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PUBLICIDADE E PROPAGANDA

sÍNDROmE DE DOwN E mÍDIA: UmA 
ANáLIsE DA qUEstãO DO        Es-
tIGmA NA PROPAGANDA INstItU-
CIONAL

Resumo: Este artigo tem como objetivo desvelar e compreender 
características implícitas na propaganda de instituições ligadas ao trabalho de 
assistência e estimulação à pessoa com deficiência, especialmente portadores 
de Síndrome de Down, na última década (1996 a 2005) e sua possível conse-
qüência na perpetuação ou alteração do estigma em relação a este segmento 
da população. As análises terão como base as teorias de Goffman, que tratam 
sobre as questões do estigma e os estudos de D’Antino que analisam as ações 
de comunicação, especialmente as propagandas de instituições especializadas 
no atendimento a pessoa portadora de deficiência física e mental.

PalavRas chaves: Propaganda,  Estigma, Síndrome de Down

DOWN SYNDROME AND MIDIA: AN ANALYSES OF THE STIGMA 
qUEstION IN INstItUtIONAL ADVERtIsEmENt 

AbstrAct: This article has as objective to show and to understand 
implicit characteristics in the advertisement of  institutions which works with 
assistance and stimulation of  deficient people, especially those who have carrying 
Down Syndrome, in the last decade (1996 to 2005) and its possible consequence 
in the perpetuation or alteration of  the stigma in relation to this segment. The 
Analyses will be based on the theories of  Goffman, that discuss about the stig-
ma and the studies of  D’Antino, that  analyze the actions of  communication, 
especially the advertisement to institutions which are specialized in attending 
people who have mental and physical deficiency.
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IntRodução
É notória a constatação de que a sociedade tem 

criado caminhos alternativos para abrir espaços para 
o portador de Síndrome de Down, principalmente na 
área da educação e do esporte, contudo é necessário que 
alguns conceitos sejam modificados, principalmente no 
que se refere às potencialidades do deficiente. Neste 
sentido, deve-se considerar o papel fundamental que os 
meios de comunicação desempenham como divulgado-
res de mensagens que contribuam para a transformação 
do imaginário social e do estigma para com o portador 
de Síndrome de Down.

Não faz muito tempo que os temas relativos 
às pessoas portadoras de deficiência eram assuntos 
unicamente para médicos, educadores e terapeutas 
que trabalham com deficientes e a única ação que se 
realizava em favor do deficiente era o seu atendimento 
dentro de instituições especializadas. Este tipo de 
abordagem sempre confirmou uma tendência presente 
em nossa sociedade, onde o portador de síndrome de 
down ou de outras deficiências é visto exclusivamente 
como alguém que carece dos programas de assistência 
social mantidos pelas organizações não-governamen-
tais, que se valem dos recursos destinados para progra-
mas assistenciais. Esta prática não resulta em efetiva 
estimulação e desenvolvimento das potencialidades 
do deficiente, pelo contrário, promove a segregação. 
Como diz Lenir SantoS, presidente do conselho da 
Fundação Síndrome de Down em Campinas, 

os programas públicos para o desenvolvimento inte-
gral da pessoa deficiente são confundidos, quase sem-
pre, com programas de assistência social. Sempre que 
se busca apoio ou ajuda financeira para as atividades de 
educação da pessoa deficiente somos encaminhados 
para os serviços de assistência social. Ora, a assistência 
social é a satisfação de necessidades básicas do indiví-
duo, excepcional ou não (1997, p. 10).

SantoS defende ainda que o modelo de aborda-
gem dos temas e da postura com deficiente seja alterado, 
assumindo uma posição que olha para o deficiente não 
apenas como um ser carente em busca de assistência, 
mas como um ser humano com potencialidades, em 
busca de um programa educacional capaz de desenvol-
ver todas as suas qualidades e valores. Neste modelo 
ela propõe uma abordagem onde a pessoa seja vista no 
lugar da deficiência, diminuindo o preconceito. 

