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RES
SUMO
Trata-sse de um estudo
e
de caso, para
a investigação dos reecursos tea
atrais
contra pol iomielite. É abordada a força ccomunicac
utilizzados na campanha
c
cional
do te
eatro, das campanhas de mob
bilização social,
s
o pe
ersonagem
m Zé Gotin
nha e
os re
ecursos tea
atrais.
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ve: Mobiliz
zação socia
al; Teatro; Zé Gotinh
ha.
ABS
STRACT
This iss a case sttudy for invvestigation
n of theatric
cal resourcces used in the
campaign against polio. It investiga
ated the communica
c
ative powe r of the the
eater
of ssocial mob
bilization campaigns
c
s, the cha
aracter Zé Gotinha and thea
atrical
mea
ans.
Keyw
words: So
ocial mobilization; Th
heatre; Zé Gotinha.
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1. IN
NTRODUÇÃO
Consid
derando que atua
almente existe grande
g
quuantidade de
prop
pagandas veiculadas
v
s em todass as mídias
s e o fato de que a população
o, por
estar exposta ao excess
so de inforrmações, criou
c
meca
anismos dee seleção e até
mesmo resistê
ência à rec
cepção dass mensage
ens, algumas estratéggias e recu
ursos
torna
am-se neccessários para com
mpor o pla
ano de co
omunicaçãão de algu
umas
campanhas pu
ublicitárias
s. Diante d
disso, novo
os recurso
os têm siddo empregados
para
a chamar a atenção
o do conssumidor, como
c
declaram Adleer e Fires
stone
(200
02) quando
o dizem que:
O mercado está saturado de menssagens, todas
t
com
mpetindo por noss
sa atenção. Nessee ambiente, a
atenção torn
na-se um
ma merca
adoria rarra. As novas
n
tecnologias não estão
o mudand
do só a economia
a de
es entre cconsumidorres e
atenção, mass também as relaçõe
pro
odutores. (A
ADLER; FIIRESTONE
E, 2002, p.. 10)
Nesta perspecttiva, muito
os publicitários, além de pplanejarem
m as
campanhas no
o contexto
o dos veícculos de co
omunicaçã
ão, projetaam ações mais
direttivas, pressenciais, em
e que o contato quase
q
que
e corpo a corpo pa
arece
perm
mitir maiorr persuasã
ão do púb
blico-alvo. Em especial, podeem-se destacar
gran
ndes camp
panhas institucionaiss em torn
no de tem
mas que nnecessitem
m de
mob
bilização pú
ública. Em outras pa
alavras, em
m campanh
has de saúúde, segurrança
ou o
outros segm
mentos que
e envolvam
m comprom
misso socia
al efetivo.
Nesta ótica, obs
serva-se qu
ue o teatro
o, por pod
der caracteerizar de fo
orma
sedu
utora e po
oética parte
e da realid
dade, pare
ece ser um
m instrumeento imporrtante
para
a que algu
umas cam
mpanhas ssejam efica
azes, isto é, para que o esforço
publicitário atin
nja os fins desejadoss.
Desde
e a antiguid
dade as a rtes cênica
as têm sid
do usadas para trans
smitir
men
nsagens, id
deias, imp
pressões d
do mundo e das co
oisas. Nesste contex
xto, a
publicidade ao
o ver esta possibilid
dade de intervenção passou a investir neste
n
urso, visto que
q o teatrro é uma fo
orma de es
stimular e entreter.
recu
Partind
do deste quadro,
q
o presente estudo to
orna-se rellevante pa
ara a
a de comun
nicação so
ocial, pois abre espa
aço para um
ma investiggação refle
exiva
área
sobrre o uso, os efeitos, os resulttados, enffim, sobre as possívveis leitura
as do
teatrro como co
omunicaçã
ão social efficiente nas
s campanh
has publicittárias.
Salientta-se que esse não
o é um es
studo de re
ecepção. A investigação
prop
posta nesse trabalho, sob a forrma de esttudo de ca
aso, utiliza--se também de
uma
a explorató
ória em que
q
são o
observado
os recurso
os teatraiss utilizados
s na
campanha pro
oposta.
A partir de uma pesquisa bibliográfiica de autores que sse concen
ntram
em ffundamenttar recurso
os teatrais e propaga
anda socia
al, será feiito o estud
do de
caso
o da camp
panha conttra a polio mielite 200
09 na cida
ade de Cuuritiba, a fim
m de
busccar uma exemplifica
e
ação do usso de rec
cursos teattrais nas ccampanha
as de
mob
bilização pú
ública.
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2. FO
ORÇA CO
OMUNICAC
CIONAL DO
O TEATRO
O
A com
municação
o é uma necessidade do ser
s
humaano desde
e os
prim
mórdios, é ela que permite compartilh
har e registrar expeeriências para
gera
ações futurras. Borden
nave recon
nhece que:
Sem
m a com
municação cada pe
essoa seriia um mundo
fechado em si mesmo
o. Pela co
omunicaçãão as pes
ssoas
com
mpartilham
m experiências, ideia
as e sentim
mentos. Ao
A se
rela
acionarem como serres interde
ependentees, influenc
ciamse mutuame nte e, jun
ntas, modiificam a rrealidade onde
estã
ão inserida
as. (BORD
DENAVE, 1982, p.36))
A com
municação publicitári a vem sendo usada
a com muuita frequê
ência,
crian
ndo um acúmulo
a
de
d informa
ações e forçando
f
o surgimeento de novas
n
estra
atégias para atrair o receptor d
da mensagem. Os co
omunicadoores se atentam
aos hábitos do
o segmento social pa
ara definir o tipo de estratégiaa a ser utilizado
em um determ
minado pla
anejamentto. Dentre muitas existentes, exemplific
ca-se
aqui as de hum
mor, em qu
ue a sátira
a é muito utilizada;
u
a de testem
munho, aplicada
para
a dar cred
dibilidade ao produ
uto com o depoimento de alguém; a de
comparação, que
q
compa
ara os atrributos do concorren
nte; o teasser, que é uma
técnica que trabalha
t
com
c
a su
urpresa, muito
m
usad
do nos laançamento
os; o
g, que é a exposição
o do produ
uto dentro de uma noovela, peç
ça de
mercchandising
teatrro ou algo do gênero
o; e por fim
m a que ma
ais interess
sa a essa ppesquisa: a das
relaçções públiccas, que se
erá mais a
aprofundad
da a seguirr.
