
Por Marina Terra

Brincadeira de criança
é usada para tratar tema tabu

anúncio da página anterior mostra que nenhum
tema é difícil o bastante que não possa ser co-
municado de modo sensível, criativo e eficaz. Ao

abordar o abuso sexual infantil, a equipe de criação da
Lew,Lara, dirigida pelos publicitários Jaques Lewkowicz,
Marco Versolato e André Laurentino, conseguiu produzir
uma peça ao mesmo tempo leve e contundente para
o Instituto WCF Brasil, braço brasileiro da World Child-
hood Foundation, cuja missão é combater a violência
contra crianças e adolescentes em todo o mundo. Pro-
vocativo, o anúncio aborda o desconfortável silêncio
que costuma cercar o tema. Seu objetivo é sensibilizar
a sociedade para a causa e estimular denúncias. "Para
um assunto difícil como este, o mais fácil para a idéia
criativa é cair no 'piegas' ou resvalar para o mau gosto.
Procuramos levar as pessoas a tomarem uma atitude
contra o problema", afirmam os autores da campanha,
Felipe Cuvero e Fábio Leão.

"A campanha pretende mostrar que o abuso não
acontece somente em becos ou lugares escondidos e
sim em ambientes familiares; onde a criança deveria estar
sendo protegida", observa Tatiana Prado, coordenadora

de marketing da WCF Brasil. As peças evidenciam que
crianças e adolescentes vítimas de abuso "quase nunca
falam diretamente sobre o problema, e por isso acabam
recorrendo a sinais subliminares, uma vez que é travado
um pacto de silêncio entre as vítimas e seus agressores".

Outra campanha que trata, sutilmente, do abuso
sexual infantil foi feita pela Publicis Brasil de São Paulo,
para o ITS (Instituto Terceiro Setor), organização carioca
que promove a cidadania e a responsabilidade social. O
conceito também se apoia na idéia de silêncio — clara-
mente o maior obstáculo no combate ao problema. Na
peça "Boca", uma mão real rompe o papel para silenciar
uma garota chorando. O uso da técnica de desenho
feito à mão tem um motivo específico. De acordo
com o diretor de arte da Publicis e criador do anúncio,
André Gola, "esse recurso é muito utilizado por psicólo-
gos para detectar problemas em crianças, justamente
pela dificuldade que elas têm em revelar o abuso que
estão sofrendo". Apesar da, abordagem publicitária
um tanto tardia do abuso sexual, essas duas ótimas
campanhas comprovam que não há assunto proibido
para uma boa propaganda social.
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