A concepção de que o deficiente deve ser tratado 
com igualdade e que a sua relação com a sociedade deve 
ser marcada por um envolvimento absolutamente livre 
de pré-conceitos não é muito simples de se vivenciar. 
Não faz muito tempo, nem mesmo um século, que a 

condição para ser exterminado do convívio social era 
simplesmente a de ser um deficiente. Notem que o uso 
da palavra ‘exterminado’ se refere primeiramente as 
práticas de isolamento em instituições fechadas, mas 
em alguns casos, esta exclusão resultava no extermínio 
do deficiente, como destacado no Manual de Mídia e 
Deficiência. 

 Durante muitos séculos, as pessoas com deficiência 
eram consideradas “inválidas” e socialmente inúteis. 
Neste contexto de quase barbárie, a política de segre-
gação formulada no final do século XIX e aplicada 
até a década de 1940, impondo a internação definitiva 
em instituições fechadas, representou um progresso 
humanitário (2003, p. 17).

Embora a citação acima esteja preocupada em 
apontar o início do chamado ‘movimento de integração 
das pessoas com deficiência’, fica clara a referência ao as-
pecto exterminação do convívio social quando se pensa 
numa internação definitiva em instituições fechadas. Contudo 
existem registros de que este ‘extermínio’ se dava 
também de modo literal, numa situação tão extrema 
que muitas vezes o deficiente pagava por sua condição 
com a própria vida. Uma das provas desta prática foi 
apresentada na tese doutoral de D’antino, na qual 
ela apresenta uma imagem e comenta o episódio de 
uma pessoa com deficiência mental, negra, submetida 
à execução pública em 1916 (2001. p. 198) 

Os relatos citados acima parecem coisa impos-
sível, incapaz de ter ocorrido em algum tempo da 
história. Mas os fatos não podem ser contestados. 
E a marca, o estigma que acompanha o deficiente 
mental, não desapareceu por completo. Em sua obra 
clássica Estigma: Notas Sobre a Manipulação da Identidade 
Deteriorada, Erving Goffman define estigma como 
marca, categorização de indivíduos, identificação de 
segregados, definição de desgraça de um indivíduo ou 
de classes de indivíduos (1982. p. 11).

Esta marca que os portadores de Síndrome de 
Down carregam, mesmo que bastante atenuada, precisa 
ser elimina por completo da sociedade. É exatamente 
neste contexto que os meios de comunicação desempe-
nham um papel especial ao contribuir com mensagens 
que cooperaram para a criação de uma relação de con-
vivência sem preconceitos entre os indivíduos de uma 
comunidade, nas suas relações sociais.

É incrivelmente paradoxal que, mesmo sem 
uma intenção direta, os meios de comunicação ao 
invés de eliminar os estigmas, as marcas e os avisos 
de exclusão manifestos nas pessoas portadoras de 
deficiência, ajudam a manter o imaginário social de 
que o deficiente é uma aberração. Esta também é uma 
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preocupação apresentada nos estudos de D’antino, 
ao analisar as propagandas de instituições de apoio as 
crianças deficientes. Em seus estudos, foi detectada uma 
ambivalência destas ações de comunicação: Se por um 
lado os comerciais veiculados na televisão e em outras 
mídias, provocam nas pessoas alguma iniciativa que se 
reverte em doações para a manutenção da instituição, 
por outro, acentua na mente do telespectador cada vez 
mais a marca de que o deficiente é um inútil, incapaz 
para o trabalho, carente, isolado, assexuado, entre outras 
idéias. Ela analisa algumas propagandas utilizadas em 
campanhas de arrecadação de fundos em que a crian-
ça deficiente é profundamente explorada, não como 
alguém com um valor ou com qualidades e limitações, 
mas sim com um ser grotesco, quase uma aberração, 
numa ação definida por D’antino como a ‘venda da 
piedade’ (2001. p. 66).

Em muitos casos a abordagem e a terminologia 
utilizada pelos meios de comunicação de massa, neste 
caso, numa ação de propaganda institucional e de 
arrecadação de fundos, refletem na maneira como a 
sociedade interpreta os temas de interesses gerais. Se a 
linguagem verbal, sonora e visual for utilizada de modo 
inadequado e se a informação que se quer transmitir 
não é devidamente avaliada, acaba reforçando concei-
tos, estigmas e posturas preconceituosas que depois 
são transmitidas culturalmente, transformando-se num 

empecilho ao desenvolvimento social. 
Infelizmente a mídia televisiva e impressa no Brasil 