Não há
h dúvida de que o objetivo
o das cam
mpanhas dde mobiliz
zação
pública é comu
unicar e pe
ersuadir pa
ara um com
mportamen
nto determ inado.
A prin
ncipal cara
acterística da mobilização social é a mudança
a de
dão influen
nciando a adesão de
e uma ide ia de interresse
comportamentto do cidad
al para o bem-estar
b
social
s
e pe
essoal. Es
sse propósito envolvee o cidadã
ão de
gera
man
neira direta
a e participa
ativa e este
e é o princ
cipal benefficiado.
Mobilizzar implica
a orientaçã
ão social para
p
o interesse geraal, convocando
vonttades para a prevenç
ção dos prroblemas sociais,
s
me
elhorando a qualidad
de de
vida. Assim, Henriques,
H
Braga e M
Mafra (2003
3, p.3) esq
quematizam
m, “...é mo
ostrar
o pro
oblema, co
ompartilhá
á-lo, distrib
buí-lo, para
a que assim as pesssoas se sintam
co-re
esponsáve
eis por ele e passem a agir na tentativa
t
de solucion á-lo”.
Do me
esmo modo
o Tóth (20
005, p.1) argumenta que some nte o aces
sso à
inforrmação nã
ão muda comportam
mentos. “É necessá
ário tambéém que estas
e
inforrmações te
enham sign
nificado pa
ara as pess
soas que pretendem
p
atingir.”
Os pró
óprios Henriques, Bra
aga e Mafrra, já citado
os, recordaam ainda que:
q
As pessoas p
precisam, no mínimo
o, de inform
mação parra se
mobilizarem, mas além
m disso, prrecisam coompartilhar um
ima
aginário, e moções e conhecim
mentos sobbre a realidade
das
s coisas à sua volta
a, gerando
o a reflexãão e o de
ebate
parra a mudan
nça... O grande desafio da coomunicação
o, ao
mobilizar, é ttocar a em
moção das pessoas, sem, contudo,
manipulá-las,, porque se
e assim se
e fizer, ela será autorritária
e im
mposta. (H
HENRIQUE
ES, BRAGA
A, MAFRA
A, p. 3-4)
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Essa deficiência
a foi perccebida ain
nda na dé
écada de 70 quand
do o
concceito de mobilização
m
pública ccomeçou a ser estud
dado por R
Richard Ma
anoff,
segu
uido por Philip
P
Kotle
er com a colaboraç
ção de Ed
duardo L. Roberto, e foi
difun
ndido gerando estu
udos de impacto para ava
aliar os re
resultados das
campanhas no
o público-a
alvo. Essess estudos originaram
o
m a teoria dda síndrom
me da
pirâm
mide inverttida, como
o Fontes (2
2001) demo
onstra qua
ando diz:
O nível
n
de mu
udança de comportam
mento muitoo menor do
o que
o nível
n
de infformação adquirida pelos segm
mentos so
ociais.
Ou seja, o segmento
o social conseguiaa aumento
o de
con
nsciência, mas por diversos outros fatores, não
modificava necessaria
amente o seu ccomportam
mento.
(FO
ONTES, 20
001, p.66)
Uma mudança
m
de
d comporttamento é sempre uma questãão delicada
a por
estar associad
da à mudan
nça de culttura e tradições.
As dife
erenças da
as campan
nhas come
erciais e sociais
s
sãoo grandes mas
Laro
o (2009, p.2) organiz
za de uma
a forma fá
ácil, “Em uma
u
analoogia simple
es, a
campanha com
mercial ob
bjetiva tran
nsformar desejos
d
em
m necessiidades, mas a
campanha soccial busca o contrário
o: transform
mar necess
sidades em
m desejos”.
Portan
nto, a mo
obilização social é uma alternativa quue deve estar
próxxima à rea
alidade do público, como lem
mbram Pôrtto e Pontees (2003), “As
inforrmações veiculadas têm de se
er de fácil assimilaçã
ão por todaa a socied
dade,
porq
que, em ge
eral, sua mensagem
m
visa ating
gir a todos
s, e ser caapaz de romper
barre
eiras impo
ostas pelo analfabetis
a
smo ou porr singularid
dades regioonais.”
Nesse contexto, estratégia
as de com
municação interpessooal como a de
relaçções públiccas, por serem de fá
ácil assimilação, são
o muito applicadas a esse
tipo de campanha.
