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Resumo 

 

Este trabalho objetiva compreender de quais formas a falta de recursos de acessibilidade 

na comunicação organizacional digital configura uma violência contra pessoas com 

deficiência. Para tal, foram realizadas, uma pesquisa bibliográfica e uma análise da 

acessibilidade do site institucional e da página do Facebook de uma ONG de Bauru, 

comprometida com a inclusão de pessoas com deficiência. Os critérios de análise 

pautaram-se nas Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web e na presença de 

recursos. Os resultados apontam o não cumprimento dos padrões de acessibilidade por 

parte da organização. Assim, entende-se a necessidade das organizações:  a) construírem 

uma comunicação que considere diversos formatos e preferências dos públicos e b) 

atuarem em busca de uma cultura de paz, com foco na inclusão e no combate à violência.  

 

Palavras-chave: Violência Organizacional; Comunicação Organizacional; Deficiência; 

Acessibilidade; Inclusão Digital. 

 

 

Introdução  

 

Enquanto um fenômeno moderno, as organizações podem ser concebidas como 

“um pressuposto básico que é tomado como óbvio” (SPINK, 1996, p. 183), já que estão 

presentes (e são fundamentais) em todas as etapas da vida humana. Neste sentido, Morgan 

(2002) acrescenta que o conceito de organização é complexo e paradoxal, sendo 

definido  a partir de diferentes - e muitas vezes contraditórias – perspectivas, como 
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sistemas burocráticos, abertos, culturais, de atividade política e/ou cérebros processadores 

de informações. 

As organizações são instituídas e constituídas por processos comunicativos, nos 

quais “[...] a comunicação cria e recria realidades organizacionais, na medida em que 

coloca seus atores em interação com o ambiente social” (PORÉM, 2020, p. 197). Desta 

forma, as organizações podem ser compreendidas como manifestações culturais (e 

socioeconômicas) da ação humana e consideradas legitimadoras de práticas, culturas e 

estruturas violentas presentes na sociedade (CABRAL; GONÇALVES; SALHANI, 

2018). 

Neste contexto, a comunicação organizacional constrói e negocia sentidos nas 

organizações, abrange a complexidade da violência organizacional e abre possibilidades 

de fortalecimento às diversidades e pluralidades narrativas e à discussão da importância 

da alteridade e inclusão social, no que se refere a este artigo, de pessoas com deficiência. 

A inclusão dessas pessoas é tema de debates nos mais diversos âmbitos da 

sociedade, como no trabalho, no ambiente escolar, no desenvolvimento de tecnologias, 

na comunicação, entre outros. Para Sassaki (2009, p. 10), a inclusão “é o processo pelo 

qual os sistemas sociais comuns são tornados adequados para toda a diversidade humana 

- composta por etnia, raça, língua, nacionalidade, gênero, orientação sexual, deficiência e 

outros atributos”. 

De acordo com Ellis e Kent (2011), a inclusão se torna possível quando as 

barreiras sociais são enfrentadas e derrubadas, a partir de  políticas públicas, mobilização 

social e ações coletivas. No Brasil, existem respaldos legais como a Lei de Cotas (1999), 

a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (2006), a Lei Brasileira de 

Inclusão (2015) e outras instruções normativas, mas o acesso se dá de fato com o 

cumprimento destes. Para isso, existem as chamadas Tecnologias Assistivas (TA) e os 

recursos de acessibilidade, inclusive comunicacionais, essenciais na promoção de acesso 

para todos de forma equitativa. No âmbito digital, diretrizes e normatizações de 

Acessibilidade Web também devem ser consideradas, afinal, mesmo que existam 

políticas de inclusão digital e literacia midiática, se a navegação não for acessível, os 

conteúdos continuarão indisponíveis e a cidadania não garantida (VICENTE; 

FERREIRA, 2020). 

