Assim, você também acha que falta 
material ou não? O que você acha que poderia ser abordado?    
M4 – Eu acho que assim, acho que falta um pouco de material porque eu acho que a 
sociedade brasileira, né? Eu vejo como o brasileiro, porque o brasileiro é um pouco 
preconceituoso, né, com essas coisas. Eu vejo por mim, pô, eu tô... Tá difícil pra mim arranjar 
emprego, essas coisas. Eu quero trabalhar, quero ter minha vida, quero dirigir. Mas, eu me 
viro por causa da minha mãe, entendeu? Me viro por causa da minha mãe. Minha mãe me 
leva pra tudo qualquer lugar que eu pedir para ela, ela me leva. Mas é difícil, né? Difícil 
porque eu acho que brasileiro vê com muito preconceito o deficiente físico, não só deficiente 
físico, mas deficiente mental, deficiente auditivo, essas coisas.  
 
E – Teve alguma coisa que você não gostou nessas matérias? Teve alguma coisa assim, uma 
abordagem que você não gostou? 
M4 – Eu acho que essas matérias, é o que eu falei no começo, acho que tem que ter, mostrar 
pro povo, né? É o que eu falei no começo.  
 
E – E você chegou a comentar com alguém sobre essas matérias? Sobre esses textos? 
M4 – Eu falei com a minha mãe: “Mãe, vou fazer uma entrevista e tal, né” Aí mostrei até no 
computador para ela, ela falou: “Que legal”. Ela falou que seria lindo essa matéria pra mim.  
E – O que ela achou também desse material? Que ela... 
M4 – Achou legal, acho muito legal. 
E – Ela falou alguma coisa específica? 
M4 – Não, não falou nada. Só achou legal.  
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E – Você percebe algum tipo de abordagem que seja diferente nessas revistas? Você acha que 
elas abordam de maneira diferente a questão da deficiência?  
M4 – Não. Acho que não. Assim, acho que não. Acho que antigamente abordava muito, de 
um modo muito diferente. Mas acho que agora não. Acho que eles estão aceitando melhor, 
né? Acho que é isso.  
 
E – Como você acha que a mídia representa a pessoa com deficiência? 
M4 – Como é que a mídia representa?  
E – Como você se sente representada? 
M4 – Eu acho que a mídia representa a pessoa com deficiência de um modo. Acho que eles 
estão começando a melhorar. Você vê, por exemplo, eu já estive em Portugal e eles são menos 
que a gente, mas eles estão mostrando, começando a mostrar pessoa com deficiência física, 
essas coisas. Você vê, eu vi, por exemplo, uma menina que tinha tipo... era muito pior que eu. 
Nem falava a menina e ela conseguia se comunicar por... sabe aquelas mesas que tem as 
letras? Ela ia falando, apontando as letras, aí você tinha que... 
 
E – Mas isso você viu na mídia? 
M4 – Eu vi na mídia lá de Portugal. 
E – Na mídia de Portugal. 
M4 – Lá na mídia portuguesa. Eu achei muito interessante isso. Vamos voltar para o Brasil, 
porque a gente não está lá. Mas eu acho que aqui no Brasil, acho que, por ser um país muito 
grande, por ser maior, por ter mais gente, acho que eles aceitam um pouco melhor.  Mas acho 
que lá em Portugal eles estão começando a aceitar, apesar que aqui eles estão aceitando muito 
bem. Começou a aceitar muito, muito bem.  
 
E – Mas assim, de novo, voltando porque acho que você falou um pouco, mas assim, o que 
você acha de como a mídia aborda a pessoa com deficiência aqui no Brasil? 
M4 – Ah, tá. Como eles abordam. Eu acho que eles abordam de uma maneira legal assim, 
porque eles... Eu acho que a mídia está começando a mostrar mais coisa, eu acho que 
começou a melhorar depois daquela novela que teve a... 
E – Aline Moraes. 
M4 – Que era paraplégica. Viver a vida, isso. Eu acho que eles estão começando a abordar de 
uma maneira melhor, entendeu? Porque novelas, essas coisas, né, acho que é uma coisa que 
muitos assistem. Acho não, é uma coisa que muitos assistem. A mídia, o povo, essas coisas 
que eles tão melhor, assim. Tão melhor, respeitando mais também. Acho que é isso. 
M4 – Respondi a pergunta? 
E – Respondeu. O que você acha que falta ser abordado por essas revistas? Que assuntos você 
esperava talvez? Encontrar nelas sobre a questão da deficiência, além de esporte, né? 
M4 – Além de esporte, acho que deve mostrar coisa tipo de trabalho, essas coisas. Acho que 
devia mostrar é mercado de trabalho pro deficiente físico, é essas coisas. Que essas coisas são 
importantes, que faltam. Entendeu? Que você não tem informação, por exemplo, como está o 
mercado de trabalho, por exemplo, pra mim? Não tem informação.  
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E – Você falou, só mais uma vez, o que você acha da cobertura da mídia nas paraolimpíadas? 
M4 – Eu acho que é menos que nas olimpíadas. Isso é fato. Mas eu também acho que devia 
abordar mais, eu acho. Acho que deveria abordar bem mais.  
 
E – Você percebe uma diferença entre a cobertura de matérias em datas específicas e de 
matérias em dias normais, como tem a paraolimpíada? Você percebe que tem uma... 
M4 – Sim. Eu percebo que acho que em dias normais tem menos do que, tipo, em 
paraolimpíadas. Por exemplo, essas duas matérias, saíram depois da paraolimpíada, né? 
Então, eu acho que tem menos. Tem menos. 
 
Entrevista com M5 – Mulher 
 
E – Você lê as revistas a Veja, Época e Istoé? 
M5 – Não, não leio. Só li dessa vez só  
E– Nem raramente, pela Internet?  
M5 – Também, não. 
 
E– Quando você pega uma revista que seja sobre atualidades para, enfim, pra ler, qual é o seu 
interesse, quando você lê o que te interessa?  
M5 –  Eu vejo mais o que acontece assim, no mundo, vejo o que mais tá falando. Tipo, mais a 
parte da economia, da parte do exterior, que é o curso que eu tô fazendo, mais me relaciona 
mais com isso. 
 
E– Como você descreve, o que você acha dessas revistas? 
M5 – Bem interessante, mostra bem os pontos positivos que eles estão querendo passar. 
Consegue mostrar bem resumidamente, em poucas palavras o que eles têm a dizer.  
 
E– Dessas reportagens que eu selecionei e outras que você tenha visto sobre deficiência. O 
que você achou sobre esse material que eu te entreguei? 
M5 – Achei bem interessante, principalmente a parte do final, da parte da superação lá, de 
vida do cara, eu gostei, achei bem interessante. O começo da cadeira lá, o da parte do Stephen 
acho que eu não gostei muito, não. Porque, vai saber se tal... vai ser muito pouco usado 
porque, dependendo, o valor vai ser muito alto, dependendo das pessoas, mas é bem 
interessante, sim. Acho bem legal, sim. 
 
E– Essa foi a que mais te chamou a atenção? 
M5 – É, então, essa parte... mais chamou atenção foi a parte do aparelho do... Ai, esqueci do 
negócio da cabeça, que explica o funcionamento do robô. E o final que eu achei bem legal, a 
explicação da história do cara. 
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E– E as outras duas matérias, o que você achou assim, das outras que eram sobre esporte? 
Acho que tinha uma do Daniel Dias e uma outra que era de um atleta que superou, o brasileiro 
que superou o Pistorius. 
M5 – Então, achei interessante porque eles explica mais assim, não entendi muito bem a parte 
do Daniel, né? Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com a parte, mas é bem legal. 
Deu pra... deve passar bem a mensagem que ele tava querendo passar, do atleta, da parte de 
dificuldade, foi bem interessante. 
 