Por essta razão,, entenderr as relaç
ções públic
cas como estratégia na
publicidade é importantte para e ste estudo
o, pois no
o caso daas campanhas
publicitárias de
e caráter social,
s
muittas vezes este
e
tipo de estratég ia pode se
er um
caminho para a eficácia das açõess comunica
acionais em
m publicidaade.
ensagem é mais fa
acilmente adequada
a ao
Nesta perspectiva, a me
p ter a possibilida
ade de se
er alterada num esppaço de te
empo
público-alvo, por
nor. Portan
nto, para o fenômeno
o da comu
unicação interpessoaal acontec
cer, é
men
nece
essária a adequação
a
o da mensa
agem e ac
ceitação da
a propostaa pelo rece
eptor.
Por isso, algum
mas carac
cterísticas devem ser considerradas na hhora da criação
da ccampanha.
eressarão somente por aqu
ueles
As pessoas se inte
ass
suntos que
e consciente ou inconscientem
mente toque
em a
corrda sensíve
el de seus
s receios e desejos,, esperanç
ças e
ambições [...] Nós, o povo, com
mpramos iddeias som
mente
queles em
m quem co
onfiamos; somos inffluenciados
s, ou
daq
ado
otamos ap
penas aqu
uelas opiniões ou poontos de vista
aprresentadoss por indivííduos ou in
nstituições em que te
emos
con
nfiança. (SIMON, 197
72, p. 187 – 190)
Pensando numa
a comuniccação influ
uente, Aris
stóteles deesenvolveu
u um
dos mais conh
hecidos métodos
m
de
e persuasã
ão com se
eu modelo de técnic
ca da
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retórrica. Nessa
a técnica o argumen
nto é feito por um orador que ppode utiliza
ar-se
da cclassificaçã
ão técnica ou não-té
écnica, em
m que os não-técnico
n
os indepen
ndem
do o
orador e dependem da aprese
entação de
e leis e documentos,, e os técn
nicos
divid
dem-se em
m três grupos: ethos, pathos e logos, em que ethoss é o caráte
er do
orad
dor, pathoss é a emo
oção que o orador passa
p
ao auditório
a
e logos sã
ão os
recu
ursos da arrgumentaçã
ão.
Sem
m dúvida o caráter do
d orador é fundameental, pois uma
do auditório,
pes
ssoa ínteg
gra ganha mais confiança
c
des
spertando nele maior
m
pre
edisposiçãão para ser
perrsuadido...ttem de se
e reconhec
cer que a emoção que
q
o
ora
ador consiiga produzir nos seus
s
ouvinntes pode
e ser
determinante na decisã
ão de serrem a favoor ou contra a
cau
usa defend
dida...o discurso argu
umentativoo é a parte mais
imp
portante da
a oratória... (SOUSA,, 2003 p.211)
Para construir
c
esse
e
discu
urso sedu
utor, tanto a public idade com
mo a
prop
paganda se
e apropriam de símb
bolos e os
s ressignific
cam utilizaando difere
entes
lingu
uagens para atingir seu
s objetivvo. Esses símbolos,
s
que são o conhecim
mento
mem
morizado pelo
p
ser hu
umano ao longo de sua vida, são apressentados como
c
imag
gem ou linguagem verbal qu
ue estão sempre correlacionaadas por uma
unidade de sentido. Em suma,
s
Vesstergaard e Schroderr citam:
A linguagem verbal é o nosso veículo dee comunic
cação
mais importa
ante, mas
s, ao dia
alogarmos,, a fala vem
aco
ompanhada
a de gesto
os e de pos
sturas meddiante os quais
q
nos
s comuniccamos de
e forma não-verbal
n
l. O emp
prego
sim
multâneo da
a comunic
cação verb
bal e não-vverbal con
nstitui
um elemento
o extremam
mente impo
ortante da nossa cultura.
Enc
contramoss os dois tipos
t
no te
eatro, cineema, telev
visão,
histtórias em quadrinho
os e na maior parte dos anún
ncios.
(VE
ESTERGAA
AR, SCHR
RODER, 20
004, p.19-220)
o assim, a publicid
dade trab
balha com
m o imagginário po
orque
Sendo
onstrói uma imagem
m através d
de uma realidade, o que se aproxima
a das
reco
exprressões arttísticas.
O teattro também
m acompa
anha o serr humano desde os primórdio
os, e,
ante
es de ser um
u entretenimento, é uma form
ma de com
municação. Gomes (2
2006,
p. 9
9) afirma que “No desenvollvimento da
d human
nidade a representtação
acom
mpanha ca
ada passo do ser hu mano, seja
a ele histó
órico ou um
m fragmentto de
uma
a determina
ada situação que levve o indivíd
duo à refle
exão, à infformação.” Isso
nos leva a crer que o tea
atro, por se
er uma forrma de exp
pressão coom proximidade
hum
mana, é um fenômeno
o comunica
ativo.
[...] entende- se por tea
atro, como
o sendo uuma actividade
exc
clusivamen
nte human
na, contem
mplando nno mínimo
o um
acto
or e um espectado
or, a mesm
ma envolvvência esp
paçotem
mporal e a consciência porr parte ddos actore
es e
esp
pectadoress de que
e dum ac
cto simulaado se trate.
t
(FIG
GUEIREDO
O, 2009, p.
p 17)
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O teattro tem po
or caracte
erística a comunicaç
ção por m
meio do lú
údico.
Logo
o, por um impulso crriativo de u
um emisso
or, uma rep
produção dda realidad
de na
visão
o deste in
nterage com o recep
ptor origina
ando uma mensageem. També
ém é
uma
a arte que se
s apropria
a das outra
as podend
do estimula
ar vários seentidos de uma
vez buscando transmitir sua mensa
agem anco
orada na fo
orça transfformadora pela
fanta
asia.