Neste cenário, o presente trabalho tem como objetivo compreender de quais 

formas a falta de recursos de acessibilidade na comunicação organizacional digital 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
44º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – VIRTUAL – 4 a 9/10/2021 

 

 3 

configura uma violência contra pessoas com deficiência. Para tal, realiza-se primeiro uma 

pesquisa bibliográfica. Em seguida, uma pesquisa exploratória no site institucional e na 

página do Facebook de uma ONG de Bauru que possui 40 anos de história e atua na 

inclusão de pessoas com deficiência. Ambas pesquisas possuem abordagem qualitativa, 

e têm-se como critérios de análise as Diretrizes de Acessibilidade Web, de acordo com as 

Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.0/ 2.1 (W3C, 2018), 

conferidas com o validador automático do governo português “Access Monitor”. 

Posteriormente, é realizada a verificação manual da presença dos recursos de 

acessibilidade comunicacional levantados na bibliografia: modalidades de Tradução 

Audiovisual (TAVA) e adaptações de formatos e linguagens. 

 

Comunicação e Violência Organizacional 

 

Definir o conceito de violência é uma tarefa transdisciplinar, que envolve campos 

como: Ciências Biológicas, Sociais e Políticas. Relacionada direta ou indiretamente ao 

poder e à autoridade, a violência é concebida por Johan Galtung (2003, p. 9) como “[...] 

afrontas evitáveis às necessidades humanas básicas, e globalmente contra a vida, que 

reduzem o nível real de satisfação das necessidades abaixo do que é potencialmente 

possível”. Neste sentido, a violência representa a diferença entre o que é feito e sua 

potencialidade, além de significar a ausência de paz (GALTUNG, 1969) e pode ser 

classificada em três tipologias complementares: direta, estrutural e cultural. 

A partir desta classificação, a violência direta pode ser compreendida enquanto 

um acontecimento, em que há a privação imediata da vida. Nela, o agressor e a vítima são 

facilmente reconhecidos e o ato pode ser registrado, já que o sofrimento é causado pelo 

“uso da força, da palavra e do gesto” (DISKIN, 2007, p. 9); A violência estrutural, por 

sua vez, é denominada como um processo, decorrente do impedimento lento da vida. 

Construída em um sistema social, é expressa pelas desigualdades sociais e privações de 

acesso às necessidades humanas básicas; Por fim, a violência cultural está presente nos 

discursos sociais (e institucionais) dominantes e é responsável pela legitimação das 

violências apresentadas anteriormente. Análoga à violência simbólica de Bourdieu 

(2014), a violência cultural torna a realidade opaca e age como uma constante 

permanente. 

De acordo com Cabral, Gonçalves e Salhani (2018, p. 249) a violência 

organizacional é descrita como um conjunto das violências direta, estrutural e cultural, 
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"[...] que encontra nas organizações mecanismos para sua legitimação, especialmente 

mediante sua cultura organizacional, modelo de gestão, filosofia organizacional [e] 

legislações específicas que impactam a vida das organizações".  

Sendo assim, a violência organizacional está presente tanto em estruturas físicas 

e administrativas, como nas práticas culturais, justificadas por estratégias 

comunicacionais. Complexa, ampla, subjetiva e subliminar, a violência organizacional 

envolve fatores econômicos, individuais, políticos e sociais (CASTILLO; CUBILLOS, 

2012), sendo interdependente da natureza organizacional, de sua posição hierárquica e 

das influências produzidas pelo meio social. 

Precedida por relações de poder e conflitos organizacionais, segundo Castillo e 

Cubillos (2012, p. 92, tradução nossa), a violência no trabalho possui caráter estratégico 

e é caracterizada “[...] pelo uso intencional e racional da capacidade do agressor de 

exercer controle, regular, restringir ou limitar a autonomia da vítima”. Expressa de 

diferentes formas, geralmente invisíveis e passivas, a violência organizacional tem 

consequências diretas nas esferas pessoal, profissional e operacional (CASTILLO; 

CUBILLOS, 2012) e pode ocorrer a partir de violências físicas, psicológicas, verbais e 

sexuais, do assédio moral e aumento progressivo de responsabilidades e trabalho. Além 

de refletir e naturalizar desigualdades e violências sociais contra mulheres e grupos 

minoritários (LGBTQIA +, pessoas com deficiência, entre outros).  

Influenciada pelos conceitos de violência simbólica e cultural, a violência 

organizacional está presente nas práticas e nos discursos, formais e informais, das 

organizações, naturalizando a opressão. Assim, sua complexidade é evidenciada no 

âmbito da comunicação organizacional (CABRAL; GONÇALVES; SALHANI, 2018). 

Neste sentido, a comunicação organizacional produz e disputa sentidos nos 

processos relacionais das organizações. Sendo formada na tensão e interdependência 

entre as dimensões: comunicada, comunicante e falada. De acordo com Baldissera (2009, 

p. 118), a organização comunicada parte de processos disciplinadores e restringe-se à fala 

autorizada, ou seja, representa a maneira como a organização se comunica, cria e reproduz 

sua identidade, “[...] objetivando retornos de imagem-conceito, legitimidade, capital 

simbólico (e reconhecimento)”. Enquanto a organização comunicante surge a partir da 

relação – formal ou informal - entre indivíduos e organização, em que são consideradas 

as intenções de interlocutores e suas capacidades de perturbação na cultura 

organizacional, com foco em reorganizações e na manifestação de alteridades. Por fim, a 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
44º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – VIRTUAL – 4 a 9/10/2021 

 

 5 

organização falada caracteriza-se pela informalidade, por dizer respeito às organizações, 

mas ocorrer fora delas.   

Porém (2020, p. 198) acrescenta a este contexto que a existência das organizações 

depende das subjetividades e  capacidades de indivíduos em comunicá-las. Ou seja, são 

formadas “[...] por uma ideia permeada por imagens, preconceitos e leituras de mundo 

comprometidos com todo o ‘caldo' psicossocial, político e cultural que torna os indivíduos 

sujeitos históricos”, o que remete para a força simbólica dos sujeitos nos processos de 

disputas de sentidos. 

Por serem constituídas e atravessadas por diferentes culturas e conhecimentos, a 

comunicação organizacional abre possibilidades para "[...] respeitar e fortalecer a 

diversidade, [...] potencializar o diálogo e os fluxos multidirecionais de comunicação, 

reconhecer as possibilidades de desvios de sentidos e compreender a alteridade como 

força em disputa de sentidos” (BALDISSERA, 2009, p. 120) e, desta forma, traçar uma 

comunicação voltada para o enfrentamento à violência, focada em uma cultura de paz. 

Baseada na liberdade, nos direitos humanos e democráticos, na solidariedade, no 

diálogo para prevenção e resolução de conflitos e na rejeição da violência, a cultura para 

a paz é definida enquanto aquela que proporciona a interação social e a participação 

coletiva (ONU, 1997). Além de promover a equidade entre os seres humanos e atuar na 

compreensão da normalidade presente nas contradições sociais e no rompimento da 

diferença entre “nós” e os “outros” (GALTUNG, 2003). 

Em busca de um mundo mais pacífico, a paz é compreendida como aquela que 

“inclui elementos ‘positivos’, como acesso à justiça, bem-estar social e equanimidade” 

(FERREIRA et al., 2019, p. 14). Em outras palavras, Galtung (1996) entende a paz 

enquanto a ausência de todas as formas de violência, com foco no alcance da justiça social 

e na transformação criativa de conflitos. Sendo possível refletir sobre uma comunicação 

para a paz, voltada para a transformação social, a cidadania, a valorização de pluralidades 

narrativas e culturais e a problematização das estruturas sociais. Segundo, Cabral et al. 

(2020, p. 185) a comunicação para a paz nas organizações atua na cultura organizacional, 

como “um elemento estratégico para se identificar, denunciar e desconstruir a violência 

organizacional”. Orientada para a cultura de paz, a comunicação organizacional valoriza 

o diálogo e discussões democráticas, a fim de construir valores coletivos e agir na 

transformação sociocultural. 
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Inclusão digital e recursos de acessibilidade na comunicação 

 

Em 2006, a ONU promoveu a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, e sua principal contribuição foi o reforço da mudança de paradigma da visão 

da eficiência no mundo (LEITE; LUVIZOTTO, 2017). O Brasil ratificou-a na legislação 

do país em 2009, e elaborou, em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) (BRASIL, 

2015), também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

A acessibilidade, na compreensão do modelo social da deficiência e de acordo 

com a LBI, deve ser promovida pelo esforço coletivo em busca de garantir às pessoas 

com deficiência o exercício pleno da cidadania e participação social. A adoção dessa 

perspectiva pelo Estado brasileiro expõe o compromisso do país com a inclusão dessa 

população e garante, legalmente, o direito fundamental de acesso ao meio físico, ao 

transporte, à comunicação e à informação (LEITE; LUVIZOTTO, 2017). 

A web e a comunicação digital como um todo, por serem construídas pelas 

mesmas pessoas que não consideram a acessibilidade e os corpos com deficiência no meio 

analógico, são espaços que não foram projetados pensando na inclusão deste público 

(ELLIS; KENT, 2011; MAGALHÃES; MACIEL, 2020). Portanto, a LBI prevê também 

a acessibilidade destes espaços, de acordo com as recomendações internacionais do 

World Wide Web Consortium e as diretrizes do Web Content Accessibility Guidelines 

(W3C, 2018). 

A pesquisa anual do Movimento Web Para Todos (MWPT), em parceria com a 

BigDataCorp, analisa o cumprimento dos parâmetros de acessibilidade em sites e 

aplicativos brasileiros. Na edição mais recente, de julho de 2021, identificou-se que 

apenas 0,89% dos sites analisados tiveram sucesso em todos os testes de acessibilidade 

aplicados (MWPT, 2021). Assim, “embora [exista] a maturidade das estruturas e das 

ferramentas de acessibilidade Web, a implementação ainda está atrasada” (GOGGIN; 

ELLIS; HAWKINS, 2019, p. 294, tradução nossa). 

Essas diretrizes e normatizações atuam como base necessária para compreender 

as especificidades da inclusão digital. Neste sentido, tem-se a ideia de que a garantia do 

acesso e a produção em acessibilidade não se dá apenas no âmbito da programação, mas 

também na disponibilização dos conteúdos em variados formatos. Desta forma, os 

usuários com as mais diversas funcionalidades corporais e psíquicas possuem a 

autonomia na escolha de formatos. Tal concepção é nomeada por Ellis e Kent (2011) de 
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Acessibilidade 2.0, caracterizada por oferecer a cada usuário a autonomia de escolher o 

meio de acesso de preferência e/ou que considerar mais adequado. 

Pessoas com deficiência utilizam Tecnologias Assistivas para navegar e interagir 

com os mais variados ambientes. No meio digital, destacam-se os leitores de tela e 

sintetizadores de voz, os ampliadores de tela, teclados e mouses adaptados, controle 

ocular, janelas de libras, impressoras em braille, entre outros. Além disso, soma-se a este 

contexto a oportunidade que o ambiente virtual proporciona para a inclusão de recursos 

multimídia e multiformatos, pela arquitetura dos sites, links, janelas alternativas, etc. 

A comunicação e os recursos de acessibilidade comunicacional entram em cena 

como facilitadores do acesso à informação e promoção da Acessibilidade 2.0, no 

oferecimento de alternativas e adaptações de formatos e linguagens. Pode-se citar as 

modalidades de Tradução Audiovisual Acessível (TAVA): Legendagem para Surdos e 

Ensurdecidos (LSE), Audiodescrição (AD) e Janela de Libras (ARAÚJO; ALVES, 2017), 

a linguagem simples/leitura fácil (GARCÍA-MUÑOZ, 2015; ROSO LUNA, 2018), 

linguagem pictográfica e as diversas mídias sonoras acessíveis, como audiolivros, livros 

falados (JESUS, 2011) e a adaptação em áudio de textos de websites (MACIEL, 2017; 

SILVA; MACIEL, 2017). 

A utilização desses recursos, em especial os audiovisuais, limitam-se à exibição 

em vídeo. No entanto, a Audiodescrição também se aplica às imagens estáticas, podendo 

ser disponibilizadas como Alternativa Textual (Alt) ou por meio de hashtags inclusivas 

(JESUS, 2018). No primeiro caso, os leitores de tela leem diretamente na programação 

do site a descrição inserida. Já as hashtags inclusivas são descrições inseridas no corpo 

do texto das publicações, também lidas pelos leitores de tela. 

