
 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

A  Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(13.146/2015) e o desafio de uma comunicação acessível  

1

 

Sarah Santos  
2

Edson Silva  
3

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande - MS 

 

 

Resumo 

O presente trabalho busca discutir e propor reflexões sobre a importância da Lei             
Brasileira de Inclusão, de número 13.146, sancionada em 2015; e seu potencial em uma              
sociedade mais acessível para a pessoa com deficiência. A problemática apresentada é o             
conhecimento da população sobre a lei, que deve ter entendimento dela para usufruir             
deste código. A partir de teorias de modelos de comunicação para políticas públicas,             
estudam-se possibilidades de uma boa recepção e troca de informações com o público.             
Ademais, a apresentação da Cartilha dos Direitos da Pessoa com Deficiência, iniciativa            
da OAB MS, representa uma proposta para o objetivo da discussão estabelecida. 
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Texto do Trabalho 

 

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, sendo referida neste            

artigo também como LBI, de número 13.146 entrou em vigor em janeiro de 2016, pela               

então presidente Dilma Rousseff. Defende a promoção dos direitos e proteção à pessoa             
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com deficiência, com o objetivo de trazer suas liberdades fundamentais e condições de             

igualdade, para à inclusão e cidadania. O texto é baseado na Convenção sobre os              

Direitos da Pessoa com Deficiência, gerado pela Organização das Nações Unidas           

(ONU). Também, contribui para a definição das deficiências, caracterizada como uma           

limitação com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou            

sensorial. Ademais, passa para o Estado a responsabilidade de avaliar a deficiência,            

quando necessário. Esse texto trouxe uma proposta de garantia em políticas públicas            

para essa classe. 

Em “Comunicação, Direitos Sociais e Políticas Públicas”, Ramos aponta o desafio           

urgente de buscar maior democratização dos meios de comunicação. Ele coloca a            

comunicação como um direito social importante, em sucessão dos direitos civis,           

políticos e sociais. Esse direito nasceu a modernidade ocidental, não havendo a            

possibilidade de existir em regimes ditatoriais, por exemplo. Os maiores benefícios           

desse direito são a imprensa, enquanto instituição, que tornam-se detentores de grande            

poder. Sua principal função é fortalecer a democracia. 

Araújo, na teoria do “Mercado Simbólico”, apresenta em sua tese orientações em            

um modelo de comunicação para políticas públicas. O autor aponta o erro de confundir              

comunicação com informação, alegando que “informação, assim utilizado, é um          

conceito predador, que engole as dimensões histórica, política e econômica das relações            

sociais e oculta os interesses em luta”, e dessa forma, defende a comunicação como um               

processo de repasse de um pólo para o outro, possibilitando a troca de códigos. Para que                

o processo seja efetivo, deve-se considerar os conflitos de interesses presentes. 

A iniciativa da Ordem dos Advogados de Mato Grosso do Sul (OAB/MS) trouxe             

uma possível solução para quebrar os ruídos da comunicação entre o poder público e as               

classes usuárias dessas políticas públicas, embora com pequena distribuição do material.           

A Cartilha dos Direitos das Pessoas com Deficiência, feita pela Comissão dos Idosos,             

das Pessoas com Deficiência e da Acessibilidade (CODIPED), tem o objetivo de incitar             

a reflexão sobre a importância da inclusão social para esse grupo, explicando de             

maneira didática quais os progressos conquistados pela LBI. 
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Histórico da Lei Brasileira de Inclusão 

A primeira apresentação da lei acontece nos anos 2000, com o nome de “Estatuto              

da Pessoa com Deficiência”, pelo deputado Paulo Paim, com o objetivo de instituir um              

aparato legal que assegurasse os direitos dessa classe. Após uma série de audiências e              

reuniões para estabelecer e modificar os parâmetros da legislação, em 2003 e já no              

cargo de senador ele re-apresenta a proposta, desta vez para o senado. O político tem o                

histórico de propor pautas relacionadas aos direitos do idoso e pessoa com deficiência. 

A Convenção sobre os direitos da Pessoa com Deficiência, realizada pela           

Organização das Nações Unidas foi incorporada à legislação em 2008, sendo o primeiro             

tratado internacional de direitos humanos à ser apropriado como emenda constitucional.           

