
Evolução dos meios de comunicação e linguagens

Publicidade ou poesia
multimidiática?

Advertising or multimedia poetry?

Sônia Breitenwieser Alves
dos Santos Castino

Mestre em Letras pela FFLCH- USP
Docente e pesquisadora da Faculdade Cásper Libero

breite@zipmail.com.br

Resumo —
Se a publicidade digere vorazmente procedimentos poéticos que possam contribuir para aumentar sua capacidade de
sedução, a poesia pode encontrar, na publicidade, material para a criação poética. Poesia e publicidade tornam-se, assim,
devedoras uma da outra nesse esvaecer de fronteiras. A partir de estudos no âmbito da estilística e da comunicação sobre
procedimentos poéticos, capazes de efeitos de sentido, buscamos flagrar as manifestações da poeticidade em composições
poético-estéticas publicitárias e em poemas multimidiáticos.

Palavras-chave: Poesia, publicidade, recursos poéticos, estilística, efeitos de sentido.

Abstract -
If advertising greedily digests poetic procedures, which may contribute to increase its capability of seducing, poetry may
find, in advertising, material for the poetic creation. Thus, poetry and advertising become debtors to each other in this
dissipation of boundaries. Based on studies of stylistic and communication on poetic procedures capable of conveying
effects of meaning, we tried to witness the manifestations of poeticism in poetic and aesthetíc compositions in advertis-
ing and in multimedia poems.

Key words: poetry, advertising, poetic resources, stylistics, effects of meaning.

Resumen -
Si Ia publicidad digiere vorazmente los procedimientos poéticos que puedan contribuir para aumentar su capacidad
de seducción, Ia poesia puede encontrar, en Ia publicidad, material para Ia creacción poética. Poesia y publicidad se
hacen, así, deudoras, Ia una de Ia otra, en ese desvanecer de fronteras. A partir de estúdios en el âmbito de Ia
estilística y de Ia com unicación sobre los procedimientos poéticos, capaces de efectos/ dotados de sentido, buscamos
encontrar Ias manifestaciones de Ia poeticidad en composiciones poético-estéticas publicitárias y en poemas
multimediáticos.

Palabras clave: Poesia, publicidad, recursos poéticos, estilística, efectos de sentido.



Introdução

N ossa pesquisa pode ser incluída em
um contexto mais amplo de estudos
sobre a relação e o apagamento de

fronteiras entre as artes e entre linguagens.
Encontramos reflexões acerca da questão
já em Platão, retomado por Simônides
("pintura é poesia muda e poesia é pintu-
ra que fala"), Plutarco e estudos de Horácio
sobre a ecfrase, mais tarde contestados por
Lessing e, mais recentemente, retomados
e desenvolvidos por pesquisadores da teo-
ria literária e da semiótica.

A partir do Modernismo poetas têm
feito uso de textos e de procedimentos pu-

blicitários em seu fazer li-
terário, de tal forma que é
possível falar-se numa con-
vivência crítico-paródica-
irônica da poesia com a pu-
blicidade1. Basta citar a
Balada das três mulheres do
sabonete Araxá de Manuel
Bandeira e Eu, etiqueta de
Carlos Drummond de
Andrade, que parodiaram
elementos da cultura de
massa e da publicidade para
criticá-las. Imerso em seu
tempo, o poeta está em con-
tato com a publicidade, pro-

dutora de textos que marcam e integram o
seu repertório e o de seu leitor, e por isso,
é capaz de subvertê-la criticamente, ou de
fazer uso de mecanismos, estilos e formas
publicitários com o intuito de dar maior vi-
sibilidade a sua criação poética.

O poema de Drummond Eu, etiqueta
constrói-se no diálogo entre o campo se-
mântico da publicidade e o da moda, para
questionar o papel da cultura de massa na
perda de referências e dissolução da iden-
tidade do homem do século XX. O "eu"
transforma-se em homem-anúncio, etique-
ta, artigo industrial, objeto e reifica-se em

coisa2, hiperônimo vago, cujo sentido va-
zio é preenchido no contexto: "peço que

meu nome retifiquem /Já não me convém
o título de homem. / Meu nome novo é
coisa. /Eu sou a coisa, coisamente. Ao ler
o poema, dizemos "eu" junto com o poe-
ta, o que deflagra nossa identificação com
aqueles processos de reificação e de esva-
ziamento de sentidos e referências. No
entanto, o "eu" é capaz de refletir sobre
esse esvaziamento, de que é prova o pró-
prio poema - uma forma de resistência.