Desta forma, percebe-se que o leque de possibilidades de recursos de 

acessibilidade comunicacional é extenso, cabendo aos agentes sociais e organizações 

promoverem os seus usos e garantir a inclusão de pessoas com deficiência na 

comunicação digital, tão relevante nos dias atuais para a construção de relacionamentos 

das organizações com os seus públicos. 

 

Percurso Metodológico 

 

Para melhor compreensão das temáticas abordadas na pesquisa bibliográfica, 

optou-se pela realização de uma pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa, da 

comunicação organizacional de uma ONG de Bauru, que atua há 40 anos na inclusão e 
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reabilitação de pessoas com deficiência na cidade. A escolha da organização foi realizada 

justamente pelo segmento de atuação, de forma que seja possível compreender como é a 

sua comunicação e se a acessibilidade é considerada também virtualmente. 

O corpus de análise é composto por: a) a aba “Institucional - Nossa História” do 

portal da ONG, b) a primeira página da aba “Notícias” do mesmo portal e c) a sua página 

do Facebook. A escolha desse corpus se deu considerando duas das dimensões da 

comunicação organizacional propostas por Baldissera (2009). Esta comunicação é 

formada pela fala institucional autorizada (página institucional), o que se fala sobre a 

organização em canais formais de comunicação (a segunda aba contém as principais 

notícias veiculadas sobre a ONG). A página do Facebook é um espaço misto em que a 

organização publica conteúdos próprios, compartilha notícias e outras publicações sobre 

ela, e interage com o público. 

Já os critérios para análise desses conteúdos são os estabelecidos pelas Diretrizes 

de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.0/ 2.1 (W3C, 2018). Para a validação 

do cumprimento de tais diretrizes, foi utilizada a plataforma Access Monitor do governo 

português, a qual realiza a análise dos códigos das páginas automaticamente. Optou-se 

por esta plataforma pelo fato de que os resultados são exibidos por níveis de aceitabilidade 

da acessibilidade nos sites, e indicadores da urgência de reparação para que a 

navegabilidade e a compreensão dos conteúdos sejam possíveis. Os indicadores são: A 

(alta urgência), AA (média urgência), AAA (baixa urgência). 

Na análise manual dos conteúdos, é considerado apenas se existem recursos de 

acessibilidade comunicacional ou não, não valendo-se de julgamentos da qualidade do 

conteúdo. De acordo com a literatura, são verificadas a presença de: recursos de Tradução 

Audiovisual Acessível (TAVA) - Audiodescrição (AD), Legenda para Surdos e 

Ensurdecidos (LSE) e Janela de Libras nos vídeos - e adaptações de formatos, como textos 

alternativos das imagens (seja em atributo Alt ou por meio de hashtags inclusivas), textos 

(escritos ou imagéticos) em linguagem simples, e disponibilização em áudio. Com os 

resultados, reflete-se sobre a perpetuação de violências organizacionais a partir da 

comunicação organizacional digital. 

 

Resultados e Discussões 

 

Os resultados da análise automática, a partir do site Access Monitor, indicaram 

que nenhuma das páginas analisadas cumpre todos os parâmetros de acessibilidade web. 
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Pelo contrário, as três ficam abaixo do necessário, e apenas a aba de “Notícias” está acima 

de 50% (figura 1). A pontuação é elencada de 0 a 10, considerando a gravidade dos erros 

e os indicadores de aceitabilidade. 

 

Figura 1 - Resumo da avaliação automática 

PÁGINA 

AVALIAÇÃO 

GERAL 

QUANTIDADE DE ERROS NÃO 

ACEITÁVEIS 

INSTITUCIONAL 3,5 8 

NOTÍCIAS 5,4 5 

FACEBOOK 4,7 8 

Fonte: autoria própria, 2021. 

 

Como já exposto anteriormente, o corpus de análise da aba “Institucional” do 

portal da ONG é formado somente pela opção “Nossa História”. Nela, a validação 

automática sobre acessibilidade na programação e cumprimento dos parâmetros de 

acessibilidade web indica uma média de 3,5. Constituída por imagens estáticas e textos, 

têm-se algumas das justificava para o baixo desempenho da aba, como: seis imagens sem 

a Alternativa Textual (Alt), hiperlinks não direcionados para a área do conteúdo principal, 

tabelas sem cabeçalhos marcados, combinações de cores inferiores ao mínimo permitido 

pelas WCAG, entre outros. Além disso, conforme a figura 2, na validação manual 

observa-se a ausência da Alternativa Textual (Alt) e de recursos adaptados para a leitura 

simplificada e escuta - leitura fácil e versão em áudio, respectivamente. 

 

Figura 2 - Recursos de Acessibilidade Comunicacional encontrados 

ABA “INSTITUCIONAL” 

MODALIDADE AD 

Janela 

de 

Libras LSE 

Leitura Fácil 

/Linguagem 

Simples 

Versão 

em 

Áudio 
Alt 

automática 
Alt 

manual 
Hashtag 

Inclusiva 

CONTÉM 

Não 

há 

vídeos 

Não 

há 

vídeos 

Não 

há 

vídeos Não há Não há 1 de 7 0 0 

ABA “NOTÍCIAS” 

MODALIDADE AD 

Janela 

de 

Libras LSE 

Leitura Fácil 

/Linguagem 

Simples 

Versão 

em 

Áudio 
Alt 

automática 
Alt 

manual 
Hashtag 

Inclusiva 

CONTÉM 

Não 

há 

vídeos 

Não 

há 

vídeos 

Não 

há 

vídeos Não há Não há 4 de 10 0 0 

Fonte: autoria própria, 2021. 
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Já na aba "Notícias", foram consideradas apenas publicações presentes na página 

inicial, o que resulta em um corpus de análise composto por dez postagens, formadas por 

imagens estáticas e textos. Aqui, a validação automática sobre acessibilidade na 

programação e cumprimento dos parâmetros de acessibilidade web apresenta uma média 

de 5,4. Neste caso, erros inaceitáveis foram menos recorrentes, se comparados com a aba 

"Institucional". O médio desempenho da aba deve-se, principalmente, aos hiperlinks que 

não estão direcionados para o conteúdo principal, aos 45 casos em que o título repete o 

link, entre outros. Na validação manual, evidencia-se que nenhuma notícia analisada 

possui os recursos de leitura fácil ou versão em áudio.  

A análise da página do Facebook da instituição se constitui apenas da página 

inicial. Na validação automática, como já exposto, obteve-se uma média de 4,7 de 

acessibilidade na programação e no cumprimento dos parâmetros de acessibilidade web. 

Já na análise manual, foram consideradas as publicações do ano de 2021, no período de 

1 de janeiro a 15 de julho, para representar a atualidade do perfil. Neste recorte, foram 

analisadas 89 publicações, de diversos formatos (figura 3). 

 

Figura 3 - Quantidade de publicações e formatos 

 

Quantidade 

Total 
Com 

imagem Com vídeo 
Somente 

texto 

Publicações da Página 79 65 4 10 

Notícias 

compartilhadas 10 2 
6 (2 com imagem e 

vídeo) 4 

Total 89 67 10 14 

Fonte: autoria própria, 2021. 

 

O uso de recursos de Tradução Audiovisual Acessível (TAVA) se limita aos 

materiais audiovisuais, ou seja, aos dez vídeos encontrados. Já as Alternativas Textuais 

(Alt) podem ser utilizadas em qualquer imagem. No geral, boa parte das publicações 

possuem conteúdo audiovisual (73 de 89). Além disto, todas as publicações apresentam 

texto escrito, de forma que também seria possível a disponibilização de outros formatos, 

como o áudio. No entanto, percebe-se que a adesão ao uso destes recursos é muito baixa 

ou nula (figura 4). Já a adaptação de textos, figuras e imagens para a linguagem simples 

foi inexistente, assim como nas páginas do site analisadas anteriormente. 
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Figura 4 - Recursos de Acessibilidade Comunicacional na página do Facebook 

MODALIDADE AD 

Janela 

de 

Libras LSE 

Leitura Fácil 

/Linguagem 

Simples 

Versão 

em 

Áudio 
Alt 

automática 
Alt 

manual 
Hashtag 

Inclusiva 

CONTÉM 

0 

de 

10 0 de 10 
4 de 

10 Não há 2 de 89 59 de 67 1 de 67 5 de 67 

Fonte: autoria própria, 2021. 