O texto é uma referência em acessibilidade à essa parcela da população e determina os               

deveres do Estado em seu atendimento. Ao ratificar a convenção, o governo brasileiro             

assinou o compromisso de atuar de acordo com os moldes dessa legislação. A obrigação              

em obter audiodescrição na TV aberta nacional é um exemplo de política pública que              

passou a existir. 

A partir disso, ainda no ano de 2008, grupos passaram a alegar que a redação do                

estatuto da pessoa com deficiência não estava de acordo com a convenção, sendo             

necessárias modificações. Logo, em 2012, a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos           

criou um coletivo composto por juristas, especialistas e sociedade civil, para fazer os             

devidos ajustes. Esse processo durou um ano, pois além do texto baseado na Convenção              

dos Direitos da Pessoa com Deficiência, havia a escassez de serviços públicos no país              

para atender essas demandas, e tal fator precisava ser considerado no estatuto. 

Em 2013, o texto finalizado pelo grupo de trabalho foi disponibilizado para            

consulta pública no portal e-democracia (edemocracia.camara.leg.br), à pedido da         

deputada e militante pela pessoa com deficiência, Mara Gabrilli, nomeada na ocasião a             

relatora do projeto na Câmara dos Deputados. Do segundo semestre deste ano à janeiro              

de 2014, consultas e audiências públicas com a população foram feitas, a fim de              
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arrecadar sugestões de possíveis alterações na lei. Esse processo foi encerrado com a             

apresentação do texto por sua relatora. 

No ano seguinte, o texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados com Mara             

Gabrilli como relatora e também no Senado, relatado pelo senador Romário. Logo, foi             

sancionado pela então presidente Dilma Rousseff. Com o vigor da lei, a deficiência             

deixa de ser uma condição do indivíduo e passa a representar a falta de acessibilidade               

das cidades, que não se adapta às características de cada um. Quanto mais acesso os               

cidadãos diferem, menores serão as limitações físicas, mentais e intelectuais. 

 

Progressos trazidos pela lei 

A primeira contribuição alcançada com a LBI é o facilitamento para reconhecer            

uma deficiência, pois no primeiro inciso do artigo 1, determina que serão feitas             

avaliações biopsicossociais quando necessárias, para identificar essa condição,        

considerando: impedimento nas funções e estruturas do corpo, fatores socioambientais,          

psicológicos ou sociais, limitação no desempenho das atividades e restrição de           

participação na sociedade. Dessa forma, o poder público se compromete a criar            

instrumentos para a avaliação da deficiência.  

A lei supera o entendimento de que as políticas públicas para pessoas com             

deficiência se limitam à acessibilidade física, pondo em pauta também a utilização            

desenho universal (destinado para a utilização de todas as pessoas, em sua máxima             

extensão possível) na concepção de produtos, ambientes, programas e serviços, sem           

necessidade de adaptação, tecnologia assistiva ou ajuda técnica para que pessoas com            

deficiência se apropriem dos recursos digitais, interação com a comunidade surda           

através da linguagem brasileira de sinais (LIBRAS), consideração também dos          

atendentes pessoais (indivíduo que presta cuidados à pessoa com deficiência),          

profissionais de apoio escolar e acompanhante. 

Um avanço relevante é tornar político o combate à discriminação pela pessoa com             

deficiência, visto que as barreiras comunicacionais e os preconceitos comprometem os           

relacionamentos desses indivíduos, o que acarreta em prejuízos na saúde mental e            
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emocional. A proteção dos direitos sexuais e reprodutivos também é citada, reafirmando            

as capacidades deste grupo. Ademais, impõe como dever da sociedade, Estado e família             

comunicar às autoridades competentes qualquer forma de violência. 

Direitos como atendimento prioritário e educação especial continuam sendo         

assegurados, de maneira que a LBI une várias legislações já vigentes que atendem à              

pessoa com deficiência, também propondo alterações em outros órgãos para          

tornarem-se mais acessíveis, como por exemplo: Código Eleitoral, Código de Defesa do            

Consumidor, Estatuto das Cidades, Código Civil e a Condição das Leis do Trabalho. 

O direito à habilitação e reabilitação prevê o desenvolvimento de potencialidades e            

talentos da pessoa com deficiência, por meio de ações que incentivem sua participação.             

Também, o Sistema Único de Saúde (SUS) compromete-se em dar atenção integral às             

necessidades específicas deste grupo, garantindo acesso universal e igualitário. Um          

desafio adquirido com a LBI é o direito à moradia a fim de oferecer condições para que                 

a pessoa com deficiência tenha uma vida independente, propondo estratégias em           

acessibilidade que, se possível, dispensem a necessidade de um acompanhante em           

tempo integral. 