A publicidade, por sua vez, tem reto-
mado recursos poéticos, como rima, jogos
de palavras, ambigüidade e recentemente
o metalingüístico: a metapublicidade en-
contra-se em vários anúncios já antológicos
de Oliviero Toscani para a Benetton. "Cam-
panhas que visam sempre a desnudar os
mecanismos implícitos nos dispositivos de
divulgação publicitários e seus recorrentes
estereótipos".3 Temos, assim publicidade e
literatura, ambas produtos da cultura, a di-
alogar uma com a outra.

O canibalismo da publicidade digere vo-
razmente os procedimentos, de arte ou de
outras linguagens, que possam contribuir
para aumentar sua capacidade de sedução.
Manifestações publicitárias "artísticas" tor-
nam-se um espaço de explicitação de uma
arte engajada a serviço dos grupos de poder
que hoje detêm a hegemonia do arcabouço
ideológico. No entanto, a absorção pelo sis-
tema nunca é completa, a voz do artista so-
brevive, mesmo compromissada, pois a arte
é capaz de achar caminhos, como a água que,
absorvida por camadas e camadas de terra e
pedra, forma mananciais subterrâneos e, nas
condições certas, explode terra e pedra para
ressurgir à superfície em forma de gêiseres.
Assim, a poesia sempre encontra caminhos
para aflorar. O poeta ou criativo, como se

1 Maria da Conceição Golobovante. "A Publicidade na
Literatura, uma influência paródica?". In: Comunicarte,
n. 25.

2 Ana Elvira Gebera & Guaraciaba Micheletti. "Etiqueta,
homogeneização, reificação". In: Guaraciaba Micheletti
(coord.). Leitura e construção do real: o lugar da poesia
na ficção, p. 31-50.
3 Golobovante. Idem. Ib,, p. 98-100.
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diz em publicidade, está em posição privi-
legiada para criticar o sistema em que ele
mesmo está inserido. O fazer poético no in-
terior do discurso publicitário, em lugar de
legitimá-lo cegamente, pode submetê-lo: in-
tegra-se para resistir. Assim, certos textos
publicitários, devido às múltiplas leituras
que abrigam, à capacidade de aumentar o
repertório do público-alvo4 e de reeducar sua
percepção, à crítica do próprio publicitário
e da sociedade de consumo5 podem ser tra-
tados como objetos de fruição.

Discussão teórica

O sentido no discurso poético
De início faz-se necessário caracterizar

o poético para identificar as formas de sua
revelação em certas peças publicitárias.
Recorremos para isso a teóricos da
poeticidade e da lingüística poética.

Gaston Bachelard6 explica o enigma do
discurso poético em termos de um princí-
pio de simultaneidade essencial: vários
tempos convivem no espaço do poema,
vários sentidos configuram-se no espaço da
palavra poética. Esse princípio parece
confirmar a formulação estruturalista-lin-
güística de Jakobson para explicar o tex-
to poético: projeção do eixo vertical,
paradigmático, sobre o eixo horizontal,
sintagmático. Se, como diz Bachelard, a
prosódia cotidiana, para administrar arre-
batamentos e emoções, organiza sonorida-
des, regula cadências para deixá-las inó-
cuas, imperceptíveis em si mesmas -
transparentes, ou aclara os traços patéti-
cos de sentido da palavra, em favor dos
traços conceituais (ou noéticos)7; a pala-
vra poética resgata-os, tanto por meio da
redundância sistemática, numa operação
sobre o eixo sintagmático, como por meio
de formas desviantes, numa operação so-

bre o eixo paradigmático. Tanto quanto a
metáfora, a recorrência é capaz de criar
analogias de sentido, princípio organiza-
dor da poesia. É, portanto, no aspecto se-

mântico que se encontra a essência da
poeticidade.

