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Introdução 

 

O presente documento "Somos heróis?" é um estudo sobre como a deficiência em geral e os jovens 

com deficiência em particular se encontram representados na comunicação social e nas redes 

sociais. 

 

A investigação, realizada a nível europeu, baseou-se na leitura de uma vasta coleção de narrativas 

e representações difundidas por plataformas digitais em quatro países: Lituânia, Itália, Portugal e 

Áustria. Depois de realizada uma análise e comparação de todos os dados recolhidos, foi possível 

aferir estratégias comuns de publicidade e comunicação testemunhando uma viragem de 

paradigma, prevalecente na Europa, no que diz respeito à representação da deficiência. Como o 

presente estudo demonstrará, o que está em causa é a diferença entre as expectativas dos 

leitores (construído sobre representações antigas da deficiência) e a representação mais recente 

das pessoas com deficiência (PcD), onde a falta e/ou a variação das características clássicas 

evolui e conduz a um novo tipo de argumentação sobre a deficiência. Assim, o significado dado à 

deficiência não é promovido pelo espaço (culturas diferentes produzem afirmações semelhantes 

sobre o tema), mas sim pelo tempo.  

 

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

desenvolvido através da seguinte metodologia:  

 

No primeiro capítulo, é analisada a forma como os meios de comunicação social e a cultura 

participativa influenciam os processos de investigação na área da deficiência. Através do 

atual papel participativo do individuo na comunicação social e nas redes sociais, assiste-

se à transição de uma utilização passiva destes meios para a produção de uma cultura 

popular enraizada nas práticas de partilha. O resultado mais importante desta transição é 

a possibilidade das PcD contribuírem para a narrativa da deficiência através da realização 

de um modelo de enunciação coletiva.  

 

Os estereótipos clássicos sobre a deficiência não desapareceram – na verdade têm vindo 

a adaptar-se às novas práticas culturais. No segundo capítulo deste documento, foram 

revistos os modelos clássicos da deficiência, utilizados na comunicação pública, social e 

política, bem como na comunicação publicitária a partir dos anos 70: o modelo da tragédia 

pessoal, o modelo médico, o modelo caritativo e o modelo social. A análise realizada 

demonstrou que estes estereótipos clássicos da deficiência mudaram por força do 

aparecimento de novas práticas culturais, incluindo nestas a participação ativa e partilha 

nas redes sociais.  

 

Posteriormente, foram exploradas ferramentas teóricas da semiótica para descrever a 

propagação e o valor que os estereótipos relativos às PcD assumem na cultura 

participativa dos novos meios de comunicação. Se por um lado, o aparecimento destes 

meios de comunicação conduziu ao desenvolvimento de novas formas de envolvimento e 

ativismo, por outro fomentaram o ressurgimento de estereótipos culturais antigos. Desta 

forma, considera-se que os meios de comunicação social não podem ser interpretados de 

forma simplista ou seja de uma forma positiva e/ou negativa. Estes meios de comunicação 

promovem acima de tudo novas possibilidades de redefinição de práticas e afirmações.  
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No quarto capítulo, foi analisada a relação entre os estereótipos relacionados com as PcD 

e imagens fotográficas. Uma das características fundamentais das declarações e produtos 

culturais que vivem e circulam nas redes sociais é o facto de serem, na sua grande maioria, 

imagens que desempenham um papel fundamental nos processos de significação e que 

sustentam a construção de estereótipos. É apresentado um quadro sinóptico de modelos 

clássicos e imagens estereotipadas da deficiência, a fim de demonstrar como se fundiram 

e entraram na cultura participativa das redes sociais e das práticas de partilha. Criou-se 

uma classificação não editada destas narrativas, tendo por base a análise dos casos 

sinalizados pelas organizações parceiras. Por um lado, existe uma clara ênfase na 

deficiência (representações que realçam a deficiência per si) e em narrativas onde as PcD 

surgem ou como heróis, ou vítimas, ou obstáculos às práticas sociais (antagonista) ou 

ainda aproveitadores (querem tirar partido da sua condição). Concomitantemente, existe 

uma narcotização (normalização) da deficiência com objetivo esconder, negar, simplificar 

ou colocar a deficiência em segundo plano, a fim de facilitar a mensagem da comunicação.  

 

Em suma, é possível afirmar que a ausência de estereótipos (depreciativos ou não) relativos às 

PcD não é um processo simples. Não se trata de terminar com as representações existentes, mas 

sim de moldar novas, mais aceitáveis e respeitosas. 
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1. Estereótipos da deficiência e sua correlação com estudos sobre os meios de 

comunicação social/ redes sociais   

O presente estudo tem por objetivo investigar a existência de diferentes estereótipos relacionados 

com as PcD identificados nas redes sociais, considerando estas como um local onde a comunicação 

pública, social, política e publicitária conflui e interage. 

 

Os dados recolhidos resultam de pesquisas realizadas por entidades privadas, universidades e 

organizações prestadoras de serviço na área da deficiência de quatro países europeus (Lituânia, 

Portugal, Áustria e Itália). No entanto, os dados analisados vão muito além das fronteiras nacionais, 

uma vez que os conteúdos são utilizados pelos departamentos de marketing de grandes empresas 

internacionais, bem como por práticas culturais participativas facilitadas pelas redes sociais. 

 

Do ponto de vista dos estudos semióticos, todas as culturas são "participativas". No presente estudo, 

defende-se a identificação desta palavra tal como expressa por Henry Jenkins (2010) e mais tarde 

por Katie Ellis e Gerard Gogging (2015), nomeadamente na referência a estudos mediáticos e a 

estudos sobre a deficiência. Sendo assim, a presente análise centra-se na diferença entre a 

utilização dos meios de comunicação social para usufruto de produtos culturais e na sua utilização 

como ferramenta de expressão da cultura popular/ práticas de partilha. 

 

A característica mais importante encontrada sobre a cultura participativa, identificada por Jenkins, 

capaz de produzir uma verdadeira mudança de paradigma, encontra-se relacionada com a remoção 

das barreiras de acesso. Define-se, então, a cultura participativa como uma cultura com: 

• Barreiras “arquitetónicas” relativamente inexistentes no que concerne à expressão 

artística e ao compromisso cívico; 

• Um forte apoio à criação de conteúdos e a mecanismos de partilha; 

• Uma espécie de tutoria informal através da qual participantes experientes 

partilham conhecimentos com outros participantes; 

• Um coletivo de indivíduos, em que a contribuição individual é importante 

• Um coletivo de indivíduos que sentem alguma ligação social conectando-se entre si 

(Jenkins, 2010: 67). 

  

Do ponto de vista histórico, a forma como as redes sociais permitem a participação cultural 

possibilita igualmente a adesão a um processo de enunciação coletiva. O resultado mais 

importante da cultura participativa, é a oportunidade para as PcD também contribuírem com 

narrativas sobre a deficiência, seguindo um modelo de baixo para cima (Blau 2005). Este processo 

permite produzir novas representações que não sendo oriundas de campanhas de marketing 

social ou estratégias de comunicação política, são passiveis de ser amplamente difundidas e obter 

envolvimento/ contribuições por parte das diferentes comunidades digitais.1 

 

O Manifesto para o Futuro dos Estudos sobre a Deficiência define uma comunidade digital como: 

  

 
1 O responsável pela mobilização da comunidade é uma figura profissional que surgiu em paralelo com a cultura participativa; o seu 

objetivo é gerir “campanhas” – muitas vezes globais – fenómenos de ação civil. Por exemplo, o impacto e o nível de envolvimento 

obtido pela campanha “Friday for Future” dinamizada pela Greta Thumberg. 
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uma comunidade que interage inteiramente, ou principalmente, online. São uma 

comunidade, não pelas fronteiras em que habitam, mas pelo seu sentido de 

camaradagem, pelo seu sentido comum de identidade, missão e, de certa forma, 

valores e léxico. Usam váriad redes sociais para congregar, colaborar e divulgar 

informações que podem ser usadas para apoiar ou complementar as suas ideologias 

e missão.  (Ellis, Garland-Thomson, Kent e Robertson, 2019) 

  

Uma comunidade digital exibe a mesma forma de um conjunto onde entradas heterogéneas se 

reúnem com uma oportunidade igual de ter uma palavra a dizer. A heterogeneidade garante a 

riqueza da comunidade e, ao mesmo tempo, o seu limite e perigo, uma vez que cada entrada 

conduz a sua história no preciso momento em que se derrete e se reúne com as outras. Por sua 

vez, este tipo de enunciação não está livre de estereótipos ou falsas representações. Em vez disso, 

os estereótipos sobre a deficiência são as sobras culturais que tornam possível cada novo discurso 

e representação sobre pessoas com deficiência. 

 

Igualmente, outro cliché para nos distanciarmos é a ideia de que a Internet é um espaço "plano" 

e livre de hierarquias (ver Deleuze e Guattari 1980). A este respeito, Bartezzaghi (2019) 

argumenta que a ideia das redes sociais como um local onde a acessibilidade, daí a participação 

cultural, é completamente realizada é uma ilusão horizontal2. A Internet e as redes sociais trazem 

a sua estrutura e a história das entradas, potenciando a possibilidade, no mínimo, de redefinir a 

sua própria identidade e começar de novo, uma espécie de "virgindade de representação" aos 

olhos dos outros.   

  

Na verdade, no campo do Estudo dos Meios de Comunicação Social, muitos investigadores 

defendem a tese oposta. Quando as tecnologias de assistência e o software de apoio não são 

nativos, isto é, concebidos em conjunto com aplicações web e dispositivos de media que permitem 

a fruição e a revisão de conteúdos culturais, conduzem a experiências frustradas. 

 

Exemplos de "barreiras arquitetónicas" podem ser frequentemente identificados em práticas 

online: desde a recorrente falta de legendas do Youtube, dificultando a compreensão de webinars 

para pessoas surdas, até à falta de um código HTML adequado para pessoas com deficiência 

visual3. A hipótese radical expressa por Ellcessor num trabalho recente (“Acesso Restrito. Media, 

Deficiência e Política de Participação”, 2016) defende que as novas tecnologias de comunicação 

social, longe de apoiar os diferentes tipos de deficiência, são capazes de estabelecer novas 

barreiras através da criação de programas de ação impossíveis de utilizar4. O problema é 

altamente relevante para o tópico em questão, uma vez que os designers da Experiência do ponto 

de vista do Utilizador baseiam os seus projetos em estereótipos de um utilizador modelo5. A 

expectativa baseia-se na aplicação de leis básicas da pragmática e da teoria da comunicação, a 

partir da delineada por Eco em Lector em Fabula: "a competência do recetor não é 

necessariamente a do remetente" (1979: p.53). A lógica suportada por Eco (segundo a qual os 

textos não preveem apenas a competência do leitor, mas são capazes de a configurar) leva a 

 
2 "(...) embora incapazes de realizar uma real horizontalidade entre os utilizadores, as redes sociais estão interessadas em fugir ao 

sentimento de hierarquia mais do que à própria hierarquia" (tradução livre) Bartezzaghi 2019 p.33 
3 Sobre este tema, consultar Ellcessor 2016: 3. 
4 Ibidem 
5 Eco 1979;  
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considerar o design incorreto das interfaces como uma operação de desativação contextual. Este 

tipo de "oferta" se encontra em consonância com a ideia central do "modelo social de deficiência", 

nomeadamente a ideia de que as deficiências só se tornam deficiências quando o contexto 

cultural as constitui como tal 6. 

 

No entanto, a definição de incapacidade é bastante complexa de identificar e o risco é a 

manutenção/ perpetuação de estereótipos. 

  

2. Estereótipos clássicos sobre deficiência 

 

O modelo social de deficiência é o primeiro estereótipo clássico que se encontra nos estudos 

existentes.  

 

A palavra "clássico" deve ser interpretada no seu sentido cronológico. Considerando os modelos 

interpretativos criados antes da Viragem da Cultura Participativa sob este domínio, onde para 

"virar" – mais cultural do que tecnológico – referimo-nos às abordagens dos Novos Estudos de 

Media ocorridos ao longo da primeira década do século XXI, vistos como uma mudança de 

paradigma por muitos ensaios pertencentes à área de investigação de Estudos de Deficiência. 

 

Os estereótipos clássicos sobre a deficiência não desapareceram per si, mas foram sendo 

adaptados às novas práticas culturais. 

 

Será realizada uma analise sobre a forma como tais categorias ainda circulam no debate atual 

sobre as PcD7 e irá aprofundar-se como a dinâmica dos clichés e dos estereótipos molda a 

subjetividade (Paolucci 2017, p357).   

 

De um lado, o "modelo social de representação da identidade da deficiência" desenvolvido por 

Robert McRuer e Michael Berube (2006) visa estabelecer uma linha entre deficiência e 

incapacidade: 

 

(...) definimos a deficiência como falta de parte ou de um membro, ou com um organismo 

ou mecanismo do corpo defeituoso; e a incapacidade como desvantagem ou restrição de 

atividade causada por uma organização social contemporânea que não tem em conta as 

pessoas que têm deficiências físicas e, por conseguinte, exclui-as da participação no 

principal fluxo de atividades sociais (UDFS, 1976, p. 14). 

 

Por outro lado, o panfleto assinado pela UDFS (União de Deficientes Físicos Contra a Segregação) 

recomenda o "modelo social" em oposição a outros estereótipos clássicos. 

 

O modelo médico baseia-se na ideia das PcD como vítimas de uma doença ou de uma condição 

física diagnosticável, a curar. Rhoda Olkin (1999) sublinha que o tratamento ou a reabilitação 

 
6 Enquanto uns Estudos de Deficiência propuseram "modelos sociais", outros têm criticado este modelo, embora reconheçam a sua 

eficácia para a descrição da condição das pessoas com deficiências físicas. Esta negação deve-se à dificuldade de adaptação do 

modelo a outros tipos de deficiências. Para conhecer estas duas visões, consultar Boxall (2018) em Ellis, Katie. (2018) Manifestos 

para o Futuro dos Estudos de Deficiência: Volume 1. 10.4324/9781351053341. p.202. 
7 Ver parágrafo 5.1. 
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parcial são os objetivos da medicina. Espera-se que a "doença" do paciente seja desempenhado 

pelo PWD enquanto um poder de cura é conferido ao Estereótipo do médico. Palavras como 

"inválido", "aleijado", "espástico", "deficiente" e "retardado" provêm do modelo médico (Creamer 

2009, p. 22)8. O panfleto da UDFS afirma com veemência a necessidade de evitar a utilização 

destes termos. 

  

(...) Mas a imposição de autoridade médica, e de uma definição médica dos nossos 

problemas de vida na sociedade, tem de ser fortemente resistida. Em primeiro lugar, 

somos pessoas, não pacientes, casos, espásticos, surdos, cegos, cadeiras de rodas ou 

doentes. (ibidem)  

  

Um argumento semelhante aplica-se ao modelo de caridade que representa as pessoas com 

deficiência como vítimas que sofrem pelas suas deficiências, a maioria delas deprimidas, e que 

precisam de ser assistidas por pessoas capacitadas de todas as formas possíveis (Duyan 2007, 

p. 71)9. 

   

(...) Rejeitamos também toda a ideia de peritos e profissionais que se mantêm a pensar 

na forma como devemos aceitar as nossas deficiências, ou dar palestras aprendidas sobre 

a psicologia da deficiência. Já sabemos o que é ser pobre, isolado, segregado, feito bem, 

olhado, e falado até - muito melhor do que qualquer perito capaz. Nós, enquanto União, 

não estamos interessados em descrições de como é horrível ser deficiente. (ibidem) 

   

Deve ser mencionado um quarto modelo clássico de incapacidade. É descrito por Ellcessor (2016) 

como "o modelo de tragédia individual encarnado" que representa a deficiência como uma 

tragédia pessoal e familiar, em oposição ao modelo social, e onde temas controversos como 

esterilização ou eutanásia encontram muitas vezes salas (Carlson 2010)10. 

 

Os quatro estereótipos mencionados até agora não abrangem todos os estereótipos clássicos da 

deficiência11. No entanto, o nosso objetivo é mostrar, acima de tudo, como a construção do 

"modelo social" é o resultado de uma enunciação coletiva moldada pelo estabelecimento de uma 

relação diferencial com outros estereótipos subjacentes à sua formação.  Uma norma emergiu de 

várias adoções e clichés, uma espécie de cânone aberto à sua possível variação 

  

3. Semiótica de Estereótipos 

 

De acordo com o senso comum, um valor negativo é atribuído ao estereótipo, figuras de fala 

melhores para escapar.  Acontece que cobram aos falantes que usam estereótipos como pessoas 

sem originalidade e pensamento crítico. Neste sentido, o estereótipo refere-se à categorização de 

padrões semânticos rígidos que mostram limites específicos em que alguns elementos são 

valorizados euforicamente (como o papel do médico no modelo c) ou disforisticamente 

 
8 Creamer, D., 2009, Deficiência e Teologia Cristã: Limites incorporados e possibilidades construtivas, Oxford University Press, Oxford. 
9 Duyan, V. 2007. «Os efeitos comunitários dos desportos com deficiência», no Centro de Defesa da Excelência Contra o Terrorismo 

(ed.), desportos amputados para vítimas de terrorismo, pp. 70-77, IOS Press, Amesterdão. 
10 Carlson, L., 2010, Os rostos da deficiência intelectual, Indiana University Press, Bloomington, IN. 
11 Veja, por exemplo, Retief, M. & Letšosa, R., 2018, 'Modelos de deficiência: Uma breve visão geral', HTS Teologiese Studies/ Estudos 

Teológicos 74(1), a4738. https://doi.org/ 10.4102/hts.v74i1.4738 
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(salientando a deficiência física). O estereótipo obtém uma característica recursiva. Como sublinha 

bartezzaghi "o esforço para evitar esquemas permite-lhe entrar noutro esquema".12 

 

Para compreender a evolução dos estereótipos que representam as pessoas com deficiência e 

fornecer as ferramentas necessárias para descrever a disseminação e os valores que os 

estereótipos assumem na cultura participativa dentro dos novos meios de comunicação, é 

necessário mudar e inverter a perspetiva. A chave é conceber tipos e formas estabelecidas por 

um estereótipo como dispositivos que permitam desviar-se de uma forma padrão e fazê-los 

trabalhar com um novo item.  Na verdade, quando alguém tenta deixar um hábito para trás, entra 

em outro. Não se trata de sair de estereótipos, mas de construir outros mais aceitáveis e de os 

habitar com adaptabilidade, sempre que possível.  

 

Com efeito, do ponto de vista semiótico interpretativo (ver Paolucci 2020), o aspeto individual e 

subjetivo da linguagem que as pessoas expressam produzindo expressões – produtos culturais 

como textos, artigos de revistas, posts no Facebook, fotos, obras de arte – depende 

constitutivamente do seu aspeto partilhado e social, nomeadamente o pano de fundo dos 

estereótipos com que cada ato subjetivo se envolve e se relaciona. Aqui abaixo uma dupla 

dimensão pertencente a estereótipos emerge sobre o processo de fazer sentido: 

• Os estereótipos pulsam virtualmente sob a página em branco antes do ato de enunciação; 

• Os estereótipos ocorrem concretamente dentro de expressões onde todas as formas 

geradas a partir de clichés são, por sua vez, capazes de gerar clichés. Trata da natureza 

enciclopédica dos estereótipos (ver Paolucci 2010), que desempenha um papel semiótico 

fundamental dentro da teoria da enunciação. 

  

Quanto ao ponto (i), vale a pena notar que a construção do "modelo social" no panfleto da UPIAS, 

analisado no parágrafo anterior, representa exatamente a tentativa de limpar a página dos 

estereótipos enciclopédicos que a habitam. O modelo social já lá estava, na enciclopédia virtual 

da cultura. Para concretizar o modelo social, no entanto, foi necessário "adicionar as subtrações" 

do modelo médico, do modelo de caridade e do modelo de tragédia pessoal. Esta operação 

permitiu a criação de uma enciclopédia virtual, que por sua vez não é uma realidade imutável, 

mas constitui um estereótipo, o que significa a condição de possibilidade para qualquer nova 

narração sobre a deficiência, mesmo quando uma expressão procura desviar-se do conjunto de 

padrões, normas e usos que representam o pano de fundo de cada ato singular produzindo 

pronunciações. 

 

Estas novas condições de possibilidade levam ao ponto (ii). O "modelo social" é gerado a partir de 

clichés que procura neutralizar, mas, por sua vez, a partir dos anos 70, tem vindo a estabelecer 

um estereótipo contra o qual certas comunidades de pessoas com deficiência têm lutado13. Da 

mesma forma, o "modelo médico" e o "modelo de caridade" tinham encontrado uma origem no 

"modelo moral ou religioso" anacrónico que, em muitas tradições, incluindo o judaico-cristão um, 

concebido como um ato de Deus, como um castigo divino para cometer um pecado ou um teste 

 
12 Bartezzaghi, S. 2019 p.42  
13

"Desde o início, as ideias de modelos sociais foram amplamente apoiadas por utilizadores de cadeiras de rodas e pessoas com 

deficiências físicas, mas foram menos entusiasticamente recebidas por pessoas com outras deficiências, algumas das quais 

faltavam experiências na discussão do modelo social. Nos últimos anos, a discussão foi alargada para incluir pessoas com um leque 

mais alargado de deficiências e algumas destas discussões mais inclusivas e matizadas estão agora situadas sob uma bandeira de 

estudos críticos sobre a deficiência."  (Katie Ellis, Rosemarie Garland-Thomson, Mike Kent, Rachel Robertson, 2019 p.199) 
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de fé, a ser realizado através de um caminho de paixão e dor.14 Deste ponto de vista, tanto o 

modelo médico como o modelo de caridade assumem uma valorização emocional completamente 

diferente em comparação com o anacronismo do modelo religioso, e a tentação de identificar uma 

progressão histórica destes modelos assume-se à medida que se tornam gradualmente mais 

inclusivos na nossa cultura. 

 

A este respeito, o Screening Estereótipos (1985), de Paul K. Longmore, recomenda a adoção de 

uma perspetiva histórica e cultural na implementação de uma investigação sobre estereótipos, a 

fim de ligar os tópicos dos estudos sobre a deficiência e os estudos mediáticos. Da mesma forma, 

a Crip Theory (2006) de Robert McRuer e Michael Berube - ao mesmo tempo que avalia a 

taxonomia dos estereótipos que Garland-Thomson propôs em Ver os deficientes (2001), o primeiro 

trabalho real sobre a representação da deficiência nos meios de comunicação social – alerta para 

a forma como a globalização pode afetar as práticas culturais capazes, por sua vez, de criar 

estereótipos de PcD. 

 

Vale a pena recordar que as contribuições mencionadas até agora foram publicadas antes do 

advento das redes sociais e do Facebook. 

 

Permita-nos partilhar uma hipótese. Se uma evolução linear desses estereótipos era bastante 

previsível antes da viragem participativa – governada por editores, agências de publicidade, 

comunicação pública, social e política das instituições – o advento das redes sociais baralhava as 

cartas. Por um lado, a viragem conduziu ao desenvolvimento de formas de envolvimento e 

ativismo, por outro lado, potenciava o aumento dos velhos estereótipos culturais, uma 

confirmação adicional da ideia de que as redes sociais não podem ser interpretadas com uma 

abordagem positiva/negativa. Simplesmente abrem novas possibilidades capazes de reformular 

práticas e expressões que pretendem habitá-las. Se de um lado reforçaram novas práticas de 

reunião, impulsionando cadeias coletivas de enunciação, do outro lado deram aos clichés a 

oportunidade de voltar quando pareciam esgotados.  

 

4. Imagens e estereótipos sobre deficiência 

 

No início de um ensaio fundamental sobre estudos sobre deficiência, Rosemarie Garland Thomson 

(2001) cita dois autores importantes da tradição semiótica, a fim de descrever o papel das 

imagens fotográficas na propagação de estereótipos sobre a deficiência. Por um lado, a autora 

remonta à ideia de Foucault de "olhar médico" para explicar o estereótipo visual que impulsiona a 

perceção da deficiência e acusa as fotos médicas de serem uma das causas do entrincheiramento 

do modelo médico no século XX. 

 

Em segundo lugar, introduz uma nova taxonomia visual para a representação de Pessoas com 

Deficiência explorando uma reflexão de Roland Barthes (Garland-Thomson 2001, p. 337).  O passo 

é essencial, pois permite-nos testemunhar a construção de conteúdos que moldarão práticas 

culturais relacionadas com as redes sociais ao longo do início da cultura participativa. 

  

 
14 Retief, M. & Letšosa, R., 2018, 'Modelos de deficiência: Uma breve visão geral', HTS Teologiese Studies/ Estudos Teológicos 

74(1), a4738. https://doi.org/ 10.4102/hts.v74i1.4738 
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Como Roland Barthes afirma desesperadamente na sua meditação sobre fotografia: "Uma 

das marcas do nosso mundo é [que] vivemos de acordo com um repertório de imagem 

generalizada." 

  

Uma das características fundamentais das expressões e dos produtos culturais que vivem e 

circulam nas redes sociais é o facto de serem largamente transmitidas por imagens. A taxonomia 

concebida por Garland-Thomson (2001) representa assim uma arqueologia de estereótipos, 

através da qual é possível acompanhar como os modelos clássicos de deficiência foram 

remodelados pela "modernidade ocularcêntrica" (Garland-Thomson 2001, p. 337). 

 

A primeira imagem estereotipada da deficiência é o chamado "maravilhoso". A retórica do 

"prodígio" constitui um pequeno drama na relação espacial estabelecida pela perspetiva da 

imagem fotográfica. O público está situado no lado comum onde você pode olhar com espanto 

para o diferente, o prodígio (Galrand-Thomson 2001: p. 337). A evolução deste modelo retórico 

pode ser reconstruída a partir dos tempos clássicos antigos, onde criaturas deformadas foram 

usadas para prever o futuro e inspirar espanto, passando pela modernidade secularizando o corpo 

partido de Cristo ou a figura monstruosa do diabo através da figura das pessoas deficientes, para 

chegar ao contemporâneo "super-rastejante" da PcD que, apesar da sua deficiência, é capaz de 

alcançar um objetivo improvável, como escalar uma montanha em uma cadeira de rodas (Garland-

Thompson 2001, p. 341). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A segunda imagem estereotipada é a emocional – a sentimental. As ocorrências deste tipo 

apresentam uma retórica espacial inversa em comparação com o exemplo anterior, colocando a 

PcD sob o espectador "na posição de uma vítima para empatia com ou um indefeso para dar cura 

ou proteção a" (Garland-Thomson 2001, p. 341). Esta retórica surge no contexto do modelo 

paternalista (modelo de caridade) da burguesia do século XIX. Este tipo de imagens, 

maioritariamente utilizadas para angariação de fundos no campo social e de saúde, encena "o 

espetáculo do sofrimento" através da imagem fotográfica dos corpos dos PcD (Garland –
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Thompson 2001, p. 341). Um corpo suficientemente longe para evitar o noivado, mas perto o 

suficiente para sentir empatia e dar apoio financeiro. 

 

O mesmo estereótipo, no final dos anos 90, foi iterado na comunicação publicitária. As campanhas 

de Oliviero Toscani para Benetton são os melhores exemplos: as crianças com síndrome de Down 

são fotografadas a sorrir e a usar roupas de alta moda para promover uma imagem de uma 

empresa humanitária e não apenas orientada para o lucro. A imagem da PcD é encenada como 

uma presença familiar e reconfortante (Garland-Thomson 2001, p. 356). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terceira imagem estereotipada é a etnográfica – a exótica. Com este dispositivo retórico, a PcD 

é apresentada como "estranha, sensacionalista, erótica ou ridícula à sua maneira por ser 

diferente" (Garland-Thomson 2001, p. 343). A retórica exótica transforma o espectador num 

etnógrafo ou num espectador curioso que se mantém a uma distância segura da diversidade 

exposta pelas claras deficiências. Este estereótipo fotográfico nasceu no contexto do imperialismo 

do século XIX, e é possível ver como se modula "de uma forma nova, aceitável, embora 

controversa" (Garland-Thomson 2001, p. 358) através da introdução de modelos com deficiência 

em anúncios comerciais e em passarelas de moda. 
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A quarta e última imagem estereotipada é a realista. Ao contrário dos outros modelos, este tipo 

de estereótipo procura normalizar as características da deficiência. A retórica espacial da imagem 

realista deve "minimizar as distâncias e as diferenças entre o espectador e a pessoa retratada" 

(Garland-Thomson 2001, p. 344). A palavra "realista" não significa que este tipo de imagem 

fotográfica seja capaz de reproduzir a realidade na sua "substância evasiva e complexa", mas é 

capaz de gerar um efeito de significado, uma "ilusão da realidade", construída e convencional 

como as outras imagens estereotipadas. Neste caso, os dispositivos de organização espacial não 

incentivam a relação hierárquica entre o corpo do espectador e o objeto da fotografia. Os sinais 

do corpo da PcD não são escondidos, mas não são sublinhados. A imagem estereótipo realista 

leva a um efeito de significado através de uma narrativa que narcotizou os sinais de incapacidade. 

As histórias que emergem dizem respeito a pessoas que enfrentam objetivos pessoais, 

julgamentos e sanções não relacionadas com a deficiência. 

 

 

 

Como demonstrado até então, "a estrutura dos estereótipos envolve a mesma categorização da 

realidade que liga uma aos outros, não é possível questioná-la com um princípio, uma época ou 

um método" (Paolucci 2017: p. 355) como está nos nossos pensamentos como placenta para o 

bebé.  

 

"O estereótipo não pode ser entendido nem como a forma de existência não-autêntica, nem como 

uma imagem sonora para se livrar, mas como produto da interatividade que define o pano de 

fundo da nossa perceção do mundo (Paolucci 2017, p. 355). 

 

No entanto, vale a pena relatar como os estudos sobre a relação entre a deficiência e os meios de 

comunicação social são possíveis de encontrar um primeiro juízo positivo sobre a imagem 

estereótipo realista como forma de representar as PcD: 

 

Esta rotinização das imagens de deficiência não só traz a deficiência como uma 

experiência humana comum fora do armário, como permite que as PcD - especialmente 

aqueles que adquirem deficiência quando adultos - se imaginem como parte do mundo 

comum, em vez de como uma classe especial de intocáveis e invisíveis. (ibidem p. 368) 
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5. Redes sociais e estereótipos sobre a deficiência 

 

Apresenta-se de seguida uma tabela sinóptica de modelos clássicos e imagens estereotipadas da 

deficiência para demonstrar como se fundiram e entraram na cultura participativa das redes 

sociais e nas práticas de partilha. 

 

Modulação – 

Macro 

categorias  

Modelos 

Clássicos sobre 

a Deficiência 

 

Estereótipos – 

Imagens sobre 

a Deficiência  

Categorias – nova 

cultura 

participativa 

Categorias 

complexas 

Enfase na 

condição da 

deficiência  

Modelo da 

tragédia pessoal  

  

Maravilhoso 

Heróis (para agir) → Herói + 

Normalização 

→ Ativista 

 

 

 

 

 

 

→ Inclusão 

Modelo Médico    

Exótico  

Antagonista (para 

dificultar) 

Modelo 

Caritativo  

  

Sentimental 

Vítima (sofrimento) 

Narcotização 

da condição 

de deficiência  

  

Modelo Social 

  

Realístico 

Normalização 

Negação  

Aproveitador (retirar 

benefícios) 

  

Durante a próxima análise, seria possível notar como a polarização entre a ênfase e a narcotização 

das características da deficiência é capaz de produzir categorias complexas e representar a 

deficiência como uma forma típica de experiência humana.  

 

Breve descrição das novas categorias: 

  

Em primeiro lugar, as representações sobre as PcD têm de ser divididas em duas macro 

categorias: 

1. Enfâse da deficiência: representações que realçam a deficiência e salientam a condição 

da PcD. 

2. Narcotização da deficiência: representações que tentam esconder ou negar a deficiência.  

  

Estas 2 macro categorias ocorrem de formas diferentes: 

1. Enfase da deficiência: 

• A) [HERÓIS] (para agir): a narração enfatiza os traços da deficiência, para despertar a 

aceitação e considerar a PcD como um exemplo de luta e demonstração de força contra 

adversidades e dificuldades que a sua condição implica. 

• B) [VÍTIMA] (sofrimento): neste tipo de narração a deficiência é sublinhada para promover 

a empatia, e através de pathos (paixão, afeto), incentivar o leitor a entender as questões 

que as PcD enfrentam. 
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• C) [ANTAGONISTA] (para dificultar): neste estereótipo as PcD são vistas como um obstáculo 

às práticas sociais. Na escola, no trabalho e nos mais variados contextos do dia-a-dia, as 

narrações que seguem este modelo representam as PcD como um impedimento para os 

objetivos que "outros" devem ser capazes de alcançar. 

• D) [APROVEITADOR] (retirar benefícios): neste tipo de narração as PcD são descritas como 

aproveitadores - querem tirar partido da sua condição e a sua incapacidade é sublinhada 

pelas narrações para destacar o favoritismo.  

2. Narcotização da deficiência: 

• [NORMALIZAÇÃO]: as narrações escondem (ou não destacam) a incapacidade e tentam 

normalizar a condição da PcD.  

 

Nestas representações, podem encontrar-se situações de ocultação da situação da deficiência e 

mascaramento a favor da integração social.  

• [NEGAÇÃO]: nestas narrações, a condição de incapacidade é narcotizada. Para um 

determinado grupo ou tipo de deficiência, afirma-se que a inclusão já se realizou, não há 

necessidade de uma maior inclusão social. A incapacidade é negada, isto significa falta de 

autoconsciência também por parte das PcD e sobre a sua condição no dia-a-dia. 

• [CARTÃO POSTAL] [Ableismo15 e piedade]: as PcD são colocadas em segundo plano. Como 

num postal, o sujeito é uma pessoa capaz de usar um anúncio ativista para um lucro 

presumivelmente político ou económico. O conto sobre a deficiência é plano e 

monocromático, construído sobre o senso comum sobre "o que é geralmente conhecido 

sobre eles". 

 

Além destes estereótipos, é importante listar outras categorias que não se interligam com as 

referidas anteriormente: 

• Herói + Normalização → ATIVISTA: esta categoria complexa deriva da combinação do 

estereótipo herói com o estereótipo da Normalização descreve uma representação em que 

as características de imparidade são primeiramente sublinhadas e depois narcotizadas 

para construir uma narrativa que configura a PcD como herói para a comunidade de 

referência, sem sublinhar as suas deficiências. 

• Vítima + Normalização → ATIVISTA: a PcD é representada como vítima. No entanto, o 

próprio não se queixa da sua condição, mas tem batalhas pessoais destinadas a melhorar 

a acessibilidade e a mudança de política. 

• INCLUSÃO: nesta perspetiva, a deficiência não é representada nem como um problema 

nem como uma característica para lutar na sociedade de hoje. Em vez disso, é abordada 

como uma necessidade, e as soluções para os desafios da inclusão plena visam a 

construção de papéis e espaços adequados para PcD, que visam a sua inclusão de acordo 

com as suas possibilidades. 

 

 

 

 
15 “A palavra ableism parece ser de uso relativamente recente em inglês, tendo a sua primeira ocorrência datada de 1981, segundo 

o Webster´s Online Dictionary.  Possui a particularidade de derivar de um adjetivo, able, ao contrário do que é habitual em derivados 

com o sufixo -ism, como racism e sexism, que têm nomes por base de derivação — nestes dois casos, race e sex, respetivamente (cf. 

comentário em The Rice University Neologisms Database)” – in Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, https://ciberduvidas.iscte-

iul.pt/consultorio/perguntas/discriminacao-contra-pessoas-com-incapacidade/31498# 
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5.1 Ênfase na deficiência  

 

A) [HERÓIS] (para agir): a narração enfatiza os traços da deficiência, para despertar a 

aceitação e considerar a PcD como um exemplo de luta e demonstração de força contra 

as adversidades e dificuldades que a sua condição implica. 

 

A.1) A maquilhagem não deve cobrir imperfeições.  

 

https://www.facebook.com/BeatriceVioOfficialPage/posts/2511193252283898 

 

 

 

"Estas cicatrizes contam as minhas histórias. Fazem parte de mim e representam a minha 

vontade de continuar a lutar. Por esta razão, escolhi a Fundação L'Oreal Paris Accord 

Parfait, que reflete a cor da minha pele sem esconder as suas imperfeições... Elas são 

perfeitas para mim!” 

 

Neste post a atleta paralímpica, esgrimista de cadeira de rodas, Bebe Vio representa uma 

conhecida empresa de cosméticos (L'Oreal Paris). Quando Bebe Vio tinha 11 anos, teve uma 

meningite grave que lhe causou uma infeção seguindo-se a amputação das duas pernas abaixo 

do joelho e de ambos os antebraços.  

 

https://www.facebook.com/BeatriceVioOfficialPage/posts/2511193252283898
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A L'Oreal, a conhecida empresa de cosméticos, escolheu Bebe Vio para promover uma imagem 

diferente de beleza. Bebe não se sente desconfortável com o seu corpo. O que atinge é o tipo de 

imagem: nas campanhas de cosméticos estamos habituados a ver modelos com peles perfeitas. 

A imperfeição e as cicatrizes devem ser escondidas, mas neste caso são ampliadas como um 

elemento de fascínio e, apesar de tudo, beleza. 

 

A complexa narrativa do anúncio mostra como um invulgar estereótipo de imagem de 

incapacidade pode ser construído sobre modelos anteriores com os quais se acoplia e dificulta, 

ao mesmo tempo, a sua própria realização. 

 

Tendo em conta que o atleta já foi protagonista de séries e reportagens, o leitor gostaria de 

decretar a representação como uma "maravilhosa", já que Garland Thomson é usado para definir 

os contos focados no PWD capazes de realizar empreendimentos extraordinários, não obstante 

as suas deficiências. 

 

No entanto, as deficiências motoras e a prótese dos membros não são reveladas por causa do 

anúncio. 

 

As nossas expectativas são ignoradas. O foco está no rosto, as cicatrizes "contam a história" de 

Bebe. É necessário sublinhar que o spot é a maquilhagem publicitária que "não cobre 

imperfeições". A retórica "realista" surge, trazendo-nos de volta ao anúncio do Fundo do Cancro da 

Mama, onde a paródia victoria's Secrets e Calvin Klein foi realizada explorando modelos após a 

mastectomia ou como quando Oliviero Toscani costumava colocar crianças com síndrome de 

Down para campanhas de Benetton.16/17 

 

Apesar das analogias, em Bebe há algo mais na relação com os modelos anteriores de 

incapacidade, ou melhor, há algo menos ou menos falta. Em primeiro lugar, a estratégia de 

sensacionalismo (explorando, por exemplo, imagens realistas) está totalmente vago, mais a 

"origem" do local não é uma agência ou uma organização sem fins lucrativos; o tema da 

enunciação é a própria Bebe da sua conta pessoal do Facebook. 

 

Vale a pena observar como o post é acompanhado por poucas linhas autobiográficas expressas 

na primeira pessoa e ligadas a uma foto que a representa em primeiro plano. 

 

O nome da agência está marcado juntamente com mais três hashtags. Apenas esses elementos 

são a evidência de que a imagem é na verdade um anúncio. 

 

É assim que uma nova representação pode emergir do património e da comparação com dois 

estereótipos de imagens consolidados de PWD mais uma variação realizada por elementos 

subtraindos. 

 

 É possível afirmar que o anúncio pode ser considerado como um primeiro exemplo de um novo 

estereótipo, uma vez que mais virá e será apresentado depois disso. A exploração de contas 

 
16 Garland Thomson p. 367 
17

 Ibidem 
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pessoais nas redes sociais representa a condição contextual para a realização desta nova 

narração, extremamente difícil de imaginar antes da viragem participativa (ver primeiro parágrafo). 

 

A.2) Perfil de Instagram de uma supermodelo com Síndrome de Down 

 

https://www.awarenessties.us/madelinestuart.html 

https://www.instagram.com/madelinesmodelling_/?hl=it 

 

 
 

A primeira supermodelo do mundo com síndrome de down em destaque e seguida por 

@instagram. NO.1 mudança de jogo FORBES. Andou 7 temporadas NYFW PFW LFW.  Dirigido pela 

Equipa Maddy 

 

"Estou muito orgulhoso de ser a pessoa que representa as pessoas com Síndrome de 

Down para laços de consciência, há muito tempo que há tantos estigmas ligados às 

deficiências e tanta informação incorreta disponível em todo o mundo. Estou aqui para 

mostrar às pessoas que só porque tenho síndrome de down não significa que não sou 

bem-sucedido, digno e acima de tudo capaz de devolver à comunidade. Todos neste 

planeta precisam de se sentir desejados e de ser incluídos. Então, com a sua ajuda, vamos 

angariar fundos para ajudar a mudar a vida de tantas pessoas bonitas e capazes. 

Lembrem-se, só através da inclusão total podemos encontrar o verdadeiro significado da 

humanidade."  

 

A curta apresentação vem da secção "bio" do perfil de Instagram de Madeline Stuart. Aqui é 

possível ver como o sentido emerge do padrão que o texto estabelece com uma série de 

estereótipos clássicos não concretizados.  O leitor encontra primeiro uma angariação de fundos 

ligada à imagem do PWD, extremamente diferente dos exemplos previamente analisados (ver 

parágrafo 4). Sobre imagens sentimentais e comunicação publicitária a retórica habitualmente 

https://www.awarenessties.us/madelinestuart.html
https://www.instagram.com/madelinesmodelling_/?hl=it
https://www.instagram.com/instagram/
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usada para angariar fundos foi focada na representação do PWD como vítima com a que o leitor 

pode sentir empatia ou uma pessoa indefesa que precisa de assistência e proteção. 18 

 

Vamos tentar analisar como o fundo paternalista-caridoso pode ser superado num contexto de 

angariação de fundos explorando a imagem de uma menina com síndrome de Down. 

 

A secção "bio" da página de Instagram de Madeline Stuart fornece três informações principais: (i) 

ela é uma "SuperModel"; (ii) está em primeiro lugar na tabela "Game Changer", realizada pela 

Forbes, (iii) que desfila há oito temporadas em nome de notáveis agências de modelagem. 

O conjunto de informação constitui uma primeira variação da retórica "Sentimental".  

 

A posição de PWD não é de todo inferior em comparação com o leitor, em particular se a 

popularidade das redes sociais for tida em conta como parâmetro. 

 

Os elementos figurativos de "patético" geralmente pertencentes à angariação de fundos 

desaparecem completamente através da representação de Madeline desfilando na passadeira 

vermelha, fazendo fitness em um ginásio caro ou compras na Time Square.  

 

Madeline declara a centenas de milhares de seguidores - usando aspas - que o seu objetivo é 

mudar a perceção que o mundo sente em relação à deficiência. Tomar a palavra diretamente e 

especificar o objetivo da campanha é mais um elemento crucial de variação em comparação com 

os modelos anteriores. O leitor de outras campanhas de angariação de fundos utilizando o PWD 

muitas vezes encontra-se na presença de uma instituição de caridade, de uma organização sem 

fins lucrativos ou de uma empresa que se estabeleça como recetora da potencial doação, o estado 

de sofrimento que o leitor pode "ajustar" com uma contribuição económica. 

 

Neste caso, o PWD toma a palavra em nome da instituição de caridade que promove a campanha 

de angariação de fundos (Awareness Tie). Madeline é uma embaixadora, um papel completamente 

diferente, muitas vezes levado a cabo pela V.I.P. promovendo uma causa. A mensagem ainda é 

síndrome de Down, o embaixador é uma pessoa com síndrome de Down, mas o objetivo do 

anúncio aqui é promover um novo estereótipo na oposição com o antiquado de onde realmente 

ganha vida. 

 

Marca também uma diferença com a imagem prodigiosa – "O maravilhoso" – uma vez que as 

características heroicas do PWD já não se relacionam com a superação de uma situação 

desvantajosa. O herói agora é aquele que ganhou uma mudança de paradigma, uma perceção 

nova e sem precedentes da condição de incapacidade. Alguém poderia discutir sobre a 

supermodelo do mundo elegante Madeline Stuart vive em (hotéis de luxo, praias exóticas, jatos 

privados) ou seus retratos seminus durante o chuveiro ou sobre exames médicos Não importa, a 

análise deve considerar insignificante também o sucesso real da campanha de angariação de 

fundos. O que vale a pena referir é o facto de que, a partir de agora, um PWD pode ser 

representado como uma supermodelo através do estabelecimento de um ponto de vista na 

primeira pessoa, subtraindo elementos pertencentes a estereótipos antigos, não esquecendo que 

 
18 Ver Shakespeare, Tom. (1994). Representação Cultural de Deficientes: Caixotes do Lixo para A Desavowal?. Invalidez & Sociedade 

- DISABIL SOC. 9. 283-299. 10.1080/09687599466780341. p.222. "As instituições de caridade funcionam apresentando imagens 

extremamente degradantes de pessoas com deficiência, destinadas a gerar piedade e simpatia em pessoas 'normais', que são então 

motivadas a doar dinheiro." 
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este último (caridade, paternalista, maravilhoso) trabalha como fundo enciclopédico, permitindo 

a criação de uma nova visão pronta a tomar parte do senso comum. 

 

B) [VÍTIMA] (sofrimento): neste tipo de narração a deficiência é sublinhada para promover a 

empatia, e através de pathos (paixão, afeto), incentivar o leitor a entender as questões 

que as PcD enfrentam. 

 

B.1) Um modelo com PcD  

 

O risco de atribuir valores éticos à máquina de funcionamento estereótipo e aderir ao senso 

comum do "estereótipo" tem sido salientado nos capítulos anteriores.19 

 

É verdade, em termos gerais, que um lado ético persiste também na nossa análise e molda o 

projeto a partir do qual este trabalho se desenvolve, no entanto, o objetivo é destacar como os 

estereótipos emergem, entram em serviço, são parcialmente geríveis pelos utilizadores, pelas 

comunidades dos ativistas, pelos decisores políticos, pelos educadores e não para indicar quais 

são mais ou menos adequados para representar o PWD. 