[...] a experiiência teatral é a única quee permite uma
com
municação
o direta de caráter simbóólico na qual
fisic
camente ssão desven
ndadas div
versas reallidades atrravés
do olhar do o
outro, propo
orcionando
o, inclusivee, uma reflexão
sob
bre o conttexto no qual
q
o grupo está innserido e uma
mudança de rrelação do
o indivíduo com ele m
mesmo e com o
cole
etivo. (SOL
LER, 2006
6, p. 12)
Assim, intérprete
e e plateia têm uma aproximaç
ção interpeessoal, na qual
um d
depende do
d outro, o que pode colocar em
m risco a comunicaç
c
ção se uma
a das
parte
es não estiver ciente
e de seu pa
apel. Esse risco é constantemeente coloca
ado à
provva quando qualquer pessoa vivve o pape
el destinado a um attor. Isso é bem
estudado por Augusto Boal
B
que a
acredita qu
ue qualque
er pessoaa pode ter uma
vivên
ncia teatra
al. Boal (19
979, p.10) ironiza, “O
O teatro popular podde ser feito
o em
qualquer lugarr: até nos próprios te
eatros da burguesia; e por qu alquer pes
ssoa:
até p
por atoress”. Porém, o próprio Boal acre
edita que o teatro deeve modific
car a
socie
edade, porr isso deve
e ser feito ccom consc
ciência.
O teatro d
deve mod
dificar o espectad or, dando-lhe
nsciência d
do mundo em
e que viv
ve e do moovimento desse
d
con
mundo. O te
eatro dá ao espectador a cconsciência
a da
rea
alidade; é a
ao especta
ador que cabe modifificá-la [...] Toda
T
açã
ão humana
a modifica a sociedad
de e a nattureza. A arte
a e
a ciência mod
dificam a natureza
n
de
e uma form
ma organiz
zada,
o-episódica
a, segundo as suas
s própriass leis. Mas há
não
uma diferençça fundam
mental enttre a ciênncia e a arte.
(BO
OAL, 1979,, p. 22)
Para essa fun
nção tran
nsformadorra dirigida e eficcaz, o te
eatro
consstantementte se ada
apta e bu
usca novo
os argumentos. Poor essa razão
r
Figu
ueiredo (20
006, p. 15) conclu i que “Qu
ualquer qu
ue seja o rumo qu
ue a
edade tom
me, o teatrro empenh
ha-se na busca de novos arggumentos para
socie
uma
a melhor interpenetra
ação”.
Está aí
a a grande
e vantagem
m do teatrro como co
omunicaçãão, a ilustrração
de ssituações, mesmo qu
ue a menssagem seja
a levada a um númeero limitad
do de
pesssoas, caussa um grande impaccto nas pro
opagandas
s, principaalmente na
as de
relaçções públiccas.
Em
mbora a ccomunicaçã
ão oral não
n
seja a forma mais
eco
onômica o u mais ráp
pida de tra
ansmitir innformação,, não
há nenhuma outra form
ma de exprressão quee seja pare
ecida
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na sua cap
pacidade de
d influen
nciar o coomportamento.
(PIN
NHO,1990
0, p. 65)
A perccepção da reação do
o público qu
uando atingido por uuma mensa
agem
por meio do te
eatro deu origem à p
prática do teatro soc
cial. Piscattor (1957 apud
Mag
galdi,1986 p. 104) declara que “Nós não concebem
c
os o teatroo apenas como
c
espe
elho de um
ma época,, mas com
mo um me
eio transformador deessa época
a”. A
esse
e respeito o próprio Magaldi ((1986, p. 105) diz que
q
“Está claro que toda
gran
nde dramatturgia, pela
a funda im pregnação
o humana, tem garra social”.
A proxximidade que
q o teatrro proporciona para a comuniccação estim
mular
e mo
over a sociedade faz
z com que a ideia seja entendid
da e mais aaceita, porrtanto
tamb
bém mais aproveitad
da, como ssublinha Marcondes
M
Filho (19885, p. 11) “Uma
“
ideia
a só pode ter proveitto quando é entendida pelos homens”.
h
P
Pinho (199
90, p.
66) exemplifica, citando as drama
atizações nas
n estraté
égias de ppropagand
da de
relaçções públiccas, “Por exemplo,
e
a dramatiz
zação das práticas dde seguran
nça a
sere
em observa
adas denttro de uma
a fábrica pode ter um
u impactto muito maior
m
junto
o aos seus emprega
ados do q
que uma simples
s
ex
xposição téécnica sob
bre o
assu
unto”.
Conclu
ui-se que o teatro tem
m força pe
elo seu pod
der de reprresentar algo e
adeq
quar sua linguagem
m instanta
aneamente
e ao público-alvo, principalm
mente
quan
ndo se tratta do impro
oviso, faze
endo com que
q uma fa
antasia se torne concreta
na im
maginação
o, fazendo o receptorr por vezes
s se manife
estar e prinncipalmente se
deixa
ar ser impa
actado pela mensage
em.
Desse modo, a linguagem
m teatral assume a função
f
reppresentativ
va da
realidade pode
endo comu
unicar e in formar através dos emissores
e
(autor, dirretor,
ator,, técnicos), contando
o com o en volvimento
o do receptor (públicoo).
Ao pa
asso que o teatro trabalha com perrsonagens que cau
usam
identificação e familiarid
dade, dram
matizações
s são cons
sideradas um veícullo de
comunicação interpesso
oal interesssante para
a estratégias de relaações públicas,
como será aprresentado mais adian
nte.