No poema tudo significa. Em poesia, as
palavras estão dinamizadas, pois no lugar
de seu traço significativo fundamental há o
desenvolvimento da intensidade de traços
flutuantes. No dizer de Tinianov8, no dis-
curso prosaico predominam os significados
estáveis ou traços significativos fundamen-
tais, mas no discurso poético temos a con-
vivência desses traços fundamentais com
traços flutuantes, gerados pelo imprevisto,
pelo deslocamento do uso habitual da lín-
gua. Em outras palavras: as inter-relações
no texto poético hiperpotencializam proce-
dimentos da fala corrente, singularizando-
a e desautomatizando-a.

Rolk Kloepfer9 vai além das análises dos
formalistas, restritas à obra em sua imanência
e contesta o argumento formalista de que o
essencial em arte e em literatura não está na
relação da obra com o mundo, ou o autor, ou
o leitor, mas unicamente nas inter-relações
dos elementos internos que a constituem.
Kloepfer, ao contrário, defende que o poético
pode assentar em princípios de âmbito semân-
tico-comunicativo, por exemplo, a metáfora
ou diferentes formas de conotação, que agem
ao lado de procedimentos de ordem tônica,
métrica e sintática. Também Bakhtin afirma
que não podem ser rejeitados nem o conteú-
do, ou relação com o mundo; nem a forma,
entendida como intervenção do autor, um ser
no mundo e na comunicação. Na visão
bakhtiniana, do encontro de dois sujeitos nas-

4 Solange Bigal. O que é criação publicitária: ou (O esté-
tico na publicidade), p.50.
•' Sônia B. A. S. Castino "O poético na publicidade" In:
Communicare: revista do pesquisa.
" Gaston Bachelard. "Instante poético e instante metafísico".
In: O direito de sonhar, p.104.
7 Jean Cohen. A plenitude da linguagem: teoria da
poeticidade. O modelo de Jean Cohen pareceu-nos fascinan-
te, pois subjaz a ele a tese de que a poesia é o discurso
primevo, fundamental. Daí não haver porque se espantar em
encontrá-la quando ou onde menos se espera.

8 Yuri Tinianov. "Os traços flutuantes da significação no ver-
so". In: O discurso da poesia. "Poétique", n. 28 p.15-24
9 Rolk Kloepfer. Poética e lingüística.
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ce o sentido da obra, ponte lançada entre eles.
A poesia é uma experiência que gera signifi-
cado, mas os sentidos, que o texto poético
potencializa, revelam-se somente ao encon-
trar e tocar sentidos outros, alheios.

Kloepfer sistematizou em seu modelo
teórico alguns princípios poéticos, que
agem concomitantemente: inovação /
desautomatização; polifuncionalidade;
conotação / associação / alusão; co-ocorrên-
cia; iconização / modelização. O estudioso
salientou, contudo, que "não se pode equi-
parar um princípio poético à essência do
poético", colocando-se assim na mesma po-
sição de Bakhtin, critica o Formalismo rus-
so e o Neoformalismo do grupo de Dubois,
por separarem artificialmente a função poé-

tica do complexo de funções
comunicativas, como se ela
fosse um fim em si mesma. O
ato de linguagem poética,
porém, não se desqualifica
como ato de comunicação
nem fecha o discurso em
metadiscurso.

Inovação e desautoma-
tização. Inovação, para
Kloepfer, é uma infração
aos princípios fundamen-
tais da língua, o que inter-
rompe o processo semió-

tico automático e leva o receptor ao
próprio signo, que é assim opacificado. No
uso corrente da língua, o signo parece
transparente, pois a associação, automa-
tizada, entre um significante e seu signi-
ficado ocorre imediatamente. Com a
desautomatização, o signo, apreendido
como tal, arrastado para o primeiro plano
do consciente, passa de signo a "coisa" -
materializa-se, atualiza-se. Assim, aumen-
tam o período de percepção do receptor e
sua participação ativa no processo
semiótico. Vários procedimentos, exausti-
vamente classificados e renomeados pelos
Neo-formalistas do grupo m de Jean Dubois

e por outros teóricos podem provocar tal
atualização: repetições, deslocamentos, iso-

lamento de um signo ou de um grupo de
signos no espaço do texto, posição no final
de certo segmento textual (por exemplo, no
final do verso), cesuras, enjambements,
pausas, silêncios, comparações baseadas
em conhecimento partilhado com o recep-
tor, jogo de contrastes, tamanho dos
sintagmas, jogo de paralelismos.

