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Introdução: As representações sociais são de natureza própria dos grupos que as criam,
e sua eficiência depende dessa inserção, e não deverá ter um sentido universal, pois
assim poderia sofrer mutação (MOSCOVICI, 1975). A partir desse conceito, além de
outros, buscou-se compreender, neste estudo  o modo como as pessoas cegas e
deficientes visuais (DVs) são representados na sociedade, em especial, pela
Publicidade e Propaganda. Nesse caso, as perspectivas de inclusão social estão ligadas
ao processo de conquista de direitos dos deficientes visuais, os quais devem ter acesso
integral a seus direitos civis, políticos e sociais. Objetivo: Investigar possíveis
representações sociais do deficiente visual na Publicidade e na Propaganda, na
contemporaneidade.
Investigar, descrever e explicar os processos de produção de sentido e de
conhecimento a partir da análise de peças publicitárias veiculadas em mídia eletrônica
destinada à pessoas com deficiência visual. 
 Metodologia: Neste estudo, foram realizadas revisões bibliográficas sobre conceitos,
como representações sociais, Publicidade, Propaganda, bem como reflexões a respeito
dos direitos da pessoa com deficiência, abrangendo a Lei 10.098, de 19 de dezembro
de 2000, que visa à acessibilidade.  Para fins de análise do “corpus”, foram
selecionadas peças publicitárias audiovisuais dirigidas a pessoas com deficiência
visual (DV), por meio da audiodescrição.  Esses materiais foram selecionados por
serem objetos a partir dos quais se pode observar como são representados socialmente
os DVs, em se tratando da venda de produtos (Publicidade), bem como da propagação
de valores e ideias (Propaganda). Resultados: A partir deste estudo, ainda em caráter
parcial, conclui-se que, no Brasil,  as peças publicitárias com recurso audiodescritivo
ainda são novidade. A primeira peça de destaque foi publicada já no século XXI. 
Trata-se de um comercial audiodescrito e transmitido na TV. A peça, da marca Natura,
aborda o lançamento de uma linha infantil para cuidados diários. O anúncio inicia com
um grupo de crianças sentadas à beira de um rio, conversando sobre o fenômeno da
chuva e o ciclo da água, exibindo imagens intercaladas com desenhos animados. A
campanha, de 60° segundos, foi elaborada pela agência de publicidade Peralta
Strawberry Frog, de São Paulo, sob o comando de Alexandre Peralta. Nessa campanha,
por meio das falas audiodescritas, percebeu-se uma proposta de inclusão do
público-alvo, crianças cegas, de 3 a 7 anos. No entanto, em outras peças em processo
de análise, dirigidas a um público mais adulto,   o modo como os deficientes visuais
são representados socialmente não atende efetivamente ao papel que eles deveriam
ocupar na sociedade contemporânea, porque, em parte, são vistos como “incapazes” e
“dependentes”, mesmo tendo seus direitos de cidadania garantidos, com a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, entre outros mecanismos legais.   Conclusão: No
campo das representações sociais, o deficiente visual era tido como incapaz. Mas uma
nova visão vem sendo construída,desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
ora fortalecida pela Lei 10.098, de dezembro de 2000, que visam à acessibilidade.
Neste estudo, observou-se que a Publicidade ainda não está acompanhando tais
avanços.
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