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SUMÁRIO

"Somos heróis?" é um estudo sobre como a deficiência em geral e as pessoas com deficiência em

particular são representadas pelos/ nos meios de comunicação social. A investigação realizada, a nível

europeu, envolveu a análise de narrativas e representações difundidas por plataformas digitais em 4

países: Lituânia, Itália, Portugal e Áustria. Analisando e comparando dados, foi possível identificar

estratégias comuns de publicidade e comunicação testemunhando uma viragem de paradigma,

prevalecente na Europa, no que diz respeito à representação da deficiência. O que está em causa é a

relação entre as expectativas dos “leitores”, construído sobre antigas representações da deficiência e a

representação mais recente da mesma, onde a falta ou a variação das características clássicas se

desenvolve e leva a um novo tipo de argumentação sobre a deficiência. Assim, a significação não é

promovida pelo espaço, onde culturas realmente diferentes podem produzir afirmações semelhantes

sobre o tema, mas sim pelo tempo. 

A evolução dos estereótipos e narrativas representa o foco principal do estudo e foi desenvolvido

através dos seguintes procedimentos: 

No primeiro capítulo analisamos como os meios de comunicação social e a cultura participativa

nestes meios afetam o campo de investigação da deficiência. O resultado mais importante desta

mudança é a possibilidade das pessoas com deficiência contribuírem para a narrativa da deficiência

através da realização de um modelo de enunciação coletiva. 

Os estereótipos clássicos sobre deficiência não desapareceram e têm vindo a adaptar-se às novas

práticas culturais. De facto, no segundo capítulo revimos os modelos clássicos da deficiência,

utilizados na comunicação pública, social e política, bem como na comunicação publicitária a partir

dos anos 70: o modelo social, o modelo médico, o modelo caritativo e o modelo de tragédia. A análise

dos contributos apresentados por parte dos parceiros demonstrou que estes estereótipos clássicos da

deficiência mudaram através do aparecimento de novas práticas culturais. 
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Posteriormente, foram exploradas ferramentas teóricas da semiótica para descrever a

propagação e o valor que os estereótipos da deficiência assumem na cultura

participativa dos novos meios de comunicação. O aparecimento destes meios de

comunicação conduziu ao desenvolvimento de outras formas de envolvimento e

ativismo. Fomentou, também, o ressurgimento de antigos estereótipos culturais - uma

confirmação que os meios de comunicação social não podem ser interpretados com

uma abordagem simples de dois polos: positiva/ negativa. Abrem simplesmente novas

possibilidades capazes de redefinir práticas e afirmações. 

No quarto capítulo investigamos a relação entre os estereótipos da deficiência e as

imagens fotográficas. Uma das características fundamentais que importa salientar é o

facto de serem, na sua maioria, imagens que desempenham um papel fundamental nos

processos de significação que sustentam a construção de estereótipos. 

Propusemos mais tarde um quadro sinóptico de modelos clássicos e imagens

estereotipadas da deficiência, a fim de dar conta da forma como se fundiram e entraram

na cultura participativa das redes sociais e nas práticas de partilha. Assim, propusemos

uma classificação destas narrativas, tendo como base a análise de numerosos casos que

a parceria apresentou. Existe uma clara ênfase na deficiência (representações sobre a

deficiência e salientam a condição da mesma) que origina narrativas onde as pessoas

com deficiência podem ser vistas como “heróis”, “vítimas”, um obstáculo às práticas

sociais (antagonista) ou “aproveitadores” (querem tirar partido da sua condição). Por

outro lado, o objetivo da narcotização é esconder, negar ou colocar a deficiência em

segundo plano, a fim de facilitar a mensagem da comunicação. A combinação adicional

entre estas categorias pode aumentar, como testemunham os textos analisados. 

Em suma, podemos afirmar que a fuga aos estereótipos não está ao nosso alcance. Não

se trata de sair das representações, mas sim de moldar novas mais aceitáveis e

respeitosas.
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