Polifuncionalidade. Trata-se da possi-
bilidade de utilizar um signo de tal modo
que as suas várias funções (semânticas,
sintáticas e pragmáticas) sejam atualizadas
simultaneamente. Aquilo que Jean Cohen
percebeu em relação aos traços semânti-
cos (noéticos e patéticos) das palavras,
Kloepfer ampliou em relação às funções
dos signos em situação de uso. A elevação
da carga funcional do signo reduz a quan-
tidade de signos necessários, mas exige
maior esforço do receptor: transmite-se um
grande número de informações, usando
poucos signos polifuncionais que instau-
ram a polissemia e a polivalência.

Conotação, associação e alusão. Pela
conotação um signo transforma-se em
significante de outro signo, mas, ao con-
trário da metáfora e da metonímia, o signo
de partida continua a funcionar por si só.
As associações evocadas no receptor são
individuais, vagas e potencialmente mui-
to variadas. Alusão ocorre quando tais as-
sociações são dirigidas em certo sentido
para formarem uma rede, num contexto
que não se dá de pronto, mas exige do re-
ceptor que encontre as associações novas
sugeridas pelo texto. As palavras tornam-
se vivências que se associam a outras
vivências, ao fazer parte, no poema, de
uma constelação de palavras e de senti-
dos. E assim que cada nova leitura ajuda a
construir a experiência do poema.

Há co-ocorrência (ou motivação do sig-
no) quando o significante de um signo é
imagem de um elemento do significado.
"O significante modeliza relações que
correspondem de um modo qualquer ao

10 Rolk Kloepfer. Poética e lingüística, p. 86-87.
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nosso modelo de percepção do objeto" 10.
Temos, assim, o signo muito próximo de
constituir uma imagem icônica do objeto
referenciado.

A iconização/modelização é o proce-
dimento que mais exige do leitor e o me-
nos freqüente no discurso cotidiano. Na
iconização todos os elementos do texto se
tornam parte material do signo, portanto
significante de um conteúdo que não está
diretamente articulado no próprio texto.
Refere-se necessariamente a todo o texto e
realiza o que Kloepfer chama de função
cognitiva da poesia.

Vídeo-poesía e o
texto publicitário

"tensão de palavras-coisas no
espaço-tempo" (Augusto de
Campos)

Todo poema é uma organização espe-
cial de relações sígnicas que constróem
sua iconicidade, no entanto, para
Philadelpho Menezes11, em criações poé-
ticas contemporâneas tais alianças são
estabelecidas entre signos de diferentes
matrizes. Num vídeo-poema temos inte-
gração semântico-funcional entre signos de
diferentes naturezas, processos de entre-
laçamento entre palavra, imagem, som e
movimento. Diferentes tipos de signos são
combinados com a finalidade de sugerir
interfaces, pontos de contato e de criação
de efeitos de sentidos. O signo verbal é
usado para além do verbal e, muitas ve-
zes, direções variáveis de leitura da pala-
vra tornam imagem, som e movimento
mais do que acabamento da palavra. As
visualidades da imagem e dos signos ver-
bais podem se combinar de tal modo que
seus sentidos no espaço do poema resul-
tam do jogo da interação entre eles.

Não há como negar semelhanças
observáveis entre criações da poética con-
temporânea, os chamados vídeo-poemas,

e certos filmes publicitários, as composi-

ções poético-estéticas publicitárias12 -
CPEPs.

O exemplo de
Carnaval e A semana

Observaremos processos intersígnicos
detonadores de novos sentidos, em Carna-
val, vídeo-poema de Arnaldo Antunes, que
faz parte de Nome13, chamado por Mônica
Pinto Rodrigