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O slogan "ser diferente é normal", veiculado em comercial de TV sobre a Síndrome de Down, 
vai ser lema para abraçar todas as diferenças neste carnaval. A frase, criada pela agência 
Giovanni+Draft fcb, foi escolhida como enredo pela escola de samba Império Serrano, nove 
vezes campeã do carnaval carioca. No domingo, quando entrar na Marquês de Sapucaí com 
seus quatro mil componentes, o Império irá falar do tema de forma abrangente, incluindo 
diferenças sociais, étnicas e culturais.   
 
O caso é curioso já que o enredo escolhido pela escola surgiu originalmente em uma peça 
publicitária. Em 2003, a agência carioca Giovanni+Draft fcb criou comercial sobre a Síndrome 
de Down com a frase, a pedido do Instituto Meta Social, dirigido por Helena Werneck. Paula, a 
filha de Helena, protagonizou uma das peças da série em que uma adolescente dançava 
enquanto se arrumava.   
 
A agência fez outros comerciais ampliando o escopo da diferença e, em 2006, o assunto foi 
inserido na trama da novela "Páginas da Vida", da Globo. Helena disse que o diretor Manoel 
Carlos decidiu colocar o tema na novela ao assistir a documentário dirigido pelo pai de Joana 
Mocarzel, atriz que interpreta a personagem Clarinha na trama. "Tínhamos interesse de que o 
slogan continuasse sendo discutido na avenida", disse Helena.   
 
Ela dá consultoria à Globo e ajuda nas pesquisas das cenas com Clarinha, que é portadora da 
Síndrome de Down e desfilará no Império ao lado de outros artistas.   
 
No ano passado, Helena e Adilson Xavier, presidente da Giovanni+Draftfcb, levaram a 
sugestão do "ser diferente é normal" à diretoria do Império Serrano, que gostou da idéia. O 
Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano, com sede em Madureira, zona Norte do 
Rio, sempre foi considerada uma escola de samba diferente, o que contribuiu para que ela 
comprasse o slogan de Helena e Xavier.   
 
Foi o Império Serrano, que completa 60 anos em 2007, que criou o agogô, instrumento de 
metal usado no samba. Também foi a escola que introduziu a comissão de frente tradicional 
fantasiada. Maria Augusta Rodrigues, especialista em carnaval, entende que o Império 
assumiu o slogan pelo fato da escola se considerar diferente, ter um perfil inovador.   
 
Ela acrescenta que o Império sempre se diferenciou em relação à temática incorporando 
assuntos políticos e sociais. Um dos enredos do Império na década de 70, o "Heróis da 
liberdade", tornou-se música-tema de muitos comícios políticos.   
 
Pedro Mazzoni, vice-presidente de carnaval do Império Serrano, diz que o carnavalesco da 
escola, Jack Vasconcelos, criou um enredo que fala das diferenças por meio de pessoas 
ilustres, que enfrentaram algum tipo de preconceito ou deficiência. A lista inclui personagens 
como o Corcunda de Notre Dame, a mexicana Frida Kahlo, o compositor Noel Rosa e o 
Aleijadinho. O desfile se encerra com um carro que representa a essência do carnaval reunindo 
pessoas diferentes.   
 
Mazzoni diz que a escola não fechou patrocínio para desenvolver o desfile, orçado em cerca de 
R$ 3,5 milhões. Deste total, R$ 2,5 milhões são cobertos pelo repasse feito pela Liga 
Independente das Escolas de Samba (Liesa). A parcela restante dos recursos terá que ser 
coberta com outras fontes (patrocínios e captações via incentivos fiscais).   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 fev. 2007. Tendências & Consumo, p. B4. 
 