vem se valendo cada vez mais dos recursos de uma co-
municação sensacionalista, em que um dos elementos 
presentes são as imagens que exploram as aberrações. 
Este estilo de comunicação gera no telespectador um 
olhar com predominância de sensações estéticas em 
detrimento de reflexões racionais. Este fato pode ser 
percebido também na propaganda institucional e de 
captação de recursos destas instituições ao vincularem 
seus anúncios à figura marcante do deficiente mental 
ou às “aberrações” do deficiente físico. A preocupação 
com este tipo de ênfase midiática foi manifestado em 
1991 por Demétrio CaSaDo, no VI Seminário Ibero-
americano sobre deficiência e informação de Madri, 
onde ele condena a “freqüente associação da deficiência 
com a incapacidade total ou a infelicidade, conforme 
demonstram certas campanhas de captação de recur-

sos” (1992. documentos 14/92). 
Este aspecto das propagandas de captação de re-

cursos que enfocam o deficiente também é abordado por 
D’antino em sua tese doutoral apresentada no Insti-
tuto de Psicologia da Universidade de São Paulo.

Seja qual for o sentimento gerado por estas imagens o 
fato é que a criança com deficiência não só é reificada 
pela propaganda institucional como, também, apresen-
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tada de forma grotesca, de modo que a disseminação 
de sua imagem, ao contrário de prestar um serviço à 
população, no sentido de dirimir preconceitos, tende 
a perpetuá-los (2001. p. 63).

Contudo, existem alguns comerciais que merecem 
o reconhecimento por tratarem deste assunto de ma-
neira coerente com os objetivos da instituição ou causa 
que está por traz das campanhas e ao mesmo tempo 
valorizando as potencialidades dos indivíduos portado-
res de deficiência. É o caso de um comercial veiculado 
em rede nacional por emissoras como a Rede Globo e 
a TV Bandeirante. O filme, intitulado Garçonete, foi 
criado por uma das grandes agências de publicidade do 
Brasil, a Giovanni, FCB e produzido pela Zero Filme, 
também uma produtora altamente conceituada por 
sua qualidade tanto para produzir filmes publicitários, 
quanto filmes para o cinema. O comercial se passa den-
tro de uma lanchonete. A câmera mostra as atividades 
de uma garçonete que é portadora de Síndrome de 
Down e alguns freqüentadores que acompanham com 
os olhos o trabalho que ela realiza. Por um momento a 

garçonete sai de quadro e ouve-se um grande estrondo 
de bandeja caindo no chão e copos se quebrando. A 
câmera procura lentamente onde aconteceu o acidente, 
e encontra uma outra garçonete agachada, catando 
cacos de vidros. Permanece um grande mistério que 
induz o telespectador a interpretar que aquela nova 
garçonete em cena está ajudando sua colega deficiente. 
Neste momento o filme mostra a portadora de Síndro-
me de Down concentrada em seu trabalho num outro 
ambiente da lanchonete, totalmente isenta de qualquer 
culpa naquele episódio constrangedor. 

Este filme publicitário certamente desempe-
nhou um papel importante no sentido de atenuar o 
preconceito social para com o portador de Síndrome 
de Down, especialmente no que diz respeito ao seu 
potencial para o trabalho. Um pequeno exemplo dis-
to foi relatado por Adilson Xavier, diretor de criação 
da Agência Giovanni, FCB: “Recebemos um e-mail de 
um pai agradecendo a agência porque a sensibilização 
da campanha rendeu um emprego ao seu filho, porta-
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dor de Síndrome de Down” (2003. p. 53).
Os dois exemplos de propagandas mencionados 

neste artigo apresentam aspectos diferentes do uso 
de uma mesma ferramenta de comunicação: a propa-
ganda. Ao analisar os dois anúncios percebe-se que 
houve avanços quanto a forma de tratar o portador 
de Síndrome de Down, ou mesmo de outro tipo de 
deficiência. Esse avanço passa necessariamente pela 
informação e pelos meios de comunicação de massa 

que, pela natureza de suas funções sociais, são ferra-
mentas poderosas para formar conceitos, evidenciar ou 
dirimir pré-conceitos, e neste sentido colaborar com o 
portador de deficiência no lento processo de inclusão 
na sociedade onde vive.
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