 

É uma distinção notável desde o mecanismo de estigmatização – globalmente conhecido como 

discurso de ódio e fomentado pela viragem participativa e pelas redes sociais.  - É agora o centro 

da análise. A Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância (ECRI) menciona diretamente 

a utilização de estereótipos negativos relacionados com a deficiência: 

 

Considerando que o discurso de ódio deve ser entendido para efeitos da presente 

Recomendação política geral como a advocacia, promoção ou incitamento, sob qualquer 

forma, da denegrir, ódio ou vilificação de uma pessoa ou grupo de pessoas, bem como 

qualquer assédio, insulto, estereotipação negativa, estigmatização ou ameaça em relação 

a essa pessoa ou grupo de pessoas e a justificação de todos os tipos de expressão 

anteriores,  com base na "raça", 1 cor, descida, origem nacional ou étnica, idade, 

deficiência, língua, religião ou crença, sexo, sexo, identidade de género, orientação sexual 

e outras características ou estatutos pessoais.20 

 

Mark Sherry, Terje Olsen, Janikke Solstad Vedeler e John Eriksen em Discurso de Ódio de 

Deficiência: Contextos Sociais, Culturais e Políticos (2019) afirmam que invocar as vontades do 

enunciador para traçar uma linha entre discurso de ódio e liberdade de expressão é uma 

argumentação errada. O ensaio sublinha o quanto o discurso de ódio é, pelo contrário, um discurso 

socialmente baseado e reflete características específicas numa determinada cultura. Tom 

Shakespeare partilha da mesma opinião quando descreve que as pessoas com deficiência "são 

deficientes, não apenas por discriminação material, mas também por preconceitos. Este 

preconceito não é apenas interpessoal, está também implícito na representação cultural, na 

linguagem e na socialização.21/22  

 
19 Ver parágrafo 3.  
20 Recomendação de política geral da ECRI Nº 15 
21 Sherry, Olsen, Solstad Vedeler, Eriksen (2019) p.224.  
22 "O Modelo Social tem de ser reconcepcionado: as pessoas com deficiência são deficientes, não apenas por discriminação 

material, mas também por preconceito. Este preconceito não é apenas interpessoal, está também implícito na representação 

https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/recommendation-no.15
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/recommendation-no.15
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Aderir a um vocabulário capaz de intimidar e ferir não está relacionado com intenções, mas com 

a cultura. Algumas palavras são usadas nas redes sociais não para ofender alguém, mas apenas 

porque pertencem ao senso comum numa determinada cultura. Por exemplo, em Itália, a palavra 

"deficiente" (uma pessoa que é menos do que totalmente humana) ou "mongoloide" 

(frequentemente utilizada no mundo AngloSaxon); "retardado", "tard" (como o "camião tard" usado 

para indicar um autocarro escolar reservado a pessoas com deficiência motora), "idiota", "idiota", 

"imbecil", "espástico" (relacionado com o modelo médico), ou algumas abreviaturas como "schizo" 

para esquizofrenia ou "triso" para trissomia 21 (síndrome de Down).23 

 

Palavras como estas pertencem ao senso comum, são exploradas principalmente nas redes 

sociais sem a intenção de denegrir (não pelo menos diretamente), mas contribuem para fomentar 

estereótipos "odiosos". 

 

De acordo com as instalações, os discursos de ódio por invalidez expressos para intimidar ou 

magoar não serão exibidos aqui, não obstante valha a pena lembrar que é um fenómeno perigoso 

e em expansão. Os discursos de ódio diretos em relação ao PWD nas redes sociais são muitas 

vezes censurados pelos proprietários das redes de comunicação social e os utilizadores são 

acusados pelos tribunais.24 

 

Em vez disso, vamos concentrar-nos na insidiosa "liberdade de expressão" realizada através da 

secção de comentários disponível nas redes sociais para expressar reações a artigos. O seguinte 

parece exemplar. 

 

B.2) Artigo num portal de TV privado no Facebook: "Estudante da Universidade de Vilnius 

ficou chocado quando leu comentários negativos sobre as suas capacidades por causa da 

deficiência" 

 

https://www.facebook.com/rimvydas.lauzikas/posts/3102712093077049 

 
cultural, na linguagem e na socialização." Shakespeare, Tom. (1994). Representação Cultural de Deficientes: Caixotes do Lixo para A 
Desavowal?. Invalidez & Sociedade - DISABIL SOC. 9. 283-299. 10.1080/09687599466780341. p.230. 
23 Vedi Sherry, Olsen, Solstad Vedeler, Eriksen (2019) p. 634 -636.  
24  Ver Mark Sherry, Terje Olsen, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen (2019) capítulo 1.  

https://www.facebook.com/rimvydas.lauzikas/posts/3102712093077049
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• Posição da Universidade de Vilnius sobre o caso  

 

RL: "Este dia na Faculdade de Comunicação da VU começou a resolver um problema muito 

desagradável. As nossas diferentes capacidades de mudança não podem ser consideradas como 

uma limitação para estudar ou trabalhar como jornalista. Por conseguinte, é importante 

compreender as situações e tomar decisões não só para este caso, mas também para aquelas 

que impediriam situações semelhantes no futuro. Estamos a trabalhar nisso." 

 

Um professor da Universidade de Vilnius, pertencente ao Departamento de Comunicação, 

comenta uma notícia da televisão local, partilhando-a na sua conta do Facebook. Um estudante 

com deficiência de mobilidade pertencente ao mesmo departamento realiza um estágio numa 

agência de imprensa local. A votação final que certifica a realização do estágio é o 10 de setembro 

seguido do comentário da editora: "as maiores oportunidades foram limitadas devido à deficiência 

de mobilidade". O post apoia a opinião da aluna: a avaliação do trabalho da aluna não deve ser 

uma expressão da sua deficiência. 

 

Aqui abaixo alguns dos comentários que o Professor recebeu: 

→ já não nos surpreendemos com nada, vejam o que se passa nas escolas... 

→ vejo discriminação dos alunos saudáveis. Se a editora levasse alunos sem deficiência, 

se fizesse uma nota de avaliação tão elevada para o artigo médio? 

→ desculpe-me, mas não entendo o que este editor fez de errado e por que o aluno faz 

barulho aqui. Ela era tão boa quanto podia ser, mas a marca de avaliação é definida 

quando todos juntos - deficientes e não deficientes - são comparados. Certamente, se ela 

tivesse dificuldades em mover-se e não pudesse ir a todo o lado, não podia fazer as 

reportagens e artigos sobre tudo. É muito difícil. Então, onde estão as raízes? Ela deve ser 

avaliada com mais cuidado e artificialmente melhor por causa disso? Na minha opinião, a 
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pessoa saudável não conseguiria 10 pontos se o editor precisasse de o conduzir e não 

pudesse fazer certas tarefas.  

→ Parece que é mais doloroso para ela aceitar que não é saudável, e não se ajuda a 

escrever tais artigos, interessantes para os empregadores que encontrará um emprego 

mais tarde?  

→ Tal evento é chamado de discriminação por causa da deficiência, terrível de ler, vá em 

frente diretamente para o tribunal, a Lituânia é um país rico para pagar milhões. Mas tem 

de ser apresentado de uma forma, que esses milhões foram pagos pelos funcionários 

públicos, não pelos contribuintes - e a confusão acabará.  

→ e não procure a discriminação onde não está. Se o editor pensa diferente, então ele 

pode ir à clínica com um aluno na aldeia e ser motorista dela ou organizar o táxi. O editor 

do jornal tem deveres suficientes. Por que sacrificaria o seu tempo de trabalho? Em vez 

de "obrigado" - queixas extra? Quando a aluna começar a trabalhar permanentemente no 

jornal, o editor será obrigado a conduzi-la também? É um escândalo em ascensão em 

"terra plana". 

→ Terrível quando a marca é reduzida por causa da deficiência. É uma discriminação 

óbvia. 

 

É fácil notar o património do estereótipo mais abusado sobre o PWD que encontramos antes. Três 

utilizadores diferentes usam o termo "saudável" para definir os outros, os alunos sem deficiências. 

É o modelo médico que reverbera sobre a cultura participativa e através do qual o estatuto de 

doente para formas PcD. Quanto aos exemplos anteriores, o velho estereótipo não ocorreu intacto 

e incondicional, mas sim através da concretização de uma nova interpretação.25 

 

Aqui em baixo podemos ver como subtrair a misericórdia é uma operação disponível no modelo 

médico: 

"Parece que é mais doloroso para ela aceitar que ela não é como os outros." 

"Vejo discriminação dos alunos saudáveis". 

"Porque é que ela [a editora do jornal] sacrificava o seu tempo de trabalho? Em vez de 

"obrigado" - queixas extras? 

 

Prestando atenção a estas opiniões, a aluna parece ter dificuldades em aceitar a sua condição de 

não-saudável em comparação com os alunos capazes (condição delineada na "teoria da tragédia 

médica individual") e é avaliada em primeiro lugar entre as causas expressas pelos alunos 

"saudáveis", uma vez que representa um obstáculo para a vida profissional do seu empregador. 26 

 

Notavelmente a imagem de um PWD recebendo incorretamente um privilégio emerge ao longo 

dos dois últimos comentários, além disso potencialmente ingrato considerando as expressões 

usadas durante a entrevista. 

 

A interpretação da PcD no papel do oportunista que dificulta a vida das "pessoas saudáveis" é 

capaz de manter o modelo médico unido com o estereótipo da PcD como “parasita”.  

 

 
25 Ver parágrafo 2. 
26 Shakespeare, Tom. (1994). Representação Cultural de Deficientes: Caixotes do Lixo para A Desavowal? Invalidez & Sociedade - 

DISABIL SOC. 9. 283-299. 10.1080/09687599466780341. p.218. 
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A condição de incapacidade nunca é contestada (além disso é interpretada como uma condição 

incontestável de doença) e o elemento de misericórdia desapareceu do modelo original, sugerindo 

um suspeito sobre a intenção de PWD lucrar com a sua condição. 

 

Uma investigação divulgada pela revista científica "Disability & Society" mostrou como a 

comunicação institucional sobre a política de austeridade do governo do Reino Unido dirigida para 

reduzir as despesas com o bem-estar tinha contribuído para fomentar a ideia de PWD como 

scrounger e "Folk Devils" sobre os media (Brian, Watson e Philo; 2013). Investigadores como este 

último seguem caminhos circulares de um estereótipo. Lodo e detritos de modelos antigos 

(modelo médico) mudam em novos concursos (rede social, discurso de ódio) impulsionados e 

fomentados pela comunicação institucional.27 

 

Muitos casos relatados em anexo permitem-nos ler outros comentários que potenciam este 

estereótipo e como testemunham o sucesso deste ponto de vista odioso. 

 

Duas explorações particulares deste estereótipo são expostas aqui abaixo retiradas da secção de 

comentários das redes sociais. Especialmente o leitor pode comentar como tais estereótipos são 

transmitidos also by PcD. 

 

C) [ANTAGONISTA] (para dificultar): neste estereótipo as PcD são vistas como um 

obstáculo às práticas sociais. Na escola, no trabalho e nos mais variados contextos das 

narrações do dia-a-dia que seguem este modelo representam as PcD como um 

impedimento para os objetivos que "os outros" devem ser capazes de alcançar. 

 

C.1) Artigo sobre deficiências educativas 

 

https://www.facebook.com/groups/161225471317178/permalink/632636474176073/ 

 

 
27 Briant, Emma & Watson, Nicholas & Philo, Gregory. (2013). Reportando deficiência na era da austeridade: a mudança da face da 

representação mediática das pessoas com deficiência e deficientes no Reino Unido e a criação de novos "diabos folclóricos". 

Invalidez & Sociedade. 28. 874-889. 10.1080/09687599.2013.813837.  

https://www.facebook.com/groups/161225471317178/permalink/632636474176073/
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O artigo é sobre educação inclusiva. Por enquanto, na Lituânia, ainda é possível rejeitar alunos 

com deficiência se as escolas não tiverem conhecimento ou recursos suficientes. O artigo é sobre 

uma alteração na lei que o Ministério da Educação pretende proibir de rejeitar alunos com 

deficiência nas escolas. 

 

Este artigo foi publicado num dos principais portais de notícias lituanos e partilhado nos grupos 

de deficientes da FB "Movimento pelos direitos das pessoas com deficiência". Nos comentários 

podemos encontrar pessoas com deficiência a discuti-lo. Alguns concordam com a proposta, mas 

outros dizem que é muito cedo e afirmam que as pessoas com deficiência intelectual não podem 

ser incluídas. Apresentamos aqui a tradução em inglês de alguns comentários ao artigo 

- É uma boa ideia. 

- Deve ser assim, algumas escolas privadas aceitam alunos com deficiência com outros 

- Mas o que fazemos se o bullying começar?  

- Todos devem saber o seu lugar neste mundo.  

- Não acho que seja uma boa decisão, tudo bem quando as crianças têm   

deficiência psíquica, mas muito mais problemas vêm com deficiência 

intelectual/emocional. Vai trazer-nos mais problemas. Temos de verificar todos os casos 

individuais antes de aceitar tudo numa escola.  

- Esquece-se da história não tão antiga quando outros pais protestam contra crianças com 

deficiência na sua turma?  

 

Vale a pena notar como o diálogo no seio do grupo "Movimento pelos direitos das pessoas com 

deficiência" sugere mais uma vez um tema já enfrentado sobre a apresentação do Modelo Social 

(n.º 2).  
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As pessoas com deficiências físicas assumem que o seu grupo-alvo pode, legitimamente, fazer 

parte de um agrupamento de turma numa escola pública, mas as outras, as pessoas com 

deficiência mental, têm de ser avaliadas caso a caso. Este último marca outra fronteira entre os 

argumentos do Modelo Social. Com efeito, em 1976, a teoria do modelo social da deficiência foi 

amplamente apoiada por pessoas em cadeiras de rodas e por pessoas com deficiências físicas, 

menos por pessoas com outras deficiências que se sentiram esquecidas pela primeira versão dos 

estudos de deficientes. 

 

Ao longo dos comentários examinados, uma vez estabelecidos e armazenados tal distinção, o 

longo diálogo tem-se centrado nas barreiras arquitetónicas, eclipsando a integração dos alunos 

com deficiência na escola. O estereótipo do "antagonista" ainda está ativo. O PWD é considerado 

um obstáculo nas classes para pessoas não deficientes, e uma série de comentários consideram 

que seria melhor criar aulas inteiramente compostas por PWD. Nesta ocasião, o PWD é 

considerado com deficiências mentais, enquanto as deficiências físicas são consideradas como 

tendo as mesmas capacidades de aprendizagem que as pessoas não deficientes.28 

 

C.2) Vídeo sobre como viver numa cadeira de rodas na Suíça  

 

https://www.facebook.com/izzymagazine/videos/1320635514708567/ 

 

 

 
28 Boxall (2018) em Ellis, Katie. (2018) Manifestos para o Futuro dos Estudos Críticos de Deficiência: Volume 1. 

10.4324/9781351053341. p.202.  
 

https://www.facebook.com/izzymagazine/videos/1320635514708567/
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Tradução em inglês: É assim que é difícil para os utilizadores de cadeiras de rodas na Suíça. 

Título do vídeo: Escadas e outros obstáculos por todo o lado... 

 

Hitzi de Basileia descreve como a Suíça não é muito livre de barreiras. 

 

Desde paragens de elétricos a cafés, bares, restaurantes, centros comerciais e mercearias até 

entradas de farmácias e calçadas na maioria das praças, a acessibilidade ou o acesso parece não 

ser problema. Há muitos sítios que Hitzi não pode visitar e diz: "Se alguma vez encontrar um clube, 

normalmente não há casas de banho com deficiência funcional". 

 

Este é um vídeo que lida com barreiras e obstáculos para os utilizadores de cadeiras de rodas na 

Suíça. E é muito autêntico como Hitzi, que está numa cadeira de rodas, faz isso. Ele e a IZZY 

Magazine têm uma cobertura incrível com mais de 5000 Likes e quase 500 comentários.  

 

Neste caso é emocionante porque alguns comentários são contra o vídeo. Estes oponentes 

também são utilizadores de cadeiras de rodas e queixam-se que não conseguem ouvir mais 

utilizadores de cadeiras de rodas choramingas e que com um pouco de treino você pode 

facilmente subir os degraus ou que calçadas ou peitoris de porta são muitas vezes listados como 

monumentos históricos. No entanto, a maioria dos comentários parecem ser positivos e agradecer 

a Hitzi pelo grande vídeo. Além disso, muitos comentários apoiam a afirmação de que a 

acessibilidade ainda é muito pouco aplicada na Suíça até que seja quase inexistente. 

 

Aqui, a representação de pessoas com deficiência está relacionada com barreiras arquitetónicas. 

Com efeito, a verdade é que, embora alguns PWD argumentem sobre como poderia ser difícil para 

as pessoas em cadeiras de rodas viver uma vida normal com barreiras, outros dizem que não é 

um argumento sério, porque com alguma formação é possível, por exemplo, subir degraus. 

  

Os argumentos francos e a participação direta do PWD no debate sobre a proteção da imagem por 

deficiência online não devem fomentar a ideia de que o estereótipo scrounger poderia ser reduzido 

a estas breves conversas amigáveis. Muitos comentários vêm de pessoas sem deficiência, 

principalmente intolerantes e agarrando, infelizmente, o seu amplo consentimento. Como o aqui 

abaixo: 
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Os utentes com deficiência de desilusão focam-se no facto de Izzy sugerir a imagem do PWD como 

vítima. O "conto da vítima" torna-se significativamente expresso na primeira pessoa como uma 

história pessoal ou em terceira pessoa como uma declaração política. Segundo Shakespeare 

(1984), uma das estratégias adotadas pelos meios de comunicação para neutralizar os esforços 

políticos para a PWD é "ter sempre uma perspetiva individualizada, focando-se na deficiência 

como infortúnio pessoal". Vamos ver o estereótipo da vítima mais perto.29 

 

D) [APROVEITADOR] (retirar benefícios): neste tipo de narração as PcD são descritas como 

aproveitadores - querem tirar partido da sua condição e a sua incapacidade é sublinhada pelas 

narrações para destacar o favoritismo  

  

D.1) Artigo sobre um acidente num autocarro com PWD envolvido  

"Em Kaunas, um deficiente rebocado por um autocarro: gritei o mais longe que pude, eu vou 

morrer" shorturl.at/ghRY2 

 

 

 
29 Shakespeare, Tom. (1994). Representação Cultural de Deficientes: Caixotes do Lixo para A Desavowal?. Invalidez & Sociedade - 

DISABIL SOC. 9. 283-299. 10.1080/09687599466780341. p.218. 
 

http://shorturl.at/ghRY2
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Os jornalistas descrevem um acidente que aconteceu no autocarro público – quando a mulher 

com dificuldades de marcha foi rebocada pelo autocarro, como começou a correr antes de 

conseguir sair. O artigo é apoiado por muitas imagens de grandes dimensões de lesões e mulheres 

no hospital. 

 

Tradução em inglês de alguns comentários:  

→ Condutores: Causado porque o tempo de reviravolta na rota foi encurtado. Os 

condutores são obrigados a parar, desembarcar, apanhar passageiros, passar obstáculos, 

semáforos, semáforos e vender bilhetes num MINUTO. O facto de hoje ser possível fazê-lo 

sem voar, pelo que os próprios condutores são obrigados a estar sob constante stress, há 

algumas semanas mostrou que a mesma situação nos transportes públicos de Vilnius, os 

condutores queixam-se de que têm de sacrificar as suas pausas e nem sequer têm jantar 

como comprimir os gráficos. Nem precisa ir à casa de banho. As tensões persistentes 

conduzem a muitas doenças, mesmo mortes de motoristas devido a estas condições de 

trabalho, mas a empresas de transportes públicos ou municípios. Como a segurança dos 

passageiros. Para eles, o transporte rápido é a chave. Os condutores ficariam felizes em 

seguir o KET e não se apressarem, pegarem e desembarcarem passageiros, mas as 

condições não o permitem. 

→ Cliente: Não é hora de instalar câmaras de vídeo e ainda é possível localizar o alarme 

de fecho da porta para o condutor quando a porta estiver parcialmente fechada ou 

encravada, o condutor receberá um sinal. Não custa uma vaca, mas proporcionaria 

alguma segurança às pessoas. 

→ Opinião: Não há humanidade em nós, as pessoas são indiferentes a tudo, é importante 

que ele não esteja pendurado e ande, e quando alguém acontece, ele peca por não o ver. 

Talvez seja bom em alguns casos, porque quando o toxicodependente e fala com os anjos 

todos se afastam dele, mesmo sendo muito jovem, ele pode ver que não tem 

toxicodependência regular e não comprou um bilhete. Reparei que o condutor lhe estava 

a prestar atenção, mas ela não disse nada porque tinha medo de parar o outro passageiro 

e desembarcar, porque não era o seu trabalho como controladora desembarcar, mas 
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provavelmente não estaria em conflito com ela. Os motoristas recebem salários baixos, 

embora viajar em Kaunas seja muito caro e não recebam um salário, outros trabalham em 

empresas que pagam salários normais e pelo mínimo não conduzem nem um autocarro 

nem um autocarro. 

→ Opinião: Imagino o quanto uma rapariga deficiente sofreu. E nem o motorista nem os 

gerentes da frota se desculparam. (Três dias depois, o porta-voz pediu desculpas.) Não só 

deve ser negada a indemnização pelos ferimentos, como a pessoa culpada ou o seu local 

de trabalho devem comprar uma roupa nova para a menina. 

 

Absolut à procura de uma reação chocante e escandalosa. O acidente levanta, de facto, muitas 

questões sobre a regulamentação dos autocarros públicos, a sua capacidade de considerar as 

pessoas com deficiência e a assistência nos transportes públicos em geral. No entanto, o artigo 

parece ter como objetivo apenas levantar algumas emoções e raiva, o que realmente conseguiu.  

Os comentários estão zangados – sobre o motorista do autocarro, no sistema, sobre a empresa 

de autocarros, salários, pensão, PWD deixado sem atenção e similares. O artigo acabou de colocar 

uma pessoa com deficiência numa posição de vítima desesperada, citando apenas uma frase da 

própria pessoa – "Gritei como se fosse morrer". Se retirarmos alguma informação deste artigo 

sobre pessoas com deficiência – são irresponsáveis (utilizando os transportes públicos onde 

aparecem em situações perigosas), fáceis de manipular (exibindo os seus ferimentos) e não muito 

inteligentes. Toda esta informação não dá nenhuma ideia clara sobre como o 

serviço/assistência/assistência será melhorado ou quais as conclusões que serão feitas para 

todas as partes deste acidente.  

 

Aqui, a Pessoa com Deficiência é completamente representada como vítima. No entanto, a história 

não provoca empatia no leitor em relação à condição e experiência da mulher.  

Com efeito, a maioria dos utilizadores comenta a maioria das políticas de transportes públicos ou 

as condições de trabalho dos condutores. O instrumento que suporta as imagens é a característica 

mais representativa do estereótipo do PWD emergindo da narração e é testemunhado pelo único 

comentário anónimo: 

 

"Anónimo: o desastre aconteceu. A empresa, penso eu, fará todos os esforços para 

resolver o problema. Para mim, este é um sussurro incompreensível da equipa editorial do 

Dia de Kaunas sobre as empresas de Kaunas e Kaunas! Alguns mosaicos - é divertido 

colocar os dedos na ferida e desfrutar da fealdade dos outros." 

  

A "vítima" com quem estamos a lidar não é o assunto com o qual estamos interessados em 

empatia. É representada como "feia", ferida, indefesa e completamente à mercê dos 

acontecimentos.  

 

Se o modelo de caridade foi usado para representar PcD como vítimas de sofrimento prontas a 

serem assistidas (Duyan 2007:71), agora a elisão da empatia assume o poder.30 

 

D.2) Artigo de jornal escrito por dois jovens PwD sobre a comparação entre Itália e 

Inglaterra em termos de inclusão da PwD.  

 
30 Duyan, V., 2007, "Os efeitos comunitários do desporto deficiente", no Centro de Defesa de Excelência Contra o Terrorismo (ed.), 

Desportos amputados para vítimas de terrorismo, pp. 70-77, IOS Press, Amesterdão. 
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https://www.facebook.com/WittyWheels/posts/2389563477976120?__tn__=K-R 

 

Alguns comentários:  

X: Absolutamente, concordo que lutar unidos é a única maneira, mas acho que é uma 

carga demasiado redutora, por assim dizer, os alvos da discriminação como "forçados a" 

empreender o modo de ativismo.  

Muitas vezes temos de escolher entre o ativismo ou o foco na sobrevivência. Muitas vezes, 

a dúvida sobre a validade do seu ativismo em comparação com outras lutas de justiça 

social está a retí-lo. Outras vezes é a colaboração com outros PcD para te assustar porque 

na nossa sociedade foi-te dito que é mais fácil envolveres-te com pessoas capazes. 

 

Y: É esse o objetivo... a discriminação é a chave-chave que rege todas as questões 

relacionadas com a deficiência. Não é um caso que seja mencionado em todos os artigos 

pertencentes à Convenção das Nações Unidas. A discriminação decretada pelo governo 

italiano, pelas suas leis e pelas suas instituições satélite, permite à sociedade incorporá-

la e transformá-la em "normalidade". No âmbito de um concurso discriminatório, é 

escusado dizer que os PWDs e os seus pais não são capazes de perceber que são 

discriminados. A discriminação é como uma zona de conforto, pode recolher as provas 

https://www.facebook.com/WittyWheels/posts/2389563477976120?__tn__=K-R
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quando alguém lhe diz que tem de sensibilizar o interlocutor a qualquer momento no 

comando. 

 

Os autores da publicação descrevem as diferenças em termos de qualidade de vida para pessoas 

com deficiência em Itália em comparação com a Inglaterra. São dois jovens jornalistas com 

deficiência e sublinham alguma consideração sobre o que é importante para as pessoas com 

deficiência, a fim de viver uma vida significativa e independente, para o seu empoderamento e, 

como se afirma na UNCRPD sobre a art.19, ter igual direito de viver na comunidade. É interessante 

como analisam o impacto das diferentes culturas na possibilidade de influenciar as políticas a 

diferentes níveis. Os comentários estão principalmente em consonância com as motivações do 

post. No entanto, é notável: sublinha como, por vezes, também as pessoas com deficiência são, 

por si só, uma barreira para a obtenção de resultados em termos de direitos e recursos: seguiu-se 

um bom ponto de vista. 

 

Vítima + Normalização → ATIVISTA: Este tipo de narração oferece o PWD como vítima, mas com 

uma estratégia diferente em comparação com o capítulo anterior. O sujeito não é indefeso ou 

ferido, a principal característica aqui é a resiliência. Ele não é uma vítima que se queixa da sua 

condição, mas executa garrafas e representa um aumento das políticas e acessibilidades. Vale a 

pena notar como, pela primeira vez, um conceito de "ableismo", criado entre os estudos de 

deficiência, entra em serviço para moldar a representação. 

 

Ableismo (...): sistemas de opressão constituídos por crenças, valores e práticas que criam e 

reforçam a juventude e a capacitabilidade/mentalidade capaz como ideais, lançando assim a 

velhice e a incapacidade como estados de ser desvalorizados. (Ellis 2018 p.XIX)   

 

A mudança entre a vítima irreversivelmente condenada pelas deficiências da vítima condenada 

pelos preconceitos culturais, mas capaz de ter uma palavra a dizer, levantar-se e desempenhar o 

papel de ativista é possibilitada pela ideia de ableismo. 

 

3. Narcotização da deficiência  

   

1. Post no Facebook do Presidente da República lituana sobre o restaurante local 

"Primeira panqueca", detido por pessoas com deficiências mentais e físicas leves 

 

https://www.facebook.com/nausedagitanas/posts/1045051869209505 

 

O cargo é divulgado pelo PR do Presidente lituano. A equipa visitou uma empresa social localizada 

no centro de Vilnius, um restaurante de panquecas onde a PcD está a trabalhar como garçom. A 

mensagem da equipa do Presidente era para mostrar a atenção ao negócio local que emprega 

pessoas com deficiência. Para deixá-los orgulhosos e visíveis. 

 

https://www.facebook.com/nausedagitanas/posts/1045051869209505
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Tradução em inglês:  

Com os colegas que almoçamos no restaurante Pirmas Blynas (também conhecido como 

Primeiras Panquecas) - é um restaurante de iniciativa social onde os empregados são 

apenas pessoas com uma ligeira deficiência mental e física, o proprietário é um jovem da 

Holanda), que no ambiente de livre mercado está a cuidar da integração das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, e com isto garante-lhes que vivam a vida realizada. É 

um excelente exemplo do negócio socialmente responsável na Lituânia, que apoio muito 

e espero que no futuro haja mais como tal. A primeira panqueca não queimou de todo 

(referência a um provérbio lituano da primeira panqueca - como a primeira tentativa faz 

alguma coisa, e que em muitos casos pode ter algumas falhas).  

 

Alguns Comentários traduzidos:  

→ Seria tão bom se tais negócios aparecessem mais e nas cidades mais pequenas. 

→ Não se deve sublinhar que as crianças com deficiência trabalham, mas o facto de as 

crianças e os adultos com deficiência serem membros plenos das comunidades. Ainda é 

difícil para nós superar as nossas crenças de que essas pessoas sentem, comunicam, 

aprendem, trabalham. Um pouco de paciência, tolerância e mais locais tão legais. O 

serviço e as panquecas são incríveis lá! Caras legais! 

→ Mas e as pessoas com deficiências de mobilidade ambulantes ou gerais que se sentam 

em blocos de apartamentos com escadas não atadas e não podem ir apenas a eventos, 

mas nem sequer podem ir às clínicas de ambulatório?  

 

Enquanto o post está a fazer pressão sobre negócios socialmente responsáveis e procura 

incentivar estabelecimentos mais semelhantes, a maioria dos comentários adora o Presidente 

como o salvador. Há pequenas discussões e não tanto conteúdo, por isso há poucas tendências 

sobre todos os comentários – que Deus o ajude nas boas ações, deixe alguém fazê-lo (Presidente? 

Mistério local?), e menos comentários – não são muitas coisas boas para o PwD.  
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Ainda assim, todos os comentários são muito proficientes – bons/não bons, obrigado, parabéns. 

Nenhuma discussão real ou pistas sobre o que os outros poderiam fazer, quais são passos 

práticos, quem pode ajudar, qualquer feedback do proprietário, etc... E nem uma palavra sobre as 

pessoas com deficiência – qual é o seu papel, o que poderia ser vantagens, quem gostaria de 

fazer o mesmo, etc..  

 

Dá a impressão do sensível 'cartão postal', sem mais direções ou qualquer ligação a uma 

exploração mais aprofundada deste tema.  

 

A narração constrói um estereótipo popular sobre o corpus analisado. Uma pessoa que 

desempenha normalmente um papel institucional (um político neste caso) desempenha como 

embaixadora de um empreendimento solidário para as PcD. No entanto, o tema para a integração 

do PcD não é encarado em profundidade, está no fundo de um cartão postal enquanto as pessoas 

capazes estão na linha da frente. Como Tom Shakespeare delineia de forma justa: 

 

As pessoas com deficiência permitem que as pessoas com deficiência se sintam bem 

consigo mesmas: ao humilhar as pessoas deficientes, as pessoas não deficientes podem 

sentir-se poderosas e generosas. As pessoas com deficiência, por outro lado, são vistas 

como pessoas passivas e incapazes, objetos de piedade e de ajuda.  (Shakespeare 1994 

p.60) 

 

De acordo com Garland-Thompson (1997, p.8), o produto da narração é capaz de fornecer a ideia 

de normação, um símbolo na cultura do abilismo que: 

 

'nomeia a posição velada do sujeito de si mesmo cultural, a figura delineada pela matriz 

de outros desviantes cujos corpos marcados reforçam os limites do normato ... Normate, 

aliás, é a identidade construída daqueles que, através das configurações corporais e do 

capital cultural que assumem, podem entrar numa posição de autoridade e exercer o 

poder que lhes concede."  

 

O Modelo postal: A narração "pessoas capazes" explora o PWD para construir uma imagem de 

benfeitor. Os PWDs são tratados como pano de fundo de um cartão postal; o artigo parece centrar-

se na deficiência, mas na verdade falta qualquer detalhe ou discernimento.  São vistos 

principalmente como pessoas passivas e incapazes.  

 

[NORMALIZAÇÃO]:  agir, aceitar com máscara.  

Nestas representações podemos encontrar próteses personalizadas, ocultação de desvantagem 

e mascaramento a favor da integração social. 

 

2. Campanha publicitária com PcD - Parfait (América do Norte) 

 

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/02/24/a-marca-de-lingerie-que-inclui-

todos-os-corpos-apagou-dor-da-minha-vida.htm 

Tradução em inglês: A marca de lingerie que inclui todos os corpos: "Apagou a dor da minha vida"  

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/02/24/a-marca-de-lingerie-que-inclui-todos-os-corpos-apagou-dor-da-minha-vida.htm
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/02/24/a-marca-de-lingerie-que-inclui-todos-os-corpos-apagou-dor-da-minha-vida.htm
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Uma marca que afirma ter "lingerie para todas as mulheres e todos os corpos", e que inclui 

modelos com deficiência nas suas campanhas tem vindo a recolher testemunhos de 

superação nas redes. Este é o Parfait, criado em 2010 e oferece peças que vão até 4XL 

(extralarga). Os seguidores dizem mesmo que as peças mudaram as suas vidas. 

A marca norte-americana de lingerie já tem cerca de 700 lojas nos EUA, Reino Unido, Hong 

Kong e Canadá. No seu site, a empresa afirma desenhar a sua coleção para abraçar 

diferentes corpos com elegância. 

Famosas como Sofia Vergara, Sharon Stone e Nicki Minaj já fizeram campanha com uma 

peça da marca. 

No Instagram, os seguidores agradecem à marca pela política de inclusão: "Amo-te Parfait. 

Na Índia, foi uma tortura e uma luta para eu encontrar um soutien do meu tamanho, mas 

apagaste essa dor da minha vida. A sua página é muito positiva", escreveu um cliente. 

E até tinha um brasileiro a pedir os produtos por aqui. "Este é o tipo de campanha que 

quero ver aqui no Brasil", escreveu um seguidor. 

 

Os produtos destinam-se a todas as mulheres e a todos os organismos, e a campanha inclui 

também modelos com deficiência. As mulheres que usam esta marca de lingerie dizem que estes 

produtos mudaram as suas vidas e terminaram com a tristeza que muitas vezes sentiam. 

 

Esta notícia mostra que, independentemente do corpo ou condição física, existe uma marca de 

lingerie que trata as mulheres de forma igual, permitindo-lhes sentirem-se seguras de si mesmas 

e retirando das suas mentes a diferença e alguma tristeza eventual.  

 

Todas as mulheres podem ser elegantes, independentemente de terem uma deficiência física. 