3. BREVE HIS
STÓRICO DO
D PERSO
ONAGEM ZÉ GOTIN
NHA
908, houve uma epid emia de va
aríola, o qu
ue levou a população em
Em 19
ostos de va
acinação, mas a doe
ença só fo
oi erradica da no país
s em
massa aos po
1973
3.
Apesar do modelo de ca
aderneta de
d vacinaç
ção já esttar implantado,
ainda de acord
do com o Centro
C
Culttural da Sa
aúde, a popularizaçãão da vacin
na no
Brassil só veio depois da
a adoção d
de estratég
gias de campanha e a criação
o dos
dias nacionais de vacina
ação.
A vaciina mais popular
p
no
o Brasil foi desenvolv
vida em 1 949 por Albert
A
Sabiin, e foi a primeira a ser aplica
ada via ora
al. Para Pô
ôrto e Ponttes (2003),, “[...]
a va
acina oral facilitou
f
a adesão
a
de
e voluntário
os nos dias
s nacionaiss de vacinação
conttra a poliom
mielite, con
ntribuindo, inclusive, para a erradicação da doença
a em
panhas se
nossso território
o”. As primeiras camp
egundo o Ministério
M
dda Saúde fo
oram
realizadas em
m 1961, mas os dias naciionais con
ntra a paaralisia in
nfantil
começaram em
e 1980, e tinham como es
stratégia a produçãão de ma
aterial
inforrmativo sob
bre sua linha de ação
o.
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Seu
u objetivo era desp
pertar a co
onsciência da população
parra a nece
essidade da vacina
a, em esspecial pa
ais e
responsáveiss por cria
anças me
enores dee cinco anos,
a
mobilizar a so
ociedade em
e torno dessa
d
quesstão e env
volver
outras entidad
des nesta tarefa. (PÔ
ÔRTO, PO
ONTES, 2003)
A este propósito Rocha ac rescenta,
A informação
o de mass
sa adotou conteúdoo simples e de
fácil compree
ensão. Pa
ara os prrofissionaiss de saúd
de e
gonistas das
d
campanhas, fooram utiliz
zados
outros protag
materiais ed
ducativos voltados para maiior atençã
ão à
qua
alidade do
o serviço a ser prestado à popula
ação,
con
ntendo aind
da informa
ações espe
ecíficas soobre a vacina e
a estratégia d
de vacinação. (ROCH
HA, 2003, pp.9)
Para contribuir
c
com
c
essess materiais
s Darlan Rosa,
R
funccionário de
e um
setor de pub
blicidade de
d medica
amentos do
d Ministé
ério da S
Saúde, crio
ou o
perssonagem símbolo
s
da
a campanh
ha contra a poliomielite, o Zéé Gotinha, que
conttribuiu para
a a erradicação da doença no
n Brasil, que
q
registtrou seu último
ú
caso
o em 1.989
9.
Após um
u surto de
d poliomie
elite no Brrasil na dé
écada de 880, o Minis
stério
da S
Saúde ressolveu faze
er várias m
modificaçõ
ões no pro
ograma paara controlar a
epidemia, trab
balhando com
c
uma estratégia
a de vacin
nação macciça. O prrojeto
inclu
uiu investim
mentos na comunicaçção que deram orige
em aos diaas naciona
ais de
vacin
nação e à criação de
e um símbo
olo da cam
mpanha.
O artissta plástico Darlan Rosa foi o responsável pela concepçã
ão da
marcca. Pôrto e Pontes do
ocumentam
m:
Darrlan calco u seu esttudo na id
deia de nãão se priv
var a
cria
ança do d
direito de andar. Ins
spirou-se nas séries de
foto
os de Eadw
weard Muy
ybrigde que
e, em 18877, desenvo
olveu
estudos sobrre a locom
moção, im
mprimindo movimentto às
os que mo
ostravam em
e sequên
ncia o cam
minhar de uma
foto
cria
ança. (PÔR
RTO; PONTES, 2003
3, p. 13)
O resu
ultado foi um
u boneco
o representtando uma criança see locomovendo
e a ccabeça em
m forma de gota, reprresentando
o a dose da
a vacina.
A inten
nção era trazer aleg ria ao dia de vacinação e envvolver a criança
no p
processo. Para isso
o se concrretizar, foi exibido um
u comerc
rcial em que o
perssonagem estava
e
tristte por não
o ter um nome
n
e co
onvocava aas criança
as de
esco
olas públiccas de todo
o Brasil pa
ara batizá--lo. A ades
são foi graande e o nome
n
esco
olhido foi Zé
Z Gotinha
a. Rocha ( 2003, p. 7,
7 apud Ministério daa Saúde, 1988)
1
regisstra, "[...] além de popularizzar o símbolo, foi uma oporrtunidade para
prom
mover uma
a mobilizaç
ção nacion
nal e uma participaçã
ão mais effetiva em torno
t
do te
ema vacina
ação [...]”.