As cotas em empresas privadas e concursos públicos são uma medida para inserir             

a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, visto que há um histórico de exclusão               

desses indivíduos nos exercícios de profissões. Além disso, a lei prevê a proteção na              

convivência profissional, processos seletivos e respeito às necessidades específicas da          

pessoa. 

Quando necessário, a assistência social deve intervir para a assegurar os direitos            

da pessoa com deficiência, como previsto no capítulo sete do artigo, e abre um              

parágrafo específico para relatar o direito à aposentadoria nos termos da Lei            

Complementar no 142, de 08 de maio de 2013. A acessibilidade em cultura, esporte,              

turismo e lazer é outro desafio proposto pelo poder público, incitando a abertura de              

programas que incluam essas pessoas e o estímulo delas nesse meio. 

O direito ao transporte, que já era previsto antes da Lei Brasileira de Inclusão ser               

sancionada, inclui ações como a reserva de vagas em estacionamentos abertos ao            
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público próximas ao acesso de pedestres, exigindo que os beneficiários exibam suas            

credenciais fornecidas pelos órgãos de trânsito. Também, pede acessibilidade nos          

transportes coletivos aéreos, terrestres e aquaviários para garantir a segurança da pessoa            

com deficiência, e os terminais, estações e portos também devem cumprir a regra. Um              

parágrafo único define que os veículos adaptados devem possuir, no mínimo: câmbio            

automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freio e           

embreagem. 

Dentre as lacunas a serem preenchidas após a implantação da lei, o direito à              

informação e à comunicação está presente, pois o artigo 63 indica obrigatoriedade na             

acessibilidade de sítios na Internet mantidos por empresas com sede ou representação            

comercial no país, ou por órgãos do governo. Os serviços de radiodifusão de sons e               

imagens também estão inclusos, devendo utilizar os recursos de subtitulação por meio            

de legenda oculta, janela com intérprete de Libras e audiodescrição. A divulgação de             

produtos culturais em formato acessível é um novo compromisso do poder público, à             

partir da vigoração da LBI. 

Nos capítulos de participação na vida pública e política, é garantida à pessoa com              

deficiência o direito de votar e ser votada em processos eleitorais, na promoção de              

acessibilidade às urnas eleitorais, incentivos para candidaturas nas funções públicas e           

garantia de interpretação em libras e legendas nos pronunciamentos oficiais do governo.            

A condução de questões públicas também devem possuir a participação dessa classe,            

com a atuação de pessoas com deficiência em organizações que as representem, em             

instâncias municipais, estaduais e federais. 

A LBI também trouxe avanços para o campo das ciências e tecnologias, visto que              

foi institucionalizado o dever do poder público em fomentar o desenvolvimento           

científico para a melhoria da qualidade de vida e do trabalho da pessoa com deficiência               

e sua inclusão. Dentro das universidades, a produção de conhecimentos que visem à             

prevenção e ao tratamento das deficiências deve ser constante, em busca de uma cultura              

de valorização da pesquisa. A Defensoria Pública e o Ministério Público também se             

comprometem em validar o exercício da LBI, intervindo quando necessário e           

6 
 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

garantindo o acesso da pessoa com deficiência à justiça. Dessa forma, os servidores             

atuantes do Poder Judiciário têm como obrigação o conhecimento dos direitos da pessoa             

com deficiência e o preparo de um ambiente que atenda às suas demandas. 

A necessidade da curatela, função de um curador exercida por uma pessoa            

encarregada de administrar os bens quando a outra não possui essa capacidade, também             

é discutida. Primordialmente, o Estado defende a capacidade legal em igualdade de            

condições da pessoa com deficiência, mas quando não for possível exercê-la, seu            

cuidador também recebe normas legais para serem cumpridas. A medida da curatela            

deve durar o menor tempo possível e ser aplicada em casos analisamos singularmente;             

os curadores devem administrar os bens patrimoniais e prestar contas anualmente ao            

juíz sobre o capital financeiro administrado. Também, essa definição restringe os           

direitos ao próprio corpo, sexualidade, matrimônio, privacidade, educação, saúde,         

trabalho e voto da pessoa cuidada. Ao nomear um curador, o juíz deve dar preferência a                

indivíduos que tenham vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária. 