Esta campanha publicitária para lingerie feminina inclui PcD, além de mulheres com todas as 

formas e tipos de corpos. Nesta perspetiva, a PcD é comparada a outros tipos de singularidades 

corporais: na verdade, a marca faz lingerie para mulheres de tamanho único. As deficiências 
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físicas são consideradas como um aspeto particular do corpo. Trata-se de um processo de 

normalização, em que as pessoas com deficiência não estão representadas nas suas deficiências, 

mas sim como pessoas que têm pedidos corporais especiais de roupa.  

 

→ de Normalização Hero +  

Categoria complexa que deriva da combinação do estereótipo herói com o estereótipo da 

Normalização descreve uma representação em que as características de imparidade são primeiro 

sublinhadas e depois narcotizadas para construir uma narração que configura PcD como heróis 

para a comunidade de referência, sem sublinhar as suas deficiências. 

 

3. Artigo publicado no Facebook sobre um tipo que trabalha para a sua 

independência económica 

 

Título: Povile com paralisia cerebral trabalha num restaurante: "Poupei dinheiro para a terapia 

com golfinhos" 

Legenda: Apesar da incapacidade, as mulheres são muito vívidas, sempre tentando sorrir e 

comunicar 

 

https://www.facebook.com/15min/posts/10157316095553860 

Uma jovem com paralisia cerebral trabalha como garçonete numa empresa social- bar de 

panquecas.  A entrevista mostra a sua visão otimista da vida e como está a gostar de ser 

empregada. Revela ainda onde gasta as suas poupanças salariais - na terapia com golfinhos 

https://www.facebook.com/15min/posts/10157316095553860
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(considerando que está a 300 km de distância do local de vida, tem de ser planeado com bastante 

antecedência).  

 

É um exemplo de uma pessoa com deficiência a viver uma vida "normal" com um emprego, sonhos 

e despesas. O outro lado deste artigo - parece mais um exemplo de "herói", especialmente tendo 

em conta o subtítulo do artigo... E, mesmo assim, como é um caso excecional quando os jovens 

com deficiência têm um emprego, têm uma atitude positiva em relação a diferentes casos do dia-

a-dia habituais (por exemplo, alguns visitantes do bar olham para estranhos e não gostam de 

comunicar) e partilham paixões e planos de vida.  

 

Deu a impressão de que tais casos são tão raros, que representa principalmente o que a 

sociedade não é em vez de ser. Todos os comentários são muito favoráveis, encorajadores e 

positivos. Estamos muito felizes pela rapariga, embora nos faça pensar que o mais provável é que 

ela seja a única assim na Lituânia. 

 

Nesta ocasião, a PcD é representada como tendo uma vida normal apesar das suas deficiências. 

Na verdade, diz-se que a menina tem um emprego, sonhos e despesas, mas ao mesmo tempo ela 

passa como uma heroína devido ao seu excecional esforço para viver uma vida normal, sem 

facilitações ou assistências. Esta combinação, se por um lado deve ser vista como um exemplo 

virtuoso de integração, por outro levar a narcotizar algumas dificuldades que a pessoa tem no seu 

dia-a-dia.  

 

Inclusão → 

Nesta perspetiva, a deficiência não é representada nem como um problema nem como uma 

característica para lutar na sociedade de hoje. Em vez disso, é abordada como uma necessidade, 

e as soluções para os desafios da integração plena visam a construção de espaços adequados 

para pessoas com deficiência, que visam a inclusão de pessoas com deficiência cada uma de 

acordo com as suas possibilidades. 

 

4. Grande história na Áustria sobre fácil de ler na televisão (teletexto) 

 

https://www.facebook.com/atempo.at/posts/10155678763806042 

https://www.bizeps.or.at/lieber-herr-dorfer-gute-satire-gelingt-nicht-immer/ 

 

 

https://www.facebook.com/atempo.at/posts/10155678763806042
https://www.bizeps.or.at/lieber-herr-dorfer-gute-satire-gelingt-nicht-immer/


KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT - No. 2019-1-LT01-KA204-060697 

Eu e os Media: Fomentar Competências de Literacia Digital através da Aprendizagem Interativa 
para Adultos com Deficiência 

 

 

IO1: Estudo sobre o uso das redes digitais e sociais e a representação de pessoas com deficiência                                                         38 

 

Alfred Dorfer é um comediante, escritor e ator austríaco. É um dos mais conhecidos artistas e 

comediantes de cabaret na Áustria. 

 

"Em 17 de julho de 2017, Alfred Dorfer tentou a sua mão como colunista do jornal alemão DIE 

ZEIT. Sob o título 'Leicht verständlich' (Fácil de ler) examinou o novo Serviço de Leitura Fácil da 

ORF Teletext da seguinte forma: 

 

"Numa linguagem antiga, suja e incorreta, também se pode falar de um serviço para os 

intelectualmente incapacitados. Isto é positivo, tão bom. Porque ajuda. Muito. Sim, parece. 

Mas totalmente, totalmente. Porque a linguagem é difícil. Sempre, sempre. Especialmente 

estes substantivos. Ou aqueles traços que sempre interrompem frases tão irritantemente. 

...' 

 

Nesta chave ele se arrasta e termina com: 

"Fie, tudo é tão difícil de entender, e é por isso que esta nova oferta do how-we-ORF é 

duplamente importante. 

 

Fazendo graça como um colunista do DIE ZEIT 

 

Uma reação detalhada - e vale a pena ler - também vem de Klaus Candussi, diretor-geral da 

atempo Betriebsgesellschaft m.b.H., que esteve significativamente envolvido nesta nova oferta.  

 

Ele enviou esta reação ao BIZEPS e teremos todo o gosto em fornerá-la na íntegra: 

 

Caro Alfred Dorfer, 

Claro que a boa sátira nem sempre funciona. É uma queda de verão, é quente, e bater-se 

nos "deficientes intelectuais" certamente trará algumas gargalhadas baratas. 

O paradoxo das notícias "fáceis de ler" é que é muito difícil formular bem. E sim, tentar 

formular conteúdo complexo de forma que possa ser lido e compreendido mesmo por 

pessoas com pouca compreensão da língua, falantes não nativos do alemão ou com 

dificuldades de aprendizagem pode, por vezes, produzir hoppalas alegres. Mas este não 

era o seu tópico. Preferiu deixá-lo no alegre reflexivo do cavalo alto como colunista do DIE 

ZEIT. 

Numa inspeção mais aprofundada - ou um pouco menos de arrogância intelectual - pode 

ver-se que esta forma de notícias se trata precisamente de não deixar os grupos acima 

mencionados à informação, muitas vezes não apenas simplificada linguisticamente, de 

certos meios de comunicação social. 

O esforço para tornar as notícias sérias acessíveis a estes grupos-alvo (de acordo com o 

estudo LEO da Universidade de Hamburgo, mais de 50 % da população compreendem até 

ao nível linguístico B1), encontramos, em todo o caso, mais significativos politicamente do 

que nos perguntarmos, após as eleições, quantos votaram como os únicos meios de 

comunicação social acessíveis a eles. 

Talvez fosse bom para o DIE ZEIT dedicar espaço a este lado da questão, e não apenas a 

polémicas rasas. Estamos felizes em ajudar! 

Klaus Candussi 

Gestão 

atempo empresa operadora m.b.H.'. 
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Alfred Dorfer reage 

A minha declaração com o título "Fácil de entender" foi interpretada como discriminatória 

contra pessoas com dificuldades de leitura. Infelizmente isto... deve ter sido 

completamente incompreendido. ... .... Lamento imenso. 

Alfred Dorfer 

 

Os comentários e reações vieram diretamente sobre BIZEPS e DIE ZEIT. 

O que Alfred Dorfer faz na sua coluna é antiquado e tudo menos engraçado. Apresenta 

pessoas com dificuldades de aprendizagem como perdedores e muitas pessoas, como o 

diretor-geral da Atempo Klaus Candussi, intervieram e defenderam mais uma vez a área 

da linguagem fácil. 

  



KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT - No. 2019-1-LT01-KA204-060697 

Eu e os Media: Fomentar Competências de Literacia Digital através da Aprendizagem Interativa 
para Adultos com Deficiência 

 

 

IO1: Estudo sobre o uso das redes digitais e sociais e a representação de pessoas com deficiência                                                         40 

 

D) Conclusões sobre a inclusão 

 

Neste trabalho, o nosso objetivo era reconhecer os estereótipos mais comuns nas representações 

das redes sociais e dar conta de como as redes sociais e a cultura participativa mudaram os velhos 

estereótipos e construíram novos. No entanto, vale a pena salientar que os modelos que 

encontramos na análise são os mais representativos do nosso corpus. Com efeito, se 

compararmos os modelos da Garland-Thomson com os novos detetados através da nossa análise, 

é possível notar que o modelo realista está em falta. Na nossa opinião, isto deve-se ao facto de os 

parceiros do nosso projeto MeMe não terem considerado o modelo realista como problemático e, 

exatamente por essa razão, tendem a não reportar publicações nas redes sociais que podem ser 

rastreadas até esse modelo específico. Uma vez que pensavam que esta era a forma correta de 

representar a deficiência e como pensavam que os estereótipos eram de alguma forma "maus" e 

precisavam de ser alterados, o modelo "realista" simplesmente desapareceu. No entanto, do ponto 

de vista semiótico, o modelo realista não é a boa maneira de fazer as coisas enquanto os 

estereótipos não são "maus" em si mesmos: o modelo realista é um estereótipo entre outros 

estereótipos, aquele que tenta eliminar as marcas de incapacidade da enunciação da deficiência.  

 

A razão pela qual o modelo realista não é visto como problemático é porque este estereótipo 

mudou ao longo do tempo através da formação da retórica da inclusão no contexto das redes 

sociais. Na perspetiva da inclusão, a deficiência não é representada nem como um problema nem 

como uma característica contra a que se deve lutar hoje. Em vez disso, a inclusão é tratada como 

uma necessidade, enquanto as pessoas que a destacam como uma questão problemática são 

descritas como ultrapassadas. Pensa-se que a inclusão seja de alguma forma a forma da 

sociedade ideal e a integração plena tem de ser alcançada através da construção de papéis e 

espaços adequados para pessoas com deficiência, visando a sua inclusão de acordo com as suas 

possibilidades. Um exemplo neste sentido é sobre as características "inspiradoras" ou "corajosas" 

muitas vezes atribuídas à PcD: usar essas palavras, só porque têm deficiência, pode levar ao que 

alguns chamam de "pornografia de inspiração", o que assume que a própria deficiência é tão 

terrível que o mero ato de viver uma vida normal com deficiência é inspirador (Grue 2016). A 

inclusividade visa considerar estas dinâmicas na interação com pessoas com deficiência, 

apontando a atenção sobre como a própria PcD quer ser considerada. 

 

No entanto, para a perspetiva semiótica deste trabalho, também a inclusão é uma espécie de 

estereótipo, construído para excluir quem não o abraça totalmente. Assim, a inclusão, exatamente 

como todos os outros estereótipos, é algo que categoriza narrações e imagens de forma a torná-

las compreensíveis, e quando se propõe como a boa maneira de fazer as coisas, tenta generalizar 

algumas categorizações, narrações e imagens particulares, dando origem ao que Turnbull (2016) 

chamou de "uma ilusão de inclusão", onde há sempre algo que se mantém lá fora,  por isso é 

excluído, para o mesmo conceito de inclusão. A própria inclusão baseia-se na exclusão de outras 

categorizações, imagens e narrativas que não se conformam com a sua própria visão.   

 

Assim, no final, não é possível escapar aos estereótipos, mas isso não é um problema: uma vez 

que tenhamos entendido a forma como funcionam, é possível compreendê-los para não nos 

enganarmos no nosso dia-a-dia. 
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