 

Percebe-se um destaque para a inserção de Alt automática em grande parte das 

imagens veiculadas na página da instituição (presente em 59 das 67 imagens), afinal, 

quando a Alt é ativada automaticamente, uma inteligência artificial descreve as imagens. 

No entanto, não se considera que este recurso automatizado é limitado. Muitas vezes, é 

apenas inserido o texto escrito presente na imagem, sem a caracterização dos outros 

conteúdos visuais. Desta forma, é necessário um trabalho manual de inserção da Alt ou 

da hashtag inclusiva, presentes na minoria dos conteúdos: em apenas seis casos. 

Em relação aos conteúdos produzidos e/ou compartilhados em vídeo, a 

discrepância no uso de recursos de acessibilidade comunicacional é ainda maior. Nenhum 

dos vídeos publicados pela instituição possui tais recursos e, os únicos quatro vídeos que 

apresentam Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE) são de outras páginas, 

compartilhados pela instituição. O mesmo ocorre com a disponibilização do texto da 

publicação em áudio: em apenas dois casos esse recurso foi utilizado, e também em 

publicações compartilhadas, não de autoria da ONG. 

Nas três abas analisadas, pode-se perceber o pouco (ou nulo) uso de formatos 

diferenciados para transmissão de conteúdos, produzidos predominantemente a partir de 

textos e imagens estáticas. O que negligencia o conceito da Acessibilidade 2.0, em que 

pessoas com diferentes deficiências podem optar pelo recurso multimídia que melhor 

atende suas necessidades e preferências (ELLIS; KENT, 2011). No entanto, observa-se a 

partir do Facebook, que a inserção de outros formatos no portal – como vídeos - não 

garante por si só a acessibilidade, já que, em sua maioria, não fazem uso de Janela de 

Libras, Audiodescrição (AD) e Legendas para Surdos e Ensurdecidos (LSE).  

Desta forma, é possível inferir que o nível de acessibilidade web da ONG é abaixo 

do esperado, principalmente, por se tratar de uma organização que constrói sua atuação e 

valores com base na inclusão e reabilitação de pessoas com deficiência. 
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Considerações 

 

Este artigo propôs compreender a violência organizacional na qual pessoas com 

deficiência são submetidas, a partir da falta de recursos de acessibilidade na comunicação 

organizacional digital. Destaca-se então, a diferenciação entre o que a ONG poderia fazer 

para produção de conteúdos de forma mais acessível (potencialidades proporcionadas 

pela web) e o que ela faz, ao negligenciar parâmetros base de acessibilidade na internet. 

Diferença esta que representa por si só um padrão violento, uma vez que a negação do 

acesso e do exercício à vida plena é justificado e potencializado pela comunicação e 

cultura organizacional. 

Além disso, ressalta-se a relevância do pensar a comunicação organizacional em 

uma perspectiva dialógica com os seus públicos, considerando-os não apenas como 

receptores de informação, produtos e serviços, mas também como constituintes da própria 

organização. A partir desta perspectiva, a organização consegue atuar de forma mais 

próxima no combate às violências e na garantia da cidadania de pessoas com deficiência. 

No entanto, deve-se compreender que a inclusão no ambiente digital é apenas uma 

das faces em que a comunicação organizacional pode trabalhar na direção dessa garantia. 

O uso de recursos de acessibilidade comunicacional possibilita o acesso das pessoas com 

deficiência à informação e à comunicação e deve ser considerado nos mais diversos 

âmbitos da organização Neste sentido, é possível refletir sobre o fortalecimento da 

diversidade e a valorização das diferenças, a partir de uma comunicação voltada para a 

cultura de paz, que atue na cultura organizacional, a fim de romper com a violência 

organizacional e transformar a sociedade.  
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