O Zé Gotinha tornou-se
t
um ícone da vacin
nação, Darrlan conse
eguiu
percceber o pap
pel multiplicador da ccriança, co
omo afirma
a em entrevvista:
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A ideia era i ncentivar a criança a pedir a o pai para
a ser
vac
cinada. O Zé Gotin
nha desen
ncadearia um proc
cesso
edu
ucativo de
e forma qu
ue menino
os e meninnas pudes
ssem
aprrender sob
bre as vac
cinas e, no
o futuro, qquando ele
es se
torn
nassem pa
ais e mãe
es, esse co
onhecimennto seria muito
m
útil.. (ROSA, 2
2008)
Inicialm
mente, o Zé
Z Gotinha
a seria tra
abalhado somente
s
paara as vac
cinas
do p
primeiro an
no de vida, para isso
o foram un
nidos seis bonecos, representando
as sseis vacinas do prim
meiro ano
o de vida formando
o uma ciraanda. Com
mo o
perssonagem trouxe uma
a dinâmica
a para a campanha
c
, já foi pe rsonificado
o em
vário
os locais com
c
características d
da populaç
ção como por
p exempplo no Nord
deste
quan
ndo foi carracterizado
o como can
ngaceiro. Em
E 1993, o Zé Gotinnha foi ado
otado
para
a a multivaccinação.
m 1993, pa
ara comem
morar os vinte
v
anoss do Programa
Em
Nac
cional de Imunizaçõ
ões (PNI), o Zé G
Gotinha viro
ou a
marca das ca
ampanhas de multiva
acinação. O persona
agem
foi construído
o sobre o mito do he
erói, que ttriunfará co
ontra
todos os male
es, as doe
enças. (PÔ
ÔRTO, PO
ONTES,200
03, p.
13))
c
doenç
ça foi esco
olhida uma
a cor difere
ente para o personagem,
Para cada
além
m do branco para a poliomie
elite, o verrmelho foi para o ssarampo, azulmariinho para tuberculos
se, azul-cl aro para coqueluche
c
e, laranja para difte
eria e
verd
de para téta
ano.
Cada campanha
a tem um objetivo diferente.
d
Atualmente
A
e é utiliza
ado o
do em 19
986 a lon
ngo prazo,, em que a consciientização das
objetivo traçad
crian
nças naqu
uela época
a tornaria adultos co
onscientes. Segundoo Ines Via
an foi
exattamente o que aconte
eceu e a fo
orça do Zé
é Gotinha hoje
h
se deeve à referê
ência
que os pais tivveram na década de 80 e 90.
A cam
mpanha do
o Zé Gotin
nha é um exemplo de
d propagganda que
e tem
ponsabilida
ade e con
ntribui parra a cons
scientizaçã
ão da poppulação, como
c
resp
defe
ende Lara citando
c
a campanha
c
da poliom
mielite: “A propaganda
p
a brasileira
a, em
diversos mome
entos de sua história
a, fez a dife
erença parra educar a populaçã
ão”.
A cam
mpanha de
e 2009 foii concebid
da pela Ag
gência Aggnelo Pach
heco.
“Parra fazer com
c
que os pais e as cria
anças tom
mem conssciência dessa
d
impo
ortância, a Agnelo Pacheco
P
d esenvolve
eu uma campanha aampla, lúdica e
agra
adável.” Pa
ara enfatiza
ar a importtância da vacinação,
v
tanto na pprimeira qu
uanto
na ssegunda fase, fora
am desenvvolvidas várias
v
peç
ças, todass elas co
om a
pressença do personage
em Zé Go
otinha e a chamada para enntrar para seu
clubinho. A divulgação incluiu intternet, rád
dio, TV, balões,
b
cam
miseta, ca
artaz,
bóto
on, além do
d tradicion
nal carimb
bo, uma máscara
m
diistribuída nos ponto
os de
vacin
nação, e a presença do person
nagem em alguns loc
cais de vaccinação.
O foco
o foi fazer a criança sse associa
ar ao clube
e do Zé Gootinha tomando
as d
duas gotin
nhas, dose
e necessá
ária para vacinação
o. Sobre o filme de
e 30
segu
undos. um dos direto
ores de cria
ação Gui Pacheco
P
re
elatou em eentrevista:
É um
u filme in
nfantil, que
e fala com
m o pai e ccom a cria
ança.
Um
m resultado
o mágico fo
oi obtido pela mistura
ra de difere
entes

26

Ca
adernos da
a Escola de
d Comun
nicação, C
Curitiba, 12
2: 18-34
ISS
SN 1679 - 3366

Caderno
os da Escola
a de Comunicação

técnicas: o cenário em pape
el, o Zé Gotinha em
com
mputação e as cria
anças fanta
asiadas d e Zé Gottinha.
Tud
do emold
durado po
or um jingle infa ntil marcante.
(PA
ACHECO, 2
2009)
Curitib
ba, como todas
t
as cidades, utiliza
u
a divulgação da campanha
nacio
onal, ade
equando às
à suas necessida
ades, com
mo o mobbiliário urbano
subsstituindo o outdoor. A campanh
ha é coorde
enada pela
a Secretarria Municipal de
Saúd
de em con
njunto com a Central de Vacina
a.
De aco
ordo com uma coletta de inforrmações exploratóriaas por meio de
entre
evistas co
om as pes
ssoas envo
olvidas na
a campanh
ha 2009, a presenç
ça do
perssonagem Zé
Z Gotinha
a é gerencciada pelo
o distrito sanitário
s
dee cada re
egião,
onde
e cada disstrito rece
ebe o figu rino e se responsa
abiliza por seleciona
ar os
ponttos que recceberão o Zé Gotinh
ha. Cada distrito
d
tem
m seu próprrio critério para
essa
a seleção. Como exe
emplo, pod
de-se citarr o Distrito Sanitário do Portão
o que
faz a seleção pelos postos de ssaúde que disponibillizam um funcionário do
postto disposto
o a se ca
aracterizarr, e um transporte adequadoo, já que pelo
tama
anho do trraje não caberia
c
num
m carro co
omum. Ou
utro exempplo é o Distrito
Matrriz que tra
abalha com
m análises das últimas campanhas e veerifica os lo
ocais
maiss movimen
ntados para
a esses terrem a pres
sença do personagem
p
m.
