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RESUMO: Este artigo analisa discursivamente o vídeo institucional da campanha “Eu 
respeito!” promovida pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em 
2020. Partimos de conceitos como acessibilidade comunicativa (BONITO, 2015), 
acessibilidade afetiva (PESSOA, 2019) e das operações discursivas da extrema-direita 
(FIORIN, 2019). Observamos uma concepção limitada da promoção e conscientização dos 
direitos de pessoas com deficiência pelo MMFDH no sistema de construção de sentido da 
campanha. 

 

INTRODUÇÃO 

Compreende-se como “pessoa com deficiência” quem tem grande ou total dificuldade para 

enxergar (deficiência visual), ouvir (deficiência auditiva), caminhar ou subir degraus 

(deficiência motora), ou realizar atividades cotidianas (deficiência mental/intelectual), 

condições que reúnem mais 12,5 milhões de pessoas no Brasil.  

Em 2015, um importante avanço para a garantia e exercício dos direitos e liberdades da 

pessoa com deficiência, bem como a promoção da igualdade para a inclusão social foi a 

instituição da lei nº 13.146, conhecida como Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência (LBI). 

A mudança na conceituação de deficiência, que passou a ser compreendida como resultado da 

interação das barreiras impostas pelo meio, não mais algo do indivíduo, mas proveniente da 

falta de acessibilidade, distanciou a LBI de legislações anteriores. No art. 3º são dispostos 6 

tipos de barreiras que limitem ou impeçam a participação social da pessoa com deficiência e 

destacam-se 3 delas para pensar o papel da comunicação governamental (DUARTE; VERAS, 
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2006, p. 09) na inclusão social: barreiras nas comunicações e na informação, barreiras 

atitudinais e barreiras tecnológicas (BRASIL, 2015). 

Medeiros aponta duas formas para a publicidade exercer a inclusão social e simbólica de 

PcDs na sociedade: “1) por meio das formas de representação simbólica e discursiva da 

publicidade; e 2) por meio de diversos recursos da tecnologia assistiva, que facilitam e 

garantem acessibilidade aos conteúdos publicitários” (2018, p. 158). Denominada publicidade 

inclusiva, consiste na inserção de “segmentos sociais minoritários e vulneráveis ao mundo do 

consumo, pautando-se por uma postura ética, respeitando os direitos humanos e buscando 

contribuir com a construção da cidadania” (MEDEIROS, 2008, p. 157-158). 

Nos casos de representação simbólica, as imagens de grupos socialmente marginalizados são 

pautadas positivamente na comunicação, como sujeitos do discurso ou mesmo protagonistas 

das mensagens, assim, conforme Medeiros, “emergindo à condição de dignidade que 

caracteriza todo ser humano” (2018, p. 158). Observam-se as marcas de tonalização da 

campanha publicitária e os elementos associados às pessoas com deficiência, para que a 

representação midiática seja destituída de preconceitos e incite um imaginário humanizado, 

que busque a superação das barreiras atitudinais. 

O termo “tecnologia assistiva” se refere às tecnologias de apoio, ajuda técnica por 

dispositivos, recursos, produtos, processos, práticas, que auxiliem na participação da pessoa 

com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, 

qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, 2015). O uso de tecnologias assistivas em 

campanhas nas quais PcDs são o público de interesse se apresenta de diversas formas, como 

por meio do Braille em campanhas impressas, audiodescrição de peças fílmicas, tradução para 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e na descrição de imagens em redes sociais. É uma 

forma de eliminar barreiras nas comunicações, na informação e em âmbito tecnológico.  

Este artigo visa compreender como temáticas ligadas a pessoas com deficiência são 

visibilizadas na narrativa midiática da comunicação governamental no mandato de Jair 

Bolsonaro, por meio de uma análise de discurso da campanha “Eu respeito!” lançada pelo 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) em 2020. Após um 

levantamento exploratório dos programas/ações/políticas lançados pela Secretaria Nacional 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNDPD), vinculada ao MMFDH, entre 2019 e 2020, 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

873 

foram identificadas oito iniciativas neste período e apenas uma acompanhada de uma 

campanha de comunicação, selecionada neste artigo. 

A campanha de slogan “Eu Respeito!” teve o objetivo de despertar empatia em relação às 

PcDs e consistiu em um convite para pessoas anônimas ou famosas, com ou sem deficiência, 

gravarem um depoimento e postarem nas redes sociais com a hashtag #EuRespeito. A 

orientação foi iniciar o vídeo com a frase “eu respeito”, para demonstrar sua posição frente às 

particularidades das pessoas com deficiência, e comentar qual direito das pessoas com 

deficiência ela respeita. Observamos as possibilidades de acessibilidade comunicativa 

(BONITO, 2015) e acessibilidade afetiva (PESSOA, 2019) na campanha aliadas a operações 

discursivas (FIORIN, 2019). 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Considerando-se que o texto se constitui de linguagem (verbal, visual etc.) e constrói sentidos 

(FIORIN, 2015), quando se trata da deficiência, a abordagem na linguagem tem se 

transformado, acompanhando as mudanças sociais (PESSOA, 2018, p. 53-56). Por séculos, a 

deficiência foi associada a imperfeição e defeito, definida a partir da concepção da Medicina 

(como insuficiente) ou do Direito (como invalidez), como sinônimo de débil, aleijado, 

monstruosidade; como desvantagem, impedimento ou obstáculo, por dicionários franceses e 

ingleses na tradução do termo handicap; tratada pelo viés da inaptidão social; até ser 

instituída, nos anos 2000, como diferença, sem implicar inferioridade.  

Sônia Pessoa discorre acerca dos imaginários sociodiscursivos sobre a deficiência e pontua 

que eles “são fundamentais para desvelar as relações que se estabelecem entre respeito, 

preconceito e modos de visibilizar e invisibilizar as pessoas com deficiência na sociedade” 

(2018, p.18). Assim, as projeções e representações de pessoas com deficiência que se formam 

nos imaginários sociodiscursivos influenciam tanto o próprio imaginário coletivo, a partir de 

visões estereotipadas e estigmatizadas, quanto a realidade, com um olhar humano para o 

sujeito com deficiência em suas dinâmicas e complexidades. 

Dicionários, legislações, e redes sociais discursivas (RSDs) são espaços que constituem o 

imaginário sociodiscursivo e dão indícios de representações e do tratamento social dado às 

pessoas com deficiência, segundo Pessoa (2018). À medida que os conhecimentos e crenças 
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se transformam ao longo dos anos, bem como movimentos políticos conquistam direitos, 

torna-se necessário refletir sobre os termos pejorativos que são atribuídos às pessoas com 

deficiência, a fim de se libertar de palavras e expressões que fomentam os estereótipos e os 

estigmas. 

Mesmo com a mudança nos imaginários sociodiscursivos na sociedade atual, os estereótipos, 

junto com as identidades, estão em permanente negociação e ambivalência (PESSOA, 2018, 

p. 84). A publicidade, a mídia tradicional e a internet com as RSDs auxiliam na circulação de 

estereótipos, pela “produção semiótica de uma comunidade em produtos” (2018, p. 64), ideias 

e símbolos a serem consumidos. Ao serem representadas de forma generalizada e negativa, ou 

seja, ao serem estigmatizadas, passam por uma desumanização, em que lhe são retiradas suas 

complexidades, nuances pessoal e singular, para serem associadas a um elemento de um 

espectro coletivo, homogêneo. O respeito está vinculado ao olhar social humano sobre 

pessoas com deficiência, como sujeitos, não objetos do discurso.  

Trata-se de uma mudança de paradigma, a partir da transformação da posição social da PcD, a 

que é comumente atribuída a ela, de “objetos de caridade”, para a de “pessoas com direitos” e 

então o seu reconhecimento como membro ativo da sociedade (PESSOA, 2018, p. 26), como 

sujeito com dignidade, direito à liberdade, à identidade e à singularidade, e autonomia. Pessoa 

chama atenção para a necessidade de uma linguagem hospitaleira, de afetos e de acolhimento 

nos campos da comunicação e do estar do mundo, denominada “acessibilidade afetiva”, 

evitando juízos de valor, em “modos discursivos que acolhem as demandas das pessoas com 

deficiência, respeitando-as em suas necessidades de identidade e de reconhecimento social”. 

(2019, p. 213). 

Respeitar as necessidades de identidade e de reconhecimento social da PcD inclui possibilitar 

que ela tenha protagonismo em suas próprias narrativas, consuma conteúdos e se aproprie de 

bens da cultura hegemônica, reivindicando seus direitos enquanto sujeitos de comunicação e 

produtores. Marco Bonito discorre sobre como os processos midiáticos possibilitam às PcDs 

se configurarem como sujeitos comunicantes e exercer sua cidadania comunicativa 

relacionada ao direito à comunicação e à informação, no qual “tornar-se sujeito nos processos 

sociocomunicacionais passa por um modo de operar como recurso efetivo de intervenção na 

tomada de decisões no âmbito dos bens culturais e na sociedade” (2015, p. 163). 
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Bonito entrelaça o exercício da cidadania comunicativa com as lutas dos direitos humanos 

coletivos, com “as relações identitárias, culturais, sociais e comunicacionais não apenas 

vinculadas ao Estado, mas também ao mercado e a todas as demais instâncias que promovem 

a desigualdade e a exclusão” (2015, p. 165). Para que as pessoas com deficiência se 

apropriem do conteúdo, é preciso que elas conheçam, tenham acesso, portanto, é essencial que 

haja “acessibilidade comunicativa” (BONITO, 2015).  

 

ANÁLISE 

A peça de comunicação principal é um vídeo institucional4 de 1 minuto, com sua versão de 

audiodescrição, e 11 protagonistas. O vídeo inicia com uma narração e a presença de duas 

figuras institucionais, a secretária da SNDPD e a ministra do MMFDH, que fazem a tradução 

para Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Em seguida, misturam-se depoimentos de 

anônimos e celebridades como atrizes, paratletas, youtubers, com um tradutor para LIBRAS 

no canto da tela e legendas no próprio vídeo.  

Começa com o mote “Todos juntos, somos mais fortes. Eu respeito” seguido de uma 

indagação acerca de qual direito o internauta respeita em relação às pessoas com deficiência e 

de exemplos citados na peça: “Eu respeito todos os direitos humanos”; “Eu respeito as vagas 

para as pessoas com deficiências”/“Eu respeito as vagas destinadas a deficientes físicos”; “Eu 

respeito a educação inclusiva, o trabalho inclusivo”; e “Eu respeito todas as pessoas com 

deficiência”. Por fim, a narração é retomada e detalha os tipos de deficiência, “Eu respeito os 

direitos das pessoas com deficiência, das pessoas surdas e das pessoas com deficiências 

raras”, com tradução da primeira-dama, e se encerra com o slogan “É todo mundo cuidando 

de todo mundo”. Há um questionamento (“que direito você respeita em relação às pessoas 

com deficiência?”), contudo, não há uma chamada para ação no vídeo, orientação do que 

fazer, bem como não é comunicado o propósito da campanha, restrito à descrição do vídeo no 

YouTube. 

Nota-se a preocupação com a acessibilidade comunicativa e entende-se que a peça tem como 

público de interesse também pessoas com deficiência auditiva e visual, visto que o vídeo tem 

sua versão audiodescrita e conta com legendas e tradução para LIBRAS, porém, esses 
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elementos não asseguram o exercício da cidadania comunicativa. Os recursos foram 

implementados no vídeo institucional, mas, como a campanha visa receber outros vídeos, não 

foi explicitado se o futuro material receberia o mesmo tratamento. Não há uma 

conscientização de como os participantes engajados na campanha podem tornar outras 

postagens suas ou seu próprio feed mais acessíveis a PcDs que utilizam leitores de tela 

(software de tecnologia assistiva que lê textos em áudio). O conhecimento e adoção do 

recurso de descrição de fotos no Instagram no “texto alternativo”, bem como uso de hashtags 

como #ParaTodosVerem proporcionaria maior autonomia a PcDs no consumo do conteúdo e 

da diversidade de informações antes disponíveis apenas para videntes, uma ação mais 

inclusiva do que o vídeo-depoimento. 

Ao analisarmos a visibilização ou não das pessoas com deficiência e o apelo comunicacional 

da campanha (“Eu respeito”), é possível perceber que o protagonista é quem faz a gravação. 

Mesmo que PcDs tenham sido convidadas a participar e que o vídeo institucional conte com 

recursos de acessibilidade, pode-se dizer que o público alvo são pessoas sem deficiência, já 

que o convite é para dizer qual direito respeita e para ter empatia. Ressalta-se ainda a fala da 

policial que menciona o termo “deficientes físicos”, terminologia incorreta e estigmatizada, 

desconsiderando “os modos como as próprias pessoas com deficiência gostariam de ser 

nomeadas” (PESSOA, 2019, p.213). As PcDs são o tema da campanha, mas não são 

personagens principais, tornando-se objeto do discurso, não sujeitos. A falta de acessibilidade 

das plataformas onde os vídeos serão compartilhados não possibilita que se coloquem como 

sujeitos comunicantes. Outro reforço à objetificação é a representação simbólica de apenas 

uma pessoa com deficiência dentre 11 na peça. 

Se o objetivo da campanha é gerar empatia, surge o questionamento: como seria elaborada a 

sensibilização do público? Pessoa pontua que a compaixão e a empatia são possíveis maneiras 

de acessar o outro, com ressalvas, porém pode ser “para que ele acesse o mundo de modo 

diverso ao que lhe é imposto” ou pode ser feito “de modo unilateral, egoísta para satisfazer o 

meu desejo de me sentir bem por me importar” (2019, p. 217). As narrativas individuais 

poderiam acionar responsabilidades individuais frente a problemas coletivos, entretanto, como 

não são abordados modos de falar perpetuados há anos, que muitas vezes carregam estigmas e 

estereótipos, a não discriminação, a promoção da qualidade de vida de PcDs, a adoção de uma 
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linguagem hospitaleira, acessibilidade afetiva (PESSOA, 2018), ou outras práticas 

socioculturais de inclusão, constata-se que a campanha visa a autopromoção.  

A temática da campanha são os direitos das pessoas com deficiência. Uma vez que tais 

direitos não são citados, subentende-se que cada participante tem consciência de todos eles e 

escolhe um para se manifestar ou que apenas conhece um e fala sobre ele. Dentre os 10 

estabelecidos no Estatuto da Pessoa com Deficiência (LBI), foram mencionados, de forma 

superficial e ampla, 3: o direito ao transporte e à mobilidade (vagas reservadas), o direito à 

educação (educação inclusiva) e o direito ao trabalho (trabalho inclusivo). Cabe destacar que 

eles deveriam ser seguidos independente de empatia, por ser um dever. A normatização legal 

de direitos é essencial para consolidar as conquistas dos movimentos políticos, porém, não 

significa sua garantia. A comunicação governamental tem papel importante ao divulgar as 

ações do governo e consolidar sua identidade perante a opinião pública (DUARTE; VERAS, 

2006, p. 09), utilizada também para persuadir a adoção de comportamentos, acionando 

mudanças no imaginário sociodiscursivo. 

Considerando as operações enunciativas do discurso da extrema direita identificadas por 

Fiorin (2019), destaca-se a universalização abstrata, que consiste na negação das diferenças, 

para afirmar uma unidade superior (a nação), que engloba contrários e contraditórios. Uma 

vez que o governo caracteriza o respeito às PcDs na campanha como fruto de “empatia” e 

resultado do que já estaria sendo feito por algumas pessoas (exemplos a serem seguidos), 

abre-se mão de uma conscientização efetiva, reforçando, conforme Fiorin (2015), como o 

enunciador concebe a comunidade de PcDs, bem como seu próprio papel perante esses 

brasileiros. A crítica de que a empatia não se relaciona ao cumprimento de direitos 

estabelecidos por lei, poderia ser interpretada, conforme Fiorin (2019), como um discurso 

contra os direitos de PcDs por parte daqueles que apoiam o governo. 

 

CONSIDERAÇÕES 

O objetivo da campanha é a mobilização digital sobre o tema, ao propor a gravação feita pela 

própria pessoa e a postagem na rede com a marcação da hashtag, principal indexador. É 

importante notar que os processos midiáticos possibilitam às pessoas com deficiência visual 

se configurarem como sujeitos comunicantes (BONITO, 2015), por meio da acessibilidade 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

878 

comunicativa com uso das tecnologias assistivas, porém, PcDs são se configuram como 

sujeitos da campanha. 

O esvaziamento do apelo comunicacional da campanha demonstra que a inclusão não foi 

abordada, seja pelas possibilidades apontadas por Medeiros (2008), bem como pelas chances 

de mudança dos imaginários sociodiscursivos relacionados à deficiência (PESSOA, 2018), ou 

com a adoção da acessibilidade afetiva (PESSOA, 2019) e deslocamento da PcD como sujeito 

do discurso, não objeto. O uso de tecnologias assistivas e a acessibilidade comunicativa 

(BONITO, 2015) indicam que a campanha buscou superar a barreira de comunicação e 

informação apenas na produção e disponibilização do vídeo institucional, não considerando a 

PcD como sujeito comunicante, com direito a escuta e representação humanizada.  

Por não partir de uma política pública de conscientização efetiva ou de medidas para aumento 

da qualidade de vida da população com deficiência, o vídeo se restringe a potencializar a 

autopromoção de quem participa dele. A baixa veiculação de campanhas de inclusão de PcDs, 

aliada ao esvaziamento discursivo de políticas públicas que beneficiem essa parcela da 

população se alia a outras medidas do governo. A pequena quantidade de políticas públicas 

lançadas entre 2019 e 2020 e a única campanha de comunicação se vinculam ao fato de o 

atual presidente estar entre os cinco candidatos que ignoraram as pessoas com deficiência em 

seu programa de governo durante as eleições de 2018 (ROMAN, 2019).  

 

BIBLIOGRAFIA 

BONITO, M. Processos da Comunicação Digital Deficiente e Invisível. 2015. 348 f. Tese 
(Doutorado) -PPG em Ciências da Comunicação, São Leopoldo, 2015. 

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Brasília, 
DF, 2015. Disponível em: encurtador.com.br/dquB8 

BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Campanha “Eu 
respeito!” pede mais empatia em relação às pessoas com deficiência. 2020. Disponível em: 
encurtador.com.br/FNT35 

DUARTE, J; VERAS, L. (org). Glossário de Comunicação Pública. Brasília: Casa das Musas, 
2006. 

FIORIN, J. L. Operações enunciativas do discurso da extrema-direita. Discurso & Sociedad, 
n. 3, p. 370-382, 2019. 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

879 

FIORIN, J. L. Organização linguística do discurso: enunciação e comunicação. In: FIGARO, 
R.(org). Comunicação e Análise do Discurso. São Paulo: Contexto, 2015, pp. 45-78. 

MEDEIROS, M. Publicidade inclusiva sob o olhar da ética e dos direitos humanos. In: 
VIDICA, A. R; JORDÃO, J. (orgs). Século XXI: a publicidade sem fronteiras? v. 4. Goiânia: 
Imprensa Universitária UFG, 2018. 

PESSOA, S. C. Acessibilidade Afetiva? Da linguagem hospitaleira às redes de relações em 
organizações. In: MARQUES, A. C. S.; SILVA, D. R.; LIMA, F. P. (org). Comunicação e 
direitos humanos. Belo Horizonte: Ppgcom, 2019. pp. 209-217. 

PESSOA, S. C. Imaginários sociodiscursivos sobre a deficiência: experiências e partilhas. 
Belo Horizonte: PPGCOM, 2018. 

ROMAN, A. R. Atenção às Pessoas com Deficiência: uma análise das propostas dos 
candidatos à Presidência da República em 2018. In: MATOS, H; GIL, P. (org). Comunicação, 
políticas públicas e discursos em conflito. São Paulo: Eca Usp, 2019. pp. 403-448. 