E– Mas por que você acha que isso te interessou, principalmente nessa de tecnologia, por que 
você acha que isso te...? 
M5 – Uma coisa que vai mais favorecer as pessoas, né? Dependendo do que... muitas pessoas 
que nascem com distrofia. Aí acaba, dependendo do tipo delas, até vai ajudar bastante assim, 
que nem... eu fiz muito fisioterapia em clínica daqui. Aí, você vê a dificuldade das crianças e 
tal de como elas precisam 100% das mães para fazer, aí você vai pensando: “Não, se ela 
tivesse uma dessa vai bem melhorar, não ter dificuldade de falar, pedir alguma coisa”. Então, 
aí você vê pensando nisso assim. Você nossa, vai ser bem interessante se elas puderem ter 
esse tipo de aparelho para elas ajudassem no dia a dia. 
 
E– Você percebe algo de diferente entre essas reportagens, assim entre a abordagem, alguma 
coisa que você achou diferente ou não? 
M5 – Eu acho que elas seguiram o mesmo padrão. Mostrando mais a dificuldade de cada um 
dos deficientes e mostrando como que elas conseguem superar as dificuldades delas. Mais ou 
menos isso. 
 
E– Você lembra de alguma matéria específica que você tenha visto nessas revistas ou no 
jornal, na TV, enfim, na mídia como um todo, que te chamou a atenção? 
M5 – Não, agora não lembro de nenhuma.  
 
E– Você acompanhou as Paraolimpíadas no ano passado? 
M5 – Mais ou menos, vi mais o começo assim, não consegui ver cada um especificamente. 
 
E– Mas o que você achou sobre a mídia? 
M5 – É legal porque ela aborda bem os assuntos. Dependendo, algumas tinham posto até um 
pouco da história do atleta, então eu acho bem legal. Consegue abordar bem. 
 
E– Teve alguma coisa que te chamou a atenção, que você achou interessante, você lembra? 
M5 – Interessante mais a parte de superação deles, né. Porque mesmo com dificuldade eles 
conseguem superar que... muitas pessoas vai: “Nasci assim vou ser revoltado pelo resto da 
vida”. E eles não, conseguem passar a ser alegre feliz por causa disso. Acho isso bem legal. 
Que eles não têm essa coisa do: “Nasci assim, não vou fazer nada, vou ficar em casa, 
trancado”. Não é, entendeu, aí eu acho que foi bem legal a parte de superação deles. 
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E– Também, tem alguma coisa que você não gostou nessas reportagens, como tratam a pessoa 
com deficiência?  
M5 – Não, não.  
E– Então, eu ia te perguntar, conversou com alguém sobre esse material? 
M5 – Desse, não.  
 
E – Seria mais referente a esse material. Como a mídia, na tua opinião, como a mídia 
representa, tanto essas revistas outras coisas que você vê sobre a pessoa com deficiência, 
como você acha que ela representa essas pessoas? 
M5 – Tem umas que até exageram, tem um que fala: “A não, o deficiente é um coitadinho”. 
Ainda tem deficiente que é melhor que uma pessoa normal. Então, eu acho que assim, tem 
algumas coisas que eles falam que é o que realmente: “Não, realmente é isso’. Mas tem umas 
coisas que eu acho que eles exageram, não precisava colocar tanta coisa assim, não. Falando 
que o deficiente é uma pessoa que é 100% dependente. Uma vez eu li que era 100% 
dependente que precisava de pessoa e tudo, mas muitos nem precisam. Faz tudo sozinho, não 
precisa de ninguém, então, eu acho que é isso. 
 
E– E o que você acha que poderia talvez ser melhorado, ou coisas que você acha que poderia 
ser melhorado, na mídia, tanto nessas revistas, como... o que você acha que poderia ser 
melhorado?  Na forma de abordar? 
M5 – Agora ficou difícil. 
 
E– Ou temas que você acha que seria interessante? 
M5 – Ah, sei lá, ver um pouco mais, não... tirando o lado assim de repórter e falando como 
pessoa. Se fosse ela, como ela superaria, entendeu? A dificuldade de, imagina, se você é 
assim, como que eu passaria por isso? Mais ou menos isso. Pra ver assim, pra até, ter uma 
reportagem mais sensível, alguma coisa assim. Não frisando só a pessoa só porque é 
deficiente que é deficiente, entendeu? Mais o lado humano dela. Se fosse ela, assim. Acho que 
é isso. Não sei explicar direito. 
 
E– Como você acha que está a frequência, que aparece bastante, não aparece, aparece pouco? 
M5 – Não, aparece raro, raramente, assim. Não aparece muito, acho que aparece mais em 
tempo de Olimpíada, mas essas coisas assim que aparece. Mas eu acho que é só isso. Só 
aparece assim nessas épocas. 
 
E– Você percebeu algum tipo de abordagem diferente, específica nas revistas?  
M5 – Eu acho que elas seguem mais ou menos os mesmos padrões. De querendo explicar a 
diferença das dificuldades com a tecnologia que eles tão querendo colocar pra até ajudar um 
pouco, né, as pessoas. Dá um melhoramento na vida. 
 
E– Você falar mais um pouquinho sobre essa questão de, o que que você acha que falta, o que 
mais poderia ser colocado nessas revistas? 
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M5 – Ah, tem muita gente que fala: “tem deficiência”. Mas não sabe exatamente o que é. 
Explicar mais que é a diferença de cada uma. Achei legal que ele falou assim da genética, tem 
muita gente que tem distrofia que é por causa da genética. Assim, dos parentes teve, ou por 
consequência da vida. Aí explicar mais ou menos certinho assim como, por quê daquilo, 
explicar tipo qual a diferença de uma dificuldade para a outra, uma doença assim da outra. 
Tem umas que até parecem iguais, mas explicar mais ou menos como são uma com a outra 
assim. A diferença. 
 
E– Como você avalia a mídia, de uma maneira geral, como a mídia aborda a questão da 
deficiência, não só nas revistas? 
M5 – Como ela aborda? Ah, eu acho que ela passa muito por cima. Não entra assim no 
assunto. Eu não sei explicar essa pergunta sua. 
E– Mas, por quê? Você acha que não tem profundidade? 
M5 – Tem umas que não têm profundidade. Passa mais por cima, não chega assim mais ou 
menos no assunto. 
 
E– Como você avalia? Você percebe uma diferença em datas específicas como em 
Paraolimpíada ou Dia Nacional da deficiência dos outros dias? Você percebe que aumenta a 
frequência, não? 
M5 – Aumenta. Principalmente nessas datas assim, né? Porque, senão, é raro você ouvir de 
alguém falar uma coisa dessas. Mais um programa que eles estão falando do assunto. Aí se vê, 
senão... só quando chega. Aí quando vai ser as pessoas com dificuldade, aí vão e colocam 
assim, falam do assunto, especificam, uma parte faz especificação. Mas, senão, não. 
  