4. OS RECUR
RSOS TEAT
TRAIS UT
TILIZADOS
S
Um mesmo
m
esp
petáculo po
ode utiliza
ar muitos recursos tteatrais, sendo
que todos eless compõem
m uma uni dade de significado
s
que torna m a expre
essão
maiss compreensível.
Como exemplo de
d elementtos no esp
petáculo, pe
ermite-se ccitar: vestu
uário,
iluminação, so
onoplastia, maquiage
em, música
a e movime
ento cênicco do ator. E os
recu
ursos ligad
dos diretam
mente à in
nterpretaçã
ão como: gesto, exxpressão fa
acial,
ento
onação, expressão co
orporal, vo
oz e palavra
a.
Para compor
c
o visual da
a campanh
ha contra a poliomieelite 2009, em
Curittiba, foram
m utilizado
os como cenários, em prim
meiro luga r, o ambiente
apre
esentado no comercia
al de televvisão; e, nu
um segund
do momentto, as unidades
de ssaúde e loccais público
os como sshoppings e praças. O cenário é a localiz
zação
espa
acial e dep
pendendo da concep
pção pode
e ser qualq
quer local que possibilite
um p
público em
m volta, fatto este que
e acontece
eu na cam
mpanha Zé Gotinha 2009.
2
No p
primeiro momento, que é o da televisão, a ação de
esenrolou--se no club
be do
Zé G
Gotinha, um
m cenário bem infan
ntil e agrad
dável aos olhos, com
m roda gigante,
balão, floresta e muitos amigos.
a
Já
á no segun
ndo momento o artissta chegava em
dos locais públicos citados,
c
e lá interagiia com o público
p
usaando semp
pre o
um d
imprroviso e ap
proveitando
o o cenário
o do local.

ário do com
mercial tele
evisivo
Figura 01 - Cená
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A indumentária é o caminh
ho mais es
streito para
a o espectaador identificarse ccom o perrsonagem,, que tem visualmente relaçã
ão com o ator e o real.
Porta
anto, tem que
q ser um
ma referênccia bem clara para uma comunnicação eficaz.
Para caracteriza
c
ar o person
nagem Zé Gotinha foi
f utilizadoo um traje
e que
reme
ete à ideia
a de ambie
ente infanttil e afetividade. Parra isso, forrmas esférricas,
core
es claras e texturas são
s aplica
adas à con
ncepção do
o figurino. Em Curitib
ba, a
roup
pa é bem grossa
g
porr ser uma cidade de clima frio, cobre o ccorpo todo
o não
dand
do margem
m para a criança
c
ve
er o ator sob
s
a vesttimenta, quue é a me
esma
desd
de a criaçã
ão do perso
onagem e que cria id
dentificação imediataa.
A cor branca na
a roupa dirrige o espectador à ideia de ssaúde, higiene,
bem
m como a te
ernura do personage
em como fundament
f
ta Ghisleri , “[...] o brranco
que significa paz,
p
purez
za, tranquiilidade. No
o período clássico o branco era
e a
simb
bologia da
as nuvens
s, a mora
ada dos Deuses. Represennta també
ém a
ingenuidade e pureza”. Além da cor, a ro
oupa tem uma textuura macia que
tamb
bém condu
uz à referê
ência da p
pureza e da
a ternura. Ainda parra auxiliar essa
referrência, a forma
f
arredondada llembra a gota
g
neces
ssária paraa a vacina
ação.
Maiss uma ve
ez Ghislerri classificca que “F
Formas exageradass, grandes
s ou
pequ
uenas dem
mais, são utilizadas para um estilo mais pícaro, comédia, pois
estiliizamos um
ma personalidade brincalhon
na ou um trapalhãoo, tornand
do o
perssonagem um caricato
o [...]”.
Figura 02 - Figurrino do Zé Gotinha

estual do personage
p
em Zé Gottinha é um
m dos
A exprressão corrporal e ge
recu
ursos cêniccos mais marcantes.
m
. Observan
ndo a interpretação verifica-se
e que
enta acenando paraa as crian
nças,
consstantementte o personagem sse movime
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man
ndando be
eijos e cha
amando p
para a vac
cinação, além
a
de uum gesto bem
cara
acterístico da campa
anha mosttrando as duas gotinhas. Piruuetas, abra
aços,
braçços ao alto também são
s expresssões utiliza
adas pelo personageem.
É o co
orpo do pe
ersonagem que mais
s envolve o espectaddor. É por meio
dele que o Zé Gotinha brrinca com as criança
as.
Figura 03 - Expre
essão corp
poral do Zé
é Gotinha

A exprressão facial sempre
e sorrindo, os olhos grandes
g
e arredonda
ados,
sempre pisca
ando lenta
amente, p
parecem sempre
s
afetivos
a
paara adulto
os e
crian
nças.
Figura 04 - Gesto
os do Zé G
Gotinha

A música sempre
e foi muito
o presente nas apariç
ções do Zéé Gotinha e não
foi d
diferente no
o ano de 2009. A p
propaganda
a de TV contava com
m uma mú
úsica
que incentivavva as crianças a en
ntrarem pa
ara o Club
be do Zé Gotinha. Essa
mesma música
a foi usada
a nas rádio
os no forma
ato jingle de
d 30 seguundos.
Já a dança foi presente
e em todo
os os loca
ais visitaddos, os atores
danççavam parra chamarr atenção das crianç
ças que normalmen
n
nte respondiam
posittivamente e se aprox
ximavam d
do persona
agem.
