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defeituosa
Fundada em 1950 pelo Dr. Renato

da Costa Bonfim com o objetivo de
tratar e reabilitar crianças vítimas da

paralisia infantil, a AACD logo no início
mostrou uma visão vanguardista quanto
à sua estratégia de comunicação. Em
vez de buscar um olhar vertical rechea-
do de pena por parte da sociedade,
as campanhas da instituição sempre
apresentaram as crianças sob sua tutela
como talentos em potencial.

A instituição começa a divulgar cam-
panhas anuais para arrecadar fundos
em 1957, como pode-se observar no
anúncio veiculado na revista Seleções,
no'mesmo ano. Intitulada de "Campa-
nha Pró Criança Defeituosa" não pede
apenas auxilio financeiro, mas alerta os
leitores para a importância da inclusão
de crianças deficientes na sociedade
através de educação e transporte ade-
quado para freqüentar escolas.

A linguagem utilizada é caracte-
rística da época em que a instituição
ainda era chamada de AACD - As-
sociação de Assistência à Criança
Defeituosa. Em 2000 foi realizado
um plebiscito entre os pacientes, que con-
sideravam o nome original inadequado, por conter a
palavra "defeituosa" e a entidade passou a se chamar
Associação de Assistência à Criança Deficiente.

Na propaganda institucional de 2005, veiculada
em revistas, a AACD continua falando sobre inclusão
de portadores de deficiência física, principalmente no
mercado de trabalho, dizendo que importante em um
profissional é sua capacidade de criar, planejar e sua

força de vontade, seja
em uma cadeira de rodas ou não.

As campanhas evoluíram em relação à linguagem,
aos recursos gráficos utilizados, mas a instituição man-
tém a coerência em seus anúncios mostrando que
crianças e adultos portadores de deficiência física pos-
suem condições e o direito de participar ativamente da
sociedade em que vivem.
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