Entrevista com M6 – Homem 
 
E – Você lê essas revistas a Veja, Época e Istoé? 
M6 – Eu assinava antes a Istoé. Mas agora que eu comecei a faculdade e não tinha muito 
dinheiro, eu deixei de assinar ela. 
E– Mas você continua lendo, onde você lê geralmente esse conteúdo? Na biblioteca, em 
consultório, às vezes na Internet, como é que você... 
M6 – A maioria das leituras que eu faço são mais por pesquisas da faculdade, pela biblioteca, 
essas coisas são pela Internet mesmo. Bastante coisa, pesquisa assim, de ver informação de 
revista, eu vejo pela Internet. Que é até mais rápido, mais fácil. 
E– E qual a frequência, geralmente, semanalmente, mensalmente? 
M6 – Todo dia assim que eu vou trabalhar, entro no setor, eu abro a Internet. Aí eu vejo 
algumas notícias. 
 
E– Das revistas não? Eu estou perguntando mais relacionado às revistas. Você semanalmente, 
mensalmente? 
M6 – Acho que é semanalmente mesmo. 
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E–  Por que que geralmente você lê essas revistas? O que te motiva? Qual seu interesse? 
M6 – Eu... passa mais credibilidade essas revistas, assim. É mais importante assim, que nem a 
Istoé tem mais importância, todo mundo conhece e todo mundo confia nas informações dela, 
que ela é grande... e é isso. 
 
E– Das três, a que mais você gosta é a Istoé? 
M6 – É que tem notícias bem maiores, assim. Que nem a... é, é isso. A Istoé, e assim, um 
pouco da Veja também. 
 
E– Mas por que? Tem alguma coisa que você goste mais nessas revistas? Por exemplo, na 
Época, tem alguma coisa, você percebe uma abordagem diferente? 
M6 – Não sei, mas foi desde pequeno, assim de conhecer mesmo a Época, a Veja, assim, por 
conhecimento assim mesmo. Porque não conheço outras revistas assim, mais... revistas 
grandes assim que passam bastante confiança assim. 
 
E– Como você descreve, o que você acha dessas revistas? 
M6 – Ah, passam bastante confiança nas informações, elas, passam toda a confiança e o que 
mais? 
E– Ah, o que você acha mesmo. Você falou que assinava a Istoé, tinha algum motivo? 
M6 – Eu assinei a Istoé assim foi mesmo assim pela Reatech. Porque eu fui na Reatech aí eles 
pediram para assinar a revista. Eu assinei fiquei com ela, eu acho que um ano aí gostei das 
informações dela. 
 
E–  Dessas reportagens que eu te enviei, essa daqui eu acho que é da Época, a do Daniel Dias 
é da Istoé. E essa terceira aqui é sobre o Stephen Hawking, essa da Veja. O que você acha 
dessas reportagens? 
M6 – Eu achei bem legal essas reportagens que falam assim do atleta. Até o Stephen Hawking 
que ele é bastante inteligente. Assim eles, na revista, eles falaram que procuraram formas para 
ele... tipo falar de alguma forma, tipo usando o que ele tinha assim, que nem a cadeira de 
rodas. Como ele não conseguia se mover eles iriam procurar alguma forma dele conversar 
com isso. E assim, também da Época eu achei interessante da parte que eles falam assim do 
atleta e também falam do conhecimento, como ele foi, como ele adquiriu a doença, como ele 
vive com isso. Bem legal, também.  
 
E– Teve alguma dessas que você se interessou mais? 
M6 – Ah, eu gostei da do Stephen Hawking. 
E– Por que que você gostou? O que que você achou, o que que te... o que você achou de mais 
interessante? 
M6 – A busca deles, falaram da doença que ele tem, falaram da pesquisa. Também, sobre uma 
forma dele ainda continuar conversando que ele também é muito inteligente. E também falou 
sobre outras pessoas que também adquiriram também a mesma doença que ele tem e também 
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poderia ajudar na forma dessas pessoas ainda continuar a conversar. Mesmo ele não tendo 
continuado falando, mas pode ajudar outras pessoas também. E essas revistas elas ajudam na 
informação. 
 
E– Você percebe alguma diferença entre essas matérias, percebeu alguma diferença? Você 
acha que elas são todas iguais? Na abordagem, como trata a pessoa com deficiência? 
M6 – Acho que eles dão atenção, bastante atenção para eles. Tem revista aqui, cadê? É bem 
legal esse aqui da natação aqui, ele aqui. Até fala que ele ia se casar, assim, que também 
outras pessoas pensam assim que deficiente não faz nada assim. Tipo, eles têm a deficiência e 
essa deficiência pararia a vida dele, mas é muito importante saber que essas pessoas eles 
conseguem vencer na vida. Que nem o atleta da natação, ele conseguiu ganhar mais medalhas 
que muitos, muitas pessoas que não têm nenhuma doença. 
 
E– Mais alguma coisa que te chamou a atenção assim?  
M6 – Essa parte também fala bem da doença, coloca bastante ênfase aonde é atingido a 
doença da parte do Stephen Hawking. Isso daqui é  
 
E– Você se lembra de alguma matéria específica que você viu pelo, nessa revistas, ou seja, até 
na mídia em geral, tv. Alguma matéria específica sobre deficiência, que te chamou a atenção? 
M6 – Deficiência? Em revista?  
E–  É pode ser em revista, mas não. Na tv, em outro veículo.  
 
M6 – Em tv eu gostei também da matéria sobre o Antônio Carlos Martins, que contou 
bastante a história dele. Aos poucos ele foi perdendo a força da mão. Que ele também era 
muito virtuoso no piano, aí foi perdendo a dificuldade, foi dificultando ele de continuar 
tocando piano. Daí ele criou uma força dentro dele e hoje ele é regente. E uma coisa muito 
importante pra ele também, que eu gostei muito, foi que ele, por se pianista, ele também 
decorou bastante partituras. E ele também não consegue segurar a batuta dele e, assim, pela 
força da mão e ele tem mais de mil partituras na mente dele. E eu gostei bastante disso 
também. Isso também motivou também, pra ajudar a minha, ajuda na minha doença, a eu 
crescer bastante na vida. 
 
E–  O que você, você assistiu as Paraolimpíadas? Acompanhou pela mídia? Pelas revistas 
mesmo, pela mídia? 
M6 – Assisti por partes, assim, algumas partes assim. Não inteiramente assim, porque eles 
nem mostram isso aí na mídia. Que deveria ser até bastante importante porque eles ganham 
mais medalhas do que as pessoas que não tem doença. 
 
E– O que você achou dessa cobertura? Né, o que que você achou? Você achou boa, não ruim, 
por quê?  
M6 – Ah, eles não dão bastante ênfase assim na Paraolimpíadas do... se é Paraolimpíadas é 
para deficientes, né? Eles mostram mais as pessoas que não tem nenhuma doença assim. Que 
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eu não sei se assustaria outras pessoas de ver que a pessoa não tem braço ou perna, assim, tá 
correndo. Pra mim assim, não assusta, mas é legal até de ver as pessoas assim que tem alguma 
deficiência e consegue ganhar, assim, bastante medalhar. Eles deveriam mostrar. 
 
E– Dessas reportagens, teve alguma coisa que você não gostou, na forma como mostra a 
pessoa com deficiência? Teve alguma coisa que você não gostou? Daí se você não gostou 
você vai explicar o porquê.  
M6 – Não, eu gostei das matérias.   
E– Mas, teve alguma coisa que você não gostou? 
M6 – Não. Eu achei legal as matérias. Essa aqui também do Daniel aqui o paraolímpico 
nadador e conta também da história dele desde a infância, que ele perde os membros. ÈÉ bem 
legal assim conta assim a história desde a infância da pessoa, desde quando ele adquiriu a 
doença. É bastante importante as pessoas saberem assim, da forma, da forma dele se motivar, 
por alguma coisa assim que também mostra o que motivou ele a ser nadador. Não tem uma 
matéria aqui que eu não tenha gostado. Gostei bastante delas. 
 