Em episódios de discriminação contra a pessoa com deficiência, haverá pena de            

reclusão de um à três anos, e multa. Se a agressão for praticada por um cuidador, a                 

condenação aumenta em um terço. Caso o crime seja cometido por intermédio de meios              

de comunicação social, a penalização é de dois à cinco anos, com multa, e deve haver o                 

recolhimento ou busca e apreensão dos materiais com conteúdo discriminatório.  

A apropriação ou desvio de bens de pessoas com deficiência por outros, acarreta             

em reclusão de um à quatro anos, com multa, e aumenta-se a pena em um terço se o                  

crime for cometido por seu cuidador ou alguém que agiu em razão de seu ofício ou                

profissão. Abandonar uma pessoa com limitações físicas/intelectuais em hospitais ou          

abrigos, e negligenciar seus direitos básicos têm como consequência judicial seis meses            

a três anos de reclusão, e multa. Reter ou utilizar seu cartão magnético de pessoas com                

deficiência para benefício próprio, acarretam em detenção de seis meses a dois anos, e              

multa. 

O Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Cadastro-Inclusão)          

surge como uma alternativa para o progresso da coleta e sistematização de informações             
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sobre essas pessoas, para permitir sua identificação e classificação socioeconômica,          

oferecendo mais condições para o poder público propor suas políticas públicas. O poder             

federal será responsável em realizar esse procedimento. 

A tomada de decisão apoiada, como apontada pela LBI, é um processo no qual a               

pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas, as quais gozem de sua              

confiança, para lhe dar apoio na tomada de decisões sobre atos da vida civil, fornecendo               

informações e suporte necessário para o exercício de sua capacidade. Dessa maneira, o             

grupo deve apresentar um termo que determine os limites deste apoio, sendo assistidos             

por um juiz. Se o apoiador agir com negligência, deverá ser denunciado pela pessoa              

apoiada ou qualquer outra ao Ministério público, sujeito à quebra do contrato            

inicialmente proposto. 

O não-cumprimento da Lei Brasileira de Inclusão deve ser denunciado à           

Defensoria Pública do estado, e as entidades ou pessoas que ainda não exercem esse              

cumprimento devem ser informadas e orientadas devidamente pelo Ministério Público.          

A lei contempla plenamente às pessoas com deficiência em suas diversas           

especificidades e é uma estratégia de peso para erradicar a discriminação e falta de              

acessibilidade. Contudo, o desafio é preciso que a legislação seja divulgada e            

compreendida para sua efetivação. Por enquanto, a população enfrenta a fase de receber,             

entender a importância e adequar-se a LBI. Fica para o Poder Público o dever não só de                 

legislar, mas implementar o conhecimento da lei de maneira a informação chegue aos             

centros e periferias do território nacional. 

 

A comunicação como um Direito Social 

O teórico Ramos inicia sua tese afirmando que a comunicação é um direito social.              

A informação, por sua vez, na forma de liberdade de pensamento e expressão nasce              

como direito fundamental na modernidade ocidental. Esse entendimento teve como          

consequência a ideia da necessidade de democracias representativas de massa, de serem            

informados. 
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Foi por isto que, entre os anos 60 e 70 do século XX, sob os auspícios                

da Unesco, órgão das Nações Unidas que trata da educação, ciência e            

cultura, emergiu rica discussão sobre a comunicação e seu papel para o            

fortalecimento da democracia. O momento alto dessa discussão, apesar         

das polêmicas que a questão sempre engredou, foi o lançamento, em           

1980, pela Unesco, do relatório da comissão presidida pelo jurista e           

jornalista irlandês, Sean MacBride, intitulado Um mundo e muitas         

vozes – comunicação e informação na nossa época, publicado no          

Brasil três anos depois. 

(RAMOS, p. 246) 

O documento em questão é tido como o mais vasto e completo material já              

produzido sobre a importância da comunicação, marcando o início dessa discussão nas            

políticas. Essa efervescência casou com os avanços tecnológicos em rápida escala no            

fim do século XX, com extraordinários progressos na informação e comunicação, sendo            

a Internet o grande destaque desse meio, ao propor uma interface de interação dos              

indivíduos com a rede, representando um novo esquema de organização hegemônica do            

capitalismo. 

Diferente do direito à informação, o direito a comunicação serve para amparar as             

expectativas dos cidadãos para o crescimento da democracia, criando espaços para a            

participação do público. Nesse sentido, as legislações operam mais no sentido de            

emissão do que de recepção, buscando uma via-de-mão-dupla. Ao estabelecer diálogos           

com participantes individuais ou coletivos, as demandas recebidas pela população são           

representadas de forma mais real, o que levam ao reconhecimento de um novo modelo              

de direitos humanos. 

Ramos traz grande contribuição na seguinte fala, “Em todas as épocas históricas, o             

homem lutou para se libertar dos poderes que o dominavam e que tentavam impedir a               

comunicação”, alegando o que já é provado nos registros históricos, onde a falta do              

diálogo representou uma ferida aos direitos humanos básicos. Na sociedade ocidental, já            

foram superadas as lutas pela liberdade da palavra, de imprensa e informação, e a causa               

atual é para uma maior democratização do mundo das comunicações. 
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Ele estabelece alguns elementos que integram esse direito fundamental, sendo os           

seguintes: 

a) o direito de reunião, de discussão, de participação e 

outros direitos de associação; 

b) o direito de fazer perguntas, de ser informado, de informar e outros direitos de               

informação;  

c) o direito à cultura, o direito de escolher, o direito à proteção da vida privada e                 

outros direitos relativos ao desenvolvimento do indivíduo; 

Para garantir esse direito, o Estado deve disponibilizar todos os recursos           

tecnológicos para responder à essas necessidades e abranger toda a população, evitando            

separatismos. Esse enfoque deve prever instâncias coletivas, individuais e regionais.          

Isso implica no acesso da população aos meios de comunicação, também, maiores            

possibilidades de intercambiar informações em um plano de igualdade, respeitando          

classes e etnias. 

Isso requer imparcialidade, pluralidade de fontes e principalmente, reciprocidade,         

para que a comunicação seja realmente democrática. A informação deve circular entre            

mais de uma esfera, para a promoção de um debate sadio. Em meios de comunicação em                

massa, a produção deve reconhecer que participação dos espectadores e ouvintes é um             

fator primordial para o cumprimento de uma troca de demandas justa. 

Reconhecer o direito da comunicação é entender que ela é passível de constantes             

alterações e opera como uma política pública, podendo ser aplicada em segmentos como             

saúde, educação, movimentos sociais, segurança, entre outros. O autor afirma que há            

uma dificuldade para o capitalismo entender a comunicação como uma política pública,            

visto que enxergam sua função como uma garantidora da liberdade do mercado, por             

meio do livre fluxo de informação. Nesse sentido, toda ação do Estado sobre os meios               

de comunicação podem acarretar em censura, sendo uma ameaça. 

O desafio de utilizar o recurso da comunicação como provedora de políticas            

públicas deve ser assumido por todas as forças democráticas e populares; o autor aponta              

a necessidade de partidos de esquerda também participarem desse exercício, e após isso,             
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avançar para a mobilização. Com isso, o papel da comunicação na sociedade se torna de               

conformadora do espaço público, instrumento para a educação e formação cultural. A            

apropriação de meios que consigam alcançar toda a população é uma alternativa para             

que os indivíduos tomem conhecimento de seus direitos, sendo também um fator para a              

garantia da inclusão. 

 

Modelo de Comunicação para Políticas Públicas 

Araújo inicia sua tese de doutorado refutando a teoria de Shannon & Weaver,             

introduzida no país nos anos de 1950, afirmando que não dá conta da complexidade da               

prática comunicativa e social. Seu texto promete a proposta de um modelo que             

representa mais adequadamente a formação dos sentidos e prática comunicativa na           

intervenção social. Nesse sentido, aponta que todo produto da comunicação de massa            

quando posto em circulação, passa a ser visto de forma isolada das condições que o               

criaram: 

Atualmente, em alguns espaços a noção de "comunicação" vem sendo          

substituída pela de "informação", conceito que prejudica a        

compreensão dos processos sociais implícitos e implicados no        

conceito de comunicação, quando usado como equivalente deste.        

"Informação", assim utilizado, é um conceito predador, que engole as          

dimensões histórica, política e econômica das relações sociais e oculta          

os interesses em luta. 

(ARAÚJO, 2000) 

Em sua tese, também é vista a intenção da preservação de alguns ruídos nas              

mensagens, visto que eles podem representar conflitos de interesses que devem           

transparecer, considerando as divergências. Defendendo assim, um modelo em que a           

informação passeie por dois pólos e o código seja transformado conforme sua passagem. 

A comunicação é comparada com um mercado em seu modo de trabalhar. As             

pessoas que participam disso negociam sua mercadoria, sendo suas perspectivas sobre o            

mundo e a sociedade. Assim, produzem, consomem e fazem circular diversos sentidos            
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sociais, compondo um mercado simbólico. Esse mercado pode ser conduzido de           

maneira individual ou coletiva, e todos nele são produtores de discursos, onde neles se              

reconhecem e são por eles reconhecidos. O autor adere à esse conceito o entendimento              

de lugar de interlocução, alegando que cada compositor dessa teoria ocupa um espaço,             

que se localiza entre o centro e a periferia discursivos. 

Assim como um mercado regular, o mercado simbólico tem o único interesse de             

maximizar o seu lucro, e utilizar das suas leis de funcionamento para alcançar esse              

objetivo. Também, acredita-se que a informação corre de maneira igualitária para todos.            

A perspectiva institucionalista, por sua vez, crê que o mercado está culturalmente            

enraizado e o acesso à informação é assimétrico. Araújo define que “o mercado             

simbólico é um mercado de desiguais”. 

Com isso, a negociação têm caráter de luta pelo local de interlocução citado             

acima, supondo confrontos e embates, mas também acordos. A prática comunicativa se            

assemelha ao circuito produtivo dos sentidos sociais dentro desse mercado simbólico.           

Pode-se afirmar que cada receptor ou consumidor de mídia, é também um produtor de              

novos sentidos. Dessa maneira, é possível perceber como se formam as condições de             

percepção e ação das pessoas sobre o mundo. 

O estudioso faz alusões gráficas para explicar os termos utilizados na teoria do             

mercado simbólico. Primeiramente, define os sentidos sociais como uma malha de fios,            

cujo traçado caracteriza a contínua transformação dos sentidos. O interlocutor vê-se           

rodeado por contextos que compõem sua maneira de ver o mundo, influenciando em sua              

atuação no mercado. São eles que mediam o processo de negociação da produção e              

circulação de informações. 

Ele caracteriza as posições discursivas como centro e periferia, mas ambas vivem            

em constante movimentação. Araújo as representa por um espiral, para trazer a ideia             

desse movimento. Os conceitos chaves não são o centro ou a margem, mas a negociação               

que acontece nessa rede. A desigualdade nesse desenho é mostrada, justamente por            

haverem pontos distantes um do outro. Ao impedir a circulação do mercado, os sentidos              

dominantes ampliam sua hegemonia e silenciam os demais.  
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No universo simbólico, a circulação que confere a existência dos produtos, pois só             

a partir do compartilhamento que é possível tornar as mensagens visíveis. Enquanto            

isso, o lugar de interlocução pode ser representado pela espiral das posições discursivas             

junto do esquema do interlocutor, apresentando a posição que cada indivíduo ocupa no             

mercado simbólico. Ademais, a análise dos fatores de mediação são representados por            

uma matriz, que remete para a negociação de lugares de interlocução. Vale ressaltar que              

a espiral, citada acima, assume um movimento contínuo, onde as posições em algum             

momento poderão ser trocadas. O fluxo de interlocutores favorecem o equilíbrio das            

forças. 

Por último, a teoria do mercado simbólico propõe a consideração às           

movimentações constantes das pautas presentes nos meios de comunicação de massa,           

ressaltando a complexidade da negociação dos produtos que são circulados e           

consumidos pela população. Também, determina para a comunidade o papel de agentes            

ativos no desenho da programação das mídias, contrapondo a assimetria dessas           

representações e aos conflitos por espaço, onde os detentores de mais poder ganham. 

Proposta para comunicar a LBI 

O trabalho produzido pela CODIPED, núcleo da Ordem dos Advogados de Mato            

Grosso do Sul que se refere a questões de acessibilidade pretende promover a reflexão              

da importância da inclusão social da pessoa com deficiência. A iniciativa se baseia na              

Lei Brasileira de Inclusão, sendo apresentada como uma junção das legislações já            

apresentadas. Rita Luz, advogada e militante pela causa da pessoa com deficiência,            

insere explica a relevância da cartilha: 

O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo             

ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. 

(CODIPED, 2017) 

Embora a divulgação da cartilha esteja restrita à um grupo seleto de pessoas que              

residem na cidade de Campo Grande - Mato Grosso do Sul com acesso aos serviços da                

OAB, é pioneira ao esclarecer os códigos previstos na lei, ressaltando seus méritos para              

a sociedade e usuários da LBI. Sendo assim, é uma proposta aos moldes das exigências               
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da comunicação para políticas públicas, fazendo cumprir o direito da população de ser             

informado. 

Dados do Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),             

o país possui 45,6 milhões de pessoas que afirmam possuir algum tipo de deficiência,              

isso representa 23,9% da população brasileira. Segundo os autores da cartilha, a LBI             

representa a reafirmação do compromisso do governo federal em garantir a dignidade            

humana dessas pessoas. 

O documento destaca os principais avanços da lei, e explica o conceito sociedade             

inclusiva, apontando que o Estado deve impedir que qualquer limitação física, mental ou             

intelectual diminua os direitos de uma pessoa. A sociedade inclusiva citada tem o dever              

de oferecer oportunidades iguais a cada indivíduo, estimulando sua participação e           

quando necessário, utilizando equipamentos que permitam um melhor convívio. Uma          

das principais contribuições da cartilha foi a definição e diferenciação dos tipos de             

deficiência, sendo elas: 

a) Deficiência física: comprometimento da mobilidade, coordenação motora ou        

fala. 

b) Deficiência intelectual: atraso ou lentidão no desenvolvimento cognitivo. 

c) Deficiência visual: limitação no campo visual, podendo ser cegueira ou baixa           

visão. 

d) Deficiência auditiva: ausência total ou parcial da capacidade de compreender a           

fala através do ouvido. 

Também, partículas da lei são destacadas, como os direitos a atendimento           

prioritário, benefício de prestação continuada, aposentadoria por invalidez e exame de           

perícia médica para provar a incapacidade. Pela comissão, é indicado buscar uma            

agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) mais próximo da residência do             

indivíduo para o cumprimento dessas normas. 

A lei de isenção de Impostos sobre Produtos Industrializados (IPI) existe há mais             

de 22 anos, mas muitos ainda não conhecem o direito de pessoas com deficiência em               

possuir 23% de desconto na compra de um carro quilômetro. Com isso, haverá 11% de               
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desconto no IPI e mais 12% no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços              

(ICMS). A pessoa deve se apresentar no DETRAN para iniciar o procedimento. 

Passa pelo médico, mostra os laudos. O médico tem que entender que            
aquela deficiência vai interferir enquanto condutora, encaminha para a         
junta, que defere as adaptações. 
(CODIPED, 2017) 

Ao informar onde constam os documentos necessários para o cadastro no desconto            

(Site da Receita Federal: receita.fazenda.gov.br), o material contribui na aplicação da           

lei, visto que alguns sabem de sua existência, mas não como usufruir dela. 

Os direitos à saúde (atendimento integral da pessoa com deficiência através do            

Sistema Único de Saúde), sistema educacional inclusivo, ambiente de trabalho          

acessível e não discriminatório, acesso à cultura e esporte por meio de adaptações. O              

texto fala sobre o Passe Livre, um programa do Governo Federal que oferece gratuidade              

nas passagens para viajar entre os estados brasileiros. Novamente, ocorre a problemática            

das pessoas saberem da existência desse direito, mas não como colocá-lo em prática.             

Para requerer esse benefício, é necessário procurar um Centro de Referência em            

Assistência Social (CRAS) com RG, CPF e atestado de uma equipe médica, alegando a              

deficiência. 

Uma novidade trazida pela cartilha que não consta na Lei Brasileira de Inclusão,             

mas contribui muito para a acessibilidade é que constam em suas páginas a apresentação              

do Movimento Bengala Verde, constituído por pessoas de baixa-visão. A ação é pela             

mobilização do poder público e conscientização da população sobre essa deficiência,           

que é diferente da cegueira. Na Argentina, o objeto foi aprovado como lei em 2002 e no                 

Uruguai, em 2011. A luta atual é para implantar essa medida no Brasil. 

As cotas também são lembradas como uma adaptação presente na Lei Brasileira            

de Inclusão. Quanto maior o número de funcionários em uma empresa, maior deve ser o               

número de pessoas contratadas através das cotas. A CODIPED ressalta a importância de             

um acesso não só quantitativo mas também qualitativo, visto que apenas abrir uma             

porcentagem de vagas não basta, é preciso garantir que a estadia daquela pessoa dentro              

do ambiente de trabalho seja sadia. O alfabeto em Braille, sistema de leitura criado para               
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cegos por Louis Braille em 1824, é relatado na cartilha. O direito a meia entrada               

também, salientando que a União Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES) e           

União Nacional dos Estudantes (UNE) são responsáveis por emitir a carteirinha. 

O material é recente e devidamente ilustrado com figuras explicativas. O desafio,            

após sua distribuição, deve ser a disponibilização dele em Braille, LIBRAS,           

audiodescrição e outros meios de incluir e propagar as mensagens e discussões a             

respeito da Lei Brasileira de Inclusão. Iniciativas como essa fomentam a informação            

dentre pessoas com deficiência e evidenciam a importância desses direitos para pessoas            

sem limitações físicas. 

 

Considerações Finais 

O conteúdo apresentado têm o objetivo de trazer a reflexão sobre o potencial da               

Lei Brasileira de Inclusão, de número 13.146, cuja importância não é devidamente            

valorizada, já que em mais de um ano de legislação não houve uma divulgação massiva,               

seja por parte das assessorias do Governo Federal, entidades de atendimento à pessoas             

com deficiência ou meios de comunicação. Em comparação ao período antes do            

nascimento da LBI, não há consideráveis mudanças no acesso da pessoa com limitações             

na sociedade, visto que mais direitos passaram a existir, mas os indivíduos que vivem              

na margem não têm conhecimento dela, ou sua aplicabilidade. 

Ao compreender a comunicação como um direito civil, Ramos vai de encontro            

com a importância não só de políticas públicas, mas do conhecimento por parte da              

população da operação dessas medidas. Isso ultrapassa o direito à informação, pois o             

código deve ir e voltar de um campo à outro, e não apenas ser recebido por seu                 

consumidor. Araújo concorda, ao refutar Shannon & Weaver quando afirmam que           

retirar os ruídos torna uma mensagem mais clara, pois segundo sua concepção, esses             

mesmos ruídos podem representar o conflito de interesses que deve transparecer para as             

pessoas. 

Os aparatos tecnológicos trouxeram uma efervescência na democratização das         

informações, tornando-se um dever do Estado deixar a população ciente de seus            
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direitos, pois atualmente, os meios de comunicação trabalham progressivamente para o           

amparo da sociedade, tendo a função de conformadora do espaço público, decisivo para             

o exercício da cidadania e consequente prática radical da democracia. 

Para democratizar da informação, é fundamental haver reciprocidade na circulação          

das mensagens, possibilitando caminhos para a sociedade responder aos estímulos que           

recebe da mídia. É impossível saber se a comunicação é efetiva, quando não existirem              

retornos de seus participantes. Por isso, Araújo investe no modelo do mercado            

simbólico, onde os sentidos sociais simbólicos são produzidos, circulados e          

consumidos. As pessoas também são representadas como comunidades discursivas,         

sendo grupos que também produzem símbolos, e nesse comércio são os clientes. Eles             

negociam sua mercadoria, sendo ela sua perspectiva do mundo, e também introduzem            

em si os conteúdos desse mercado. 

A LBI é fruto de quase vinte anos de planejamento e luta de movimentos sociais.               

A pessoa com deficiência esteve negligenciada durante toda a história, com seus direitos             

negados e dignidade esquecida. O Brasil, por si só, foi por muito tempo um país               

atrasado em legislações para os direitos humanos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência             

trouxe consigo décadas de avanço, por unir diversas normas já existentes e algumas que              

passaram a existir, em apenas um código. Dessa forma, a iniciativa contribui também             

para a organização da informação e entendimento dos usuários da lei. 

O desafio se estabelece em tornar a população brasileira consciente dos progressos            

legislativos à respeito dos seus direitos. Por isso, a influência de iniciativas alternativas             

como a Cartilha dos Direitos da Pessoa com Deficiência é muito positiva,            

impulsionando a mensagem às pessoas que ainda não tiveram acesso a partir de uma              

linguagem acessível, mas sua distribuição deve ser reforçada. Fica para os meios de             

comunicação hegemônicos o dever de lembrar as comunidades dos seus direitos,           

fortalecendo o uso das políticas públicas. Para o poder público, a tarefa é de fomentar               

parcerias com a comunicação social, com o objetivo de criar discursos engajadores.            

Assim, uma população conhecedora de seus direitos, poderá se empoderar e quando            

necessário, buscar na justiça os apoios necessários.  
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