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Figura 05 - Danç
ça

A cam
mpanha co
ontra a po
oliomielite 2009 con
ntou com dois tipos de
comunicação pela
p
palavrra. O bone
eco na tele
evisão conv
versava coom as crian
nças,
enqu
uanto que
e o bonec
co dos po
ostos tinh
ha uma visível dificculdade de
e se
comunicar através da palavra.
p
A
Apesar de poder fala
ar, a cabeeça grande da
vestimenta cob
bria todo o rosto do i ntérprete tendo
t
apen
nas uma teela na altura do
rosto
o. Isso fazzia com qu
ue fosse n
necessário estar bem
m próximoo e atento para
ouvir o que o Zé Gotinh
ha falava. Por esse motivo, ra
aramente o persona
agem
convversava co
om as crian
nças. Poré
ém, quando
o falava ch
hamava baastante ate
enção
e fazzia com qu
ue muitas crianças
c
se
e aproxima
assem para
a conversaar com ele.
Figura 06 - Zé Gotinha Con
nversando
o

O recu
urso da campanha q ue melhor parece ca
aracterizar a presenç
ça do
teatrro é o atorr, que travestido de um person
nagem tem
m a missãoo de entre
eter e
comunicar a ideia. A vida
v
do pe
ersonagem
m traz emoção aos espectadores.
Segu
uindo o rotteiro prévio
o já de mu
uitos anos, que é o de incentivaar a vacina
ação,
o attor, por meio de sua intuição , improvisa brincade
eiras e exxpressões para
cham
mar a aten
nção e con
nscientizar a plateia sobre
s
a va
acinação, aalém de distrair
a pre
eocupação
o da crianç
ça com o m
medo da go
otinha.
O perssonagem utiliza-se
u
de
e gestos sempre grandes e impprovisados
s.
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CON
NCLUSÃO
O
Inicialm
mente, salienta-se ne
este capítu
ulo que o objeto
o
de ppesquisa deste
d
artig
go se consttituiu num terreno um
m tanto qua
anto árduo
o, sentiu-see a carênc
cia de
uma
a bibliograffia especia
alizada em
m que haja
a congruên
ncia entre os campo
os da
publicidade e propagand
p
da, a mobil ização soc
cial e o tea
atro.
Por meio
m
deste
e estudo ffoi possíve
el identific
car algunss dos recu
ursos
teatrrais possívveis de serem utilizzados na campanha
a de mobbilização social
s
conttra a poliom
mielite na cidade
c
de Curitiba, no
n ano de 2009.
2
Obseervou-se que
q o
perssonagem (Zé
(
Gotinha), apessar de ser denomin
nado um guimmick
k por
publicitários, apropria-se
a
e de recurssos empreg
gados nas artes cênnicas para fazer
valer o seu principal objetivo
o
q ue é o de
d ajudar na consccientização
o da
impo
ortância da
a vacinação
o.
É fato
o que o teatro
t
prom
move inte
eração enttre pessoaas e pess
soas,
pesssoas e ideias, e que, por essa razão, tam
mbém é um
m espaço--tempo em
m que
se ccriam comp
portamento
os, geram
m-se tendências, enfiim, ações sociais. Nesta
N
persspectiva, este
e
estudo permitiu
u inferir qu
ue realmente os reccursos tea
atrais
emp
pregados nesta
n
camp
panha auxiiliam na prropagação da ideia, na mobiliz
zação
socia
al para combater
c
um prob
blema de saúde pública;
p
neesse caso, a
polio
omielite.
Conclu
uiu-se que
e os recurssos teatrais são imp
portantes aaliados parra as
campanhas de
e mobilizaç
ção social. Prova dis
sso, é a pe
ermanênciaa da campanha
23 anos e sua identificação
o pelas pessoas,
p
que
q
someente ao ver
v
o
há 2
perssonagem Zé
Z Gotinha, mesmo ssem tanta divulgação
d
o atualmennte, conseg
guem
asso
ociá-lo à id
deia de va
acinação e prevenç
ção contra poliomieliite. Marco
ondes
Filho
o (1985, p.. 11) avalia
a que “[...] Se a prop
paganda fo
oi boa, isto se vê, quando
ela pôde atua
ar por um tempo ma
ais longo sobre as pessoas qque ela queria
quistar”.
conq
Partind
do-se da maneira
m
co
om que ess
ses recurso
os teatraiss são utiliza
ados,
pelo menos na
a campanh
ha estudad
da, parece dar um to
om receptivvo, acolhed
dor e
por q
que não dizer
d
didático e educcacional às
s ações da
a própria ccampanha, isso
porq
que ajudam
m a instruir e conscie ntizar.
Talvezz, em futura
as campan
nhas, num âmbito ma
ais analisaado, possam se
prom
mover açõ
ões mais contunden
ntes no que
q
diz re
espeito à utilização dos
recu
ursos teatra
ais na pub
blicidade e na propa
aganda. Em
m outras ppalavras, que
q o
teatrro e as dra
amatizaçõe
es aconteççam de ma
aneira mais efetiva pporque as artes
cêniccas têm esse
e
pode
er de sedu
uzir e con
nduzir o público a nnovas ideias e
refle
exões.
Ressalta-se tam
mbém a im
mportância
a de se pensar
p
na publicidade e
prop
paganda como
c
mobilização social ex
xatamente porque hoje a nossa
n
conssciência é planetária, batemos de frente com endem
mias e panndemias e há a
nece
essidade de
d uma con
nscientizaçção planetá
ária ambiental.
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