E– Você chegou a comentar com alguém sobre essas reportagens? 
M6 – Com a minha melhor amiga, a Lilian. Ela falou que é legal de fazer entrevista assim. De 
ler assim também. Ela falou que eu tenho que ler bastante também. É que eu já fiz uma 
entrevista também para um jornal também. Pro Diário do Grande ABC, foi bem legal 
também, mas estava contando sobre a minha doença que é esclerose múltipla. 
 
E– Queria te perguntar assim como você se sente que as revistas, não só as revistas, pode ser a 
mídia em geral, como você acha que ela representa a pessoa com deficiência? Como ela 
mostra a pessoa com deficiência? 
M6 – Sim, eles procuram mostrar de uma forma, assim, que não assustem as pessoas. Às 
vezes, eles cortam assim algumas coisas para não assustar as pessoas. Tipo, eles não, eles... 
como eu posso dizer? Não vem na cabeça... assim, eles não tentam... assim, eles especificam 
como uma doença é adquirida assim, mas... assim, eles procuram não mostrar sangue, alguma 
coisa assim. Que nem for alguma coisa de acidente assim, que algumas pessoas assim têm 
problemas cardíacos que não podem ver sangue, né? Aí, eles procuram não mostrar essas 
coisas assim na TV. 
 
E– Como você acha que a mídia representa? Acha que ela representa bem, não? 
M6 – Eu acho que sim. Que nem esses atletas assim, eles precisam de reconhecimento 
também, né? Que eles precisam de patrocínio e outras empresas vendo que ele, que eles se... 
podem mover o nome da marca da empresa pelo mundo, isso é muito bom, muito importante 
também. 
 
E–O que você acha da frequência das matérias? Sobre o que aparece, você acha que é bom, 
que não é bom?  
M6 – Como assim frequência? 
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E– Assim, o tempo que aparece. Por exemplo, aparece pouco, aparece muito na mídia esse 
tema?  
M6 – Ah, eu acho que aparece pouco. Porque assim, eles não têm um tempo certo assim para 
mostrar no horário e mostrar que uma coisa é assim e estender isso, pra falar totalmente sobre 
a doença. Assim, eles pegam, fazem uma matéria, falam o que que é. Mas eles conseguem 
dizer bastante coisa também. Mas eles não dão bastante crescimento assim sobre algumas 
doenças. Que nem a que eu tenho, esclerose múltipla. Tem uma atriz global assim, que tem, a 
Cláudia Rodrigues. Assim, eles não falaram assim, muito na TV também, mas algumas 
doenças assim eles falam bastante. Tem também como que é aquele programa lá? O Teletom. 
O Teletom ele ajuda assim as pessoas com deficiência, mas algumas doenças assim eles não 
explicam o que que é, como adquiriram. 
Algumas pessoas ficam curiosas de saber como que foi adquirido aquilo, se foi no nascimento 
ou algum acidente que acabou, aconteceu. Porque deveriam falar assim algumas coisas 
também. Deveria ter algum, que nem o Globo Repórter também fala bastante de deficiência 
assim. E é bem legal isso, fica o programa que, eu acho que é uma hora, né? De uma hora 
falando sobre a doença, assim, especificando a doença. 
 
E– O que você acha que falta de fato ser abordado nessas revistas, ou não só nas revistas, mas 
também na mídia. O que você acha que falta ser abordado na questão da deficiência? 
Assuntos, assim, o que você acha que poderia ser que não é muito? 
M6 – Ah, colocar a opinião de outras pessoas. De outras pessoas que têm e também que não 
têm. Pessoas que têm a deficiência e pessoas que não têm a deficiência. Para falar o que que 
acha, se isso acontece mesmo. Os médicos... 
 
E– Mas tem algum assunto que você acha que não é coberto muito pela mídia, que você acha 
que poderia ser? 
M6 – Acho que a esclerose múltipla é bastante... eles não falam bastante sobre essa doença. 
Não sei o porquê, mas eu fiquei sabendo sobre a esclerose múltipla assim, pelos médicos e 
também eu vi pela Internet, alguns canais. Mas eu acho que era TV de canal, canal de TV a 
cabo, alguma coisa assim. 
 
E– Você percebe uma diferença que aparece mais material assim, dá mais cobertura em dias 
específicos ou datas, por exemplo, nas Paraolimpíadas aparece mais material ou não, por 
exemplo, no dia da pessoa com deficiência, você percebe que nessas datas... como você 
percebe? Você acredita que apareça mais conteúdo? 
M6 – Eu acho que aparece mais assim nas Paraolimpíadas, ou então quando um filho de um 
famoso nasce com a deficiência, aí eles tentam focar bastante no assunto. É mais nas pessoas 
que estão na mídia. Assim, se eles têm a deficiência e querem falar sobre a deficiência ou um 
filho nasce com a deficiência. Eles tentam abordar também outras pessoas que têm, nasceram 
ou têm a deficiência para depois eles, procuram médicos pra falar também sobre a deficiência. 
Mas, assim, no geral, falar assim, e aparecer assim, todo mês falar sobre alguma deficiência 
assim não existe. 
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E– E como você se sente representado? Por essas revistas, você se sente bem representado por 
essas revistas, como representa a pessoa com deficiência?  
M6 – Eu acho bem legal que o trabalho as pessoas... até uma funcionária, ela também falou 
que fez um curso para cuidar de pessoas com necessidades especiais. Ela falou que não tem 
como cuidar de mim porque eu sou muito esforçado. Não tem como ela tentar me ajudar por 
eu ser esforçado. Aí também é num ponto de vista, ver também que outras pessoas mesmo 
não tendo perna, braço, ou algum membro, eles se motivam para fazer alguma coisa útil, para 
ser atleta, para trabalhar com alguma coisa. 
Eu conheci um cego que ele mexe com computação, ele formata computador, mesmo ele não 
vendo nada ele ainda consegue trabalhar com isso. Isso é bem legal! E isso, essas reportagens 
assim motivam as pessoas que têm deficiência. É que eu não tenho bastante força na perna, 
mas eu vejo a pessoa correndo assim, não tendo perna, eu vejo assim, eu penso assim: “Por 
que  eu não posso fazer isso também se eu tenho duas pernas?”. Aí eu procuro força de algum 
jeito para querer fazer alguma coisa. 
Eu também acho que eu iria participar de alguma Paraolimpíada. Que eu até fui convidado 
por uma fisioterapeuta que ela queria que eu focasse bastante na parte da ecoterapia. Não, na 
equitação. Eu fazia ecoterapia, que é fisioterapia com animais, fazia com cavalo. E ela me 
convidou para fazer equitação. Então, ela falou que eu tava indo muito bem, mas acabou a 
parte da equitação, por que não teve muito... o prefeito, ele não disponibilizou verba para 
fazer a equitação. As fisioterapeutas disseram que ele falou que a equitação não tava ajudando 
a parte do deficiente, para ele melhorar, sendo que a equitação ajuda bastante. 
A ecoterapia também. E deveria ter alguma parte grande de equitação e ecoterapia aqui em 
São Bernardo. 
 
Entrevista com M7 – Mulher 
 
E - Você lê as revistas Veja, Época e Isto é, normalmente? 
M7 – Normalmente, eu vejo Veja. Veja, com mais frequência, mas não sou assinante. Eu 
atuo, adquiro a revista, nos temas que eu acho interessante ou vejo pelo site.  
E – Ou vê pelo site, está bom. 
M7 – Isso. 
E – Geralmente, qual a frequência, semanalmente? Uma vez por mês? Qual a frequência que 
você lê? 
M7 – Olha, eu acho que pelo menos, duas edições. Então, seria duas vezes por semana, né? Já 
que é semanal, então duas semanas.  
 
E – Por que você lê? O que te interessa quando você lê essas revistas? 
M7 – Então, é... Como eu tenho um blog, e faço um trabalho de treinamento de gestão, 
baseado na gestão Disney, porque eu também sou formada em hotelaria. Então eu tenho todo 
um treinamento voltado para parte de desenvolvimento de pessoal, dentro do atendimento ao 
cliente. Eu preciso estar atualizada com as coisas que acontecem, porque eu vou buscar o 
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talento das pessoas. Através desse talento pessoal, eu preciso estar conectada com os informes 
do dia a dia. Eu uso muito as notícias do cotidiano, tanto pros treinamentos, como pro blog. 
Então, por isso que eu tenho que buscar informações, e a Veja é uma delas.  
 
E – Como você descreve? O que você acha dessas revistas na sua opinião? Você disse que lê 
mais Veja, mas se puder sob a Época e a Isto é também. 
M7 – Eu acho que a Veja, das três, é a mais tendenciosa, no que diz respeito ao mercado, ao 
público de uma forma geral. Eu acho que a Veja ela cumpre um protocolo, como se ela tivesse 
que prestar satisfação para alguém, ou determinada classe política, mais tendencialista ou um 
lado politizado, enfim, eu acho que das três é a mais tendenciosa.  
 
E – O que você acha dessas reportagens? Reportagens que eu, esse material que eu te 
entreguei.  
M7 – Então, eu acho maravilhoso no diz respeito a disseminar esta ação. Porque eu acho que 
é tão difícil no Brasil, no que diz respeito ao esporte, é já de pessoas que não tem nenhuma 
deficiência física, imagine as pessoas que têm? Porque são equipamentos especiais, tem que 
lidar com as limitações do emocional de cada um, com os problemas pessoais. Então, eu acho 
maravilhoso termos acesso, as pessoas terem acesso, né, ao que está acontecendo não só no 
Brasil, mas como no mundo a fora.  
 
E – Dessas assim, teve alguma que te chamou mais atenção? Essa daqui, acho que é da Isto é, 
essa daqui é da Veja. Não, essa daqui é a da Veja e essa é da Época.   
M7 – Essa da Veja eu achei fantástico. Porque, principalmente, porque fala de um problema 
social que eu lido bastante que é a história da depressão. Então, os estudos que estão sendo 
feitos para mapear o cérebro dele e manter a comunicação, mesmo com uma pessoa em estado 
vegetativo, como a gente pode falar. Eles estão abrindo o leque pra parte de estudos, para 
minimizar a depressão. Então, essa me chamou muito a atenção porque é um assunto bastante 
atual, pelo qual eu já passei, e eu lido com as pessoas no meu profissional.  
 
E – E o que você acha que elas têm de especial? Você percebeu uma diferença entre essas 
reportagens? 
M7 – Deixe eu me lembrar os detalhes. Então, eu acho que, por exemplo, essa da Veja. A da 
Veja é uma parte mais técnica, então eles entram bem na parte teórica do assunto. É como se 
essa matéria estivesse escrita para pessoas que tivessem um conhecimento mais a fundo. 
Então eles usam termos técnicos, eles exploram mais essa parte.  
M7 – As outras duas eu acho que já tem um acesso à população de uma forma geral assim. 
Pode ser leigo também nessas matérias que vai entender. Essa daqui não. Você vai precisar ler 
com um pouquinho mais de atenção ou talvez até fazer uma pesquisa para ver o que estão 
falando.  
E – A Veja você achou que tem essa especificidade. 
M7 – É uma matéria que eu acho que tem mesmo, né? 
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E – E você viu uma diferença na abordagem, por exemplo, como tratam a pessoa com 
deficiência?  
M7 – Olha, eu acho que a Veja foi bastante neutra, em momento algum eles falam de pós ou 
de contras. Pelo menos na minha percepção. Não houve, é um assunto técnico, é um assunto 
específico da ciência, dos estudos, então não entra nos detalhes. Com relação as outras duas, 
já tem um tendência, né? Porque essa daqui, ela fala a respeito da falta de respeito que houve 
de um portador de deficiência física, colocando as diferenças do outro e achando que o 
prêmio dele não foi válido. E essa, ele narra bem a história da família, o casamento, os 
detalhes, e fala de uma forma mais descritiva sobre o problema pessoal dele, né? Descreve 
bastante, então eu acho que essa daqui, que ela teve um cunho de dar uma cutucada no que diz 
respeito à deficiência.  
E – Em qual sentido você acha que ela deu uma cutucada? 
M7 – Então, nessa história de que... Eu tenho uma tendência de falar de ser humano, né? 
Então assim, mesmo o outro lá, o grego, né? Sou péssima para nome. 
E – Pistorius. 
M7 – Pistorius, mesmo ele sendo é, um deficiente físico... As diferenças entre os humanos 
acontecem. Às vezes a gente tem uma impressão de que porque você passa por um problema, 
você tem uma limitação física, você vai estar mais aberto pro mundo, e mais receptivo, com 
um entendimento melhor, e nessa matéria a gente percebe que não. Que de repente, olha, eu 
sou ser humano, independente da minha limitação física, eu também faço parte do time que 
vai pegar no pé, que vai querer brigar, que vai querer levar vantagem, então eu acho que nessa 
matéria ficou muito claro isso. 
 
E – Você lembra de alguma matéria específica que você viu nessas revistas, ou mesmo na 
mídia em geral sobre a questão da deficiência que te chamou atenção? 
M7 – Então, eu vi uma matéria que com certeza foi na mídia televisiva, um vídeo ou alguma 
coisa, em que falava a respeito da falta de estrutura que tem o Brasil com relação as 
necessidades dos portadores de deficiência. Coincidentemente, foi na mesma época que eu 
trabalhava como redatora em uma revista e eu fiz uma entrevista com Álvaro Garnero, que já 
visitou quase 100 países, né? No trabalho dele no programa. E aí eu fiz um parâmetro, entre o 
que ele me passou na minha entrevista, entre o que eu havia visto com relação a isso.  
Uma das perguntas que eu fiz para ele, quando ele envelhecesse, ele que conhece tantos 
países, qual seria o país que ele gostaria de envelhecer. Qual seria o lugar? E ele falou que 
seria os Estados Unidos. Porque ele percebe, eu não conheço os Estados Unidos, mas ele fala 
que ele percebe que lá a melhor idade e o país está preparado para conviver com a melhor 
idade.  
Então, na acessibilidade, no respeito, em tudo o que você fizer tem uma consciência. E que no 
Brasil não. Então, baseado no depoimento de uma pessoa tão viajada, que já escolhe um país 
com esse perfil, e essa matéria que eu havia visto com relação a tantos problemas, e a minha 
visão como portadora de uma deficiência e de repente você...    
E – Falava, perguntava para você, se você lembrava de alguma matéria... Tava falando do 
caso que você entrevistou... 
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M7 – Isso, do Álvaro Garnero. Isso. Então, eu passei a ter esse... não basta tudo que eu escutei 
dele, essa  matéria que eu vi, eu tenho essa percepção no meu dia a dia. Porque, a partir do 
momento que você passa por cadeira de rodas, que foi a recuperação depois do meu acidente, 
por muleta, o tempo que você fica na cama. Quando você é inserido novamente na sociedade, 
você passa a ter um olhar mais atento. Principalmente porque eu não consigo... não sou vista 
como uma portadora de deficiência, quem me olha não sabe que eu tenho.  
Então eu consigo olhar o que está acontecendo no entorno de uma outra forma. Porque eu 
tenho direito aquilo, até tenho um papel na minha bolsa que diz que eu sou portadora de uma 
necessidade especial, mas as pessoas não me vêem, então você acaba vendo na sociedade.  
Então essa matéria, esse contexto, que me chamou mais e eu gostaria muito que isso mudasse, 
de ver essa mudança principalmente com todos os preparativos para esses mega eventos.  
 
E – Você acompanhou as paraolimpíadas, né? Como você avalia a cobertura da mídia nas 
paraolimpíadas? 
M7 – É, eu acho uma judiação no que diz respeito a ênfase que se dá às olimpíadas, se nós 
fizermos um parâmetro com as paraolimpíadas. Porque, infelizmente, a televisão ela precisa 
de audiência e as olimpíadas “vende” muito. As paraolimpíadas não. E não existe nenhum 
trabalho que seja feito a não ser mostrar a superação de limites, mas jamais buscar um 
patrocínio, buscar alguma coisa que possa fomentar os paratletas pra eles numa próxima 
edição estarem muito mais bem preparados.  
Então, isso que eu acho que, infelizmente, não existe, pelo menos no nosso país. Não existe 
essa visão de falar: não, vamos agir diferente, vamos fazer um trabalho para fomentar isso e 
estruturar melhor. Eu me sinto envergonhada. 
 
E – Mas você lembra de alguma coisa nas revistas ou você não lembra de ter acompanhado 
pelas revistas alguma coisa? 
M7 – Então, eu acho que sempre tem, eu acompanho, apesar de não gostar muito de TV 
aberta, sempre tô ligada na mídia de uma forma em geral. Mas assim, a impressão que dá é 
que numa mensagem subliminar é como se estivesse assim: “Olha, coitadinho, ele 
conseguiu”. Sabe? Sempre um contexto de uma peninha assim. Não é um atleta que é 
exacerbado, aplaudido, um Gustavo Borges, na natação, entre outros nomes. Não, é assim: 
“Olha, ele conseguiu, mas olha, coitadinho. Sempre pra mim tem essa mensagem. Não gosto 
disso”.  
 
E – O que você achou desse material, mas o que você não gostou? Teve alguma coisa dessas 
reportagens que você não gostou? Da forma como trata a pessoa com deficiência?  
M7 – Então, nessa daqui tem um pedaço que fala alguma coisa com relação a ele ter sido 
recebido pela presidente Dilma, tem alguma parte que fala que ele coloca o melhor paletó, 
alguma coisa assim, não lembro exatamente onde está. Eu não gostei do contexto que foi 
colocado, como se isso tivesse sido meio pejorativo, sabe? Uma pessoa com essa limitação 
física de repente estar com a melhor beca. Eu não gostei da forma como foi escrita, me 
incomodou na hora que eu li.  
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E nesse daqui, também a comparação que foi feita. Quando fala que o outra falta com respeito 
com ele, né, que não soube entender, a forma como a pessoa escreve também. Achei que teve 
uma tendência a dizer que o nosso brasileiro, o nosso paratleta realmente usou de algum 
mecanismo para levar vantagem. Eu também não gostei. Essa da Veja não. Eu achei que essa 
da Veja está muito técnica, então fica difícil pegar essa percepção da emoção, né?  
 
E – Você conversou com alguém sobre essas reportagens?  
M7 – Olha... 
E – Se alguém falou alguma coisa sobre isso... 
M7 – Então, as reportagens em si eu não passei para ninguém. Ficaram comigo, mas eu 
conversei sobre o assunto sim. Inclusive, perguntaram por causa do blog. Meu blog é bem 
movimentado, né? Aí se eu ia colocar alguma coisa, porque as pessoas queriam ter acesso, 
mas eu tinha dito que primeiro queria fazer a entrevista, conversar com você, para depois ver 
qual seria a possibilidade de usar isso pra colocar no blog e dividir, partilhar com as pessoas 
que seguem, né?  
Ficaram muito interessados principalmente no que diz respeito... Eu tenho alguns 
profissionais que me acompanham, né, então pra essa matéria, por exemplo, o psiquiatra, 
psicólogo, fisioterapeuta, tem algumas pessoas que me acompanham desde o acidente. E eles 
ficaram muito interessados no conteúdo, porque eles acham que um material desse pode fazer 
a diferença no tratamento dos pacientes deles.  
Os que tem deficiência, e até num trabalho mais preventivo, porque inclusive numa das 
matérias fala dos jovens que tentam suicídio. Acho que é nessa matéria da Veja fala que eles 
querem minimizar o número de adolescentes, né, que tentam o suicídio. Esse tipo de trabalho 
de repente pode até mostrar: “Olha, se você tiver uma atitude dessa forma, você pode fazer 
parte do time”. Como acidentados de motos, essas coisas. Então ficaram muito interessados.  
 
E – O que você pensa sobre as matéria com deficiências? Aparece muito? Não aparece muito?  
M7 – Sempre aparece com a conotação do coitadinho, né? Então, por exemplo, eu lembro que 
uma vez por causa da minha prótese eu fui barrada num banco. E saiu numa parte... o jornal 
daqui é o sete cidades, né? Então como eu já tô como jornalista faz tempo, chamei o jornal 
local, fizeram uma matéria. Minha matéria foi parar como muitas dessas na parte de policial, 
dizendo que o banco havia travado, policiamento havia limitado a entrada, seguranças. E aí, 
quando eu vi a minha matéria, até a tenho guardada, falando, né? Eu lembro que foi pro jornal 
e eles foram... aí você tem no jornal digital, você tem como colocar comentários.  
E uma das pessoas disse que eu estava querendo aparecer. Que eu estava querendo me 
promover em cima da instituição. Então, assim, isso é uma coisa que eu jamais faria. Tanto é 
que eu respondi que se eu ganhasse um tostão, eu ia doar porque não preciso desse valor. Mas 
assim, isso aconteceu há uns três anos atrás, logo que eu voltei a andar, e eu acho que essa é a 
conotação da mídia. Eu senti na pele, a mesma história que eles colocam, então quando faz, 
aparece alguma coisa, sempre é do coitadinho. Sempre tem essa história do coitadinho.  
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E – Mas assim, a frequência, você acha que muito, assim, a questão da deficiência? Aparece 
muito na mídia?  
M7 – Não, não. Aparece bem menos do que deveria. Por exemplo, isso daqui, né, o que uma 
pesquisa dessa, um estudo desse, pode ajudar pessoas. Eu tenho uma... eu conheci 
tetraplégicos que não se comunicam, enfim, né, tantas pessoas, até públicas mesmo. Então eu 
acho que se fosse divulgada, quem sabe não teria alguém que investisse para até esse tipo de 
estudo chegar no Brasil? Mais rápido, né? 
 
E – O que você sente que pode ser abordado por essas revistas, enfim, principalmente pelas 
revistas, mas pela mídia em relação a pessoa com deficiência?  
M7 – Olha, eu vou começar daqui do endereço que a gente tá. Da faculdade, que eu acho que 
é da parte pro todo, né? Então por exemplo, eu como estudante, nós temos na nossa turma 
uma menina com deficiência. Ela anda com auxílio de prótese, né? Desculpa, órtese, o 
externo é órtese. Ela teve um dia que nós íamos para uma prova, foi marcada num acesso que 
para ela era impossível subir. E para ela chegar no horário e nos últimos degraus, eu tive que 
colocar a minha mão nas nádegas dela, porque era uma escada tão grande num prédio aqui 
mais antigo, não tem elevador. E o professor não teve a consciência de marcar outra sala por 
causa dessa única aluna. Entendeu?  
Então, assim, ela chegou muito cansada e isso pode até ter prejudicado de alguma forma o 
início da prova, né? Então assim, eu acho que o grande problema é a conscientização. Da 
pessoa que está ao meu lado, entre eu e você, da pessoa que conhece a deficiência e pra quem 
não conhece, eu acho que deveria ter na mídia uma abertura de uma forma geral, pra que 
chegasse nas partes como aqui, pra conscientizar. Pessoal da segurança, do pessoal do 
atendimento de uma forma em geral.  
 
E – Mas quais assuntos que você acha que talvez poderiam estar nas revistas? 
M7 – Então, eu acho que um de simples... de uma simples disponibilidade de você ceder a  
cadeira para a pessoa que tem algum problema, como a limitação física, dentro de um espaço 
público, seja no transporte, seja lá o que for, até mesmo à tecnologia. Como mostra nessa 
matéria da Veja.  
M7 – Eu acho que teria que ter matérias diversas, assim como dentro da mídia televisiva, TV 
aberta, por exemplo, Jornal Nacional. Tem um momento que eles falam da mídia 
internacional, dos acontecimentos voltados ao mundo, teria que ter alguma coisa nem que 
fosse trinta segundos falando sobre a deficiência, limitação de deficientes da vida do dia a dia. 
Tinha que ter. Isso teria que ter nos jornais locais, por exemplo, falando de Globo, SPTV, 
tinha que ter alguma coisa acompanhando. Não dá para nós continuarmos com os olhos tão 
fechados. Só quando acontece uma coisa a gente olhar e falar: “Nossa!” 
 
E – Então tem temas assim que você acha que gostaria de ler sobre eles dentro das revistas?  
M7 – Com certeza. Eu acho que a parte de esportes, por exemplo, eu acho que seria bastante 
utilizado dentro das escolas. Porque a partir do momento que você coloca a sementinha, de 
repente isso daí passa a ser reconhecido e colocado em prática. Então, se de repente tivesse 
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alguma coisa falando da participação, do que está acontecendo com os desportistas, com 
paratletas, eu acho que seria fantástico e não só ajudaria quem tem a limitação, como também 
promoveria a conscientização de quem está vindo, né? Das próximas gerações. 
 
Entrevista com M8 – Mulher 
 
E – Você lê as revistas, a Veja, a Época e a Isto é? 
M8 – Eu leio mais a Veja. Mas não muito, assim, eu leio mais porque a gente... eu tenho aqui 
no meu trabalho. Trabalho na biblioteca, então a gente recebe, quando tem tempo dá uma 
folheada. Mas a Época e a Istoé eu não leio muito. 
E – Qual a frequência que você lê, por exemplo, a Veja? 
M8 – A Veja eu leio semanalmente. Porque, como eu disse, eu recebo no meu trabalho e 
inclui fazer a leitura dessas revistas para tirar alguns artigos, então eu estou sempre lendo a 
Veja. 
 
E – Além da motivação do trabalho que você falou, qual é sua motivação pra estar lendo 
revistas de atualidades? 
M8 – Ah, eu acho importante pra estar por dentro dos assuntos.  Eu já lia também, minha irmã 
assinava, então... a Veja eu sempre li, as outras vou ser bem sincera não estou muito interada. 
Na maioria das vezes, eu acho que, como todo mundo, eu vou procurar informação na 
Internet, em jornais também, mas revista é pouco 
 
E – Tudo bem. Mas, enfim, essas revistas, como você descreve? O que você acha delas, nem 
que seja a Veja mesmo, assim, mesmo que seja por cima, o que você acha dessas revistas? 
M8 – A Veja... mas você fala mais focado em como eles tratam a pessoa com deficiência ou 
no geral? No geral, eu acho a Veja um pouco manipuladora. Por isso eu não vou muito pelo 
que eles passam, eu acho que manipula bastante as pessoas, posso estar errada, mas, por 
exemplo, nesse assunto das manifestações eu cheguei a ler algumas matérias referentes a isso 
e eu vejo que eles passam uma coisa totalmente contrária do que está acontecendo realmente. 
Então, não me baseio muito, principalmente pela Veja. Eu acho que não tem muita 
credibilidade.  
 
E – E, o que que você acha dessas reportagens específicas que eu te entreguei assim, alguma 
te chamou a atenção? 
M8 – Eu achei muito interessante, especialmente a matéria do Stephen Hawkin, que eles estão 
procurando alguma maneira de fazer com que ele se comunique. Eu achei muito legal mesmo, 
e esses atletas paraolímpicos que são um exemplo pra gente, né? Achei bem interessante, 
todas as matérias.  
 
E – Mas uma dessas três, teve uma que te chamou mais atenção? 
M8 – A do Stephen Hawkin, eu achei muito interessante. Acho que ele é brilhante e ele tem 
uma doença degenerativa, ele não vai poder mais se comunicar. E eu achei muito legal porque 
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tem um pessoal que está procurando uma maneira de... estão procurando uma forma de 
mapear o cérebro... eu não entendi muito bem. Mas ele está procurando uma maneira de... 
fazer com que ele mantenha contato com as pessoas, é muito legal.  
 
E – Esse foi o que mais chamou atenção. E você percebeu um enfoque diferente entre essas 
três reportagens? 
M8 – Como assim? 
E – Assim, um enfoque, uma abordagem, a forma que mostra a pessoa com deficiência é 
diferente? 
M8 – A abordagem é diferente porque são pessoas que, querendo ou não, têm uma realidade 
diferente. Atletas... não é a mesma coisa que, por exemplo, a minha realidade. Eu enfrento 
coisas diferentes, então, eles pegaram as pessoas que estão na mídia, digamos assim, pra 
retratar melhor, mas você lendo assim não tem como representar direito o deficiente no Brasil, 
pelo menos. É uma realidade completamente diferente o que a gente enfrenta e o que eles 
enfrentam. Mas mesmo assim achei interessante, acho bem legal, as pessoas são grandes 
exemplos, como eu disse. Só que, o que eu vivo, acredito que todos os deficientes do Brasil 
vivem, é bem diferente disso. 
 
E – E entre elas, assim, você percebeu alguma diferença. 
M8 – Como assim entre elas? 
E – Entre essas três reportagens, você percebeu alguma diferença, ou não, você achou muito 
parecido? 
M8 – É, tem aqui falando sobre os atletas Paraolímpicos, sobre o Stephen Hawkin, eu acho 
que... não vi diferença. Pelo menos eu não percebi. 
 
E – Você lembra de alguma matéria específica, pode ser em revista também em algum veículo 
de comunicação, pode ser TV, que te chamou a atenção nos últimos tempos? Não lembra de 
nada assim relacionado a deficiência? 
M8 – É que é muito difícil eles tratarem desse assunto, não é? A gente ainda, como eu posso 
dizer? Nós somos parte escondida da sociedade. Então, é difícil você ver alguma coisa, 
alguma matéria realmente relevante, que trate realmente das dificuldades que a gente enfrente. 
Eu, pelo menos, nunca vi alguma coisa que me chamou realmente a atenção. Assim, alguns 
estudos eu, alguns estudos que eu acho legal que, aqui mesmo, em alguma dessas matérias de, 
por exemplo, braços biônicos, pernas biônicas, eu acho isso muito legal. Mas ainda é retratado 
pouco. Eu percebo isso. Nós somos ainda partes que não é interessante retratar da sociedade. 
Então, eu não lembro de nenhuma, me desculpa. 
 
E – Não, sem problemas. Você acompanhou as Paraolimpíadas, no ano passado? Não muito? 
Mas pelo pouco que você viu o que você achou sobre a forma que representa a pessoa com 
deficiência, alguma coisa te chamou a atenção? 
M8 – Eu acho muito interessante! As pessoas são exemplos pra mim. Porque eu preferia ter 
uma (inaudível) completamente diferente. Já fui convidada pra praticar esporte, natação, 
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basquete, acho que isso é uma forma de superação. Acho que eles veem no esporte um meio 
de se superar que todas essas dificuldades, as pessoas que não têm as duas pernas conseguem 
competir em... esse aqui... em corridas. Nossa, eu acho muito legal! É um grande exemplo pra 
mim, felizmente! Pratico nenhum esporte, tenho vontade, acho muito legal mesmo. 
 
E – Tem alguma coisa que você não gostou dessas reportagens assim de como trata a pessoa 
com deficiência? Alguma coisa você não gostou? 
M8 – Eu acho chato é que algumas vezes, não só em reportagem, mas as pessoas no geral, 
elas acham que é grande coisa uma pessoa com deficiência estar fazendo algo assim que todo 
mundo faz, sabe? Mas eu acho que não é. Não é grande coisa... desculpa me desconcentrei. É 
que eu não sei me expressar, mas eu acho que é com espanto que eles tratam. “Nossa, a 
pessoa com deficiência está fazendo isso? Como pode?”. Eu acho que com força de vontade 
você consegue tudo. Independente de ter alguma deficiência ou não. Mas não só nessas 
reportagens eu convivo com isso todos os dias, então, se eu faço alguma coisa diferente, 
alguma coisa que para as outras pessoas é normal, digamos assim, elas se espantam, como se 
eu não fosse capaz, entendeu? Mas eu sou capaz essas pessoas são capazes tanto quanto 
qualquer um. 
 
E – Por acaso, você conversou com alguém sobre essas reportagens, não, chegou a comentar? 
M8 – Eu li ontem à noite quando eu cheguei em casa. Mas eu achei muito legal até fiquei de 
comentar. Principalmente essas dessas novas tecnologias, essas novas tecnologias, eu achei 
muito interessante, pra você ver como está avançado hoje a ciência, como tudo é possível. 
Coisas assim, pelo menos, quando eu era menor, a gente tinha uma outra visão, a gente 
achava que não seria capaz de fazer nada e hoje você vê que não é bem assim. Eles investem 
mesmo. Eu acho que daqui a algum tempo só tem a melhorar. Daqui a 20 anos não vai existir 
mais ninguém e cadeira de rodas e vai ser muito legal. Mas não tive tempo comentar com 
ninguém.  
 
E – Você falou um pouquinho, mas se quiser falar mais um pouquinho sobre a frequência das 
matérias com deficiência, você acha que aparece bastante, aparece pouco? 
M8 – Não, aparece mais quando tem alguma tecnologia, assim. Agora eu não vejo muita 
matéria que retrate, o dia a dia dessas pessoas, que retratem as dificuldades que a gente 
enfrenta. Isso é muito raro ainda. Eu acho que devia estar mais evidente na mídia, porque eu 
acho que é um assunto ainda um pouco delicado para as pessoas, né? Você vê que elas têm 
um pouco de receio de lidar com as pessoas com deficiência. Eu acho que devia ter mais, 
conscientizar mais as pessoas, pra não ser um bicho de sete cabeças, nós somos pessoas 
normais e nós queremos ser tratados como pessoas normais também. Então, eu acho que se a 
mídia investisse mais em, falasse mais sobre isso, pra conscientizar mesmo as pessoas, acho 
que seria interessante. E precisa mesmo de mais reportagens como essas, eu achei muito legal. 
Mas eu não vejo com frequência. Vou ser bem sincera. 
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E – Deixa eu só perguntar, na verdade, o que que acha que, tava falando sobre as reportagens, 
o que você acha que poderia talvez esperasse ver nas revistas, enfim, na mídia em geral que... 
sei lá... que tipo de matérias, que tipos... que que você imagina, que você gostaria de ver? 
M8 – Não, alguma coisa que retratasse a nossa realidade mesmo, coisas simples, o que que o 
cadeirante precisa hoje? Não só o cadeirante, o deficiente no geral precisa hoje pra ter uma 
qualidade de vida melhor. Esse tipo de reportagem eu não vejo muito. Por exemplo, 
reportagem sobre essa civilidade mesmo sobre transporte público que ainda é bem precário 
pra nós, né? Esse tipo de coisa eu não vejo muito. Eu vejo mais focado em pessoas que estão 
em evidência, por exemplo, nas Paraolimpíadas é fácil você ver uma reportagem sobre 
deficiente. Mas diariamente, sem ter motivo nenhum, digamos assim, não vejo ninguém falar. 
São só em datas específicas, em eventos específicos e eu acho que eu acho que não devia ser 
assim. 
 
E – Você percebia se, se quiser falar mais um pouquinho sobre isso, a diferença da cobertura 
em datas específicas quando tem o dia nacional, dia internacional, que se você percebe essa 
diferença, se pudesse falar mais um pouquinho. 
M8 – Então, eu percebo que as pessoas pautam bastante quando tem essas datas. No geral, 
não. No geral nós somos esquecidos. Mas eu acho que não é bem assim, nós estamos aí 
sofrendo todos os dias do ano, passando por vários perrengues pra trabalhar, pra estudar. 
Então, tinha que evidenciar mais isso, não focar só em datas comemorativas, em 
Paraolimpíadas e, não sei mais o que. Em época de eleição também, aí eles falam bastante em 
acessibilidade essas coisas, mas esquecem assim, o resto do ano, então, a gente fica 
esquecido, fica em segundo plano, acho que seria interessante focar bastante nisso. Falar mais 
em, como eu te falei várias vezes, focar no nosso dia a dia, no que a gente precisa pra ter uma 
qualidade de vida melhor. Então, essas reportagens aqui foram na época das Paraolimpíadas, 
né?  
 
E – Só a do Stephen Hawking foi um pouco antes, as outras duas... Então, eu acho que a gente 
praticamente... eu só vou perguntar de novo pra reforçar algum tipo de diferença de enfoque 
nas revistas. 
M8 – Eu não percebi. Vou até pedir desculpas, eu li assim, por cima, muito rápido, eu cheguei 
em casa tarde e eu não consegui focar direito. Então, eu não percebi nenhuma diferença de 
enfoque. Eu acho que tem algum, não sei. Realmente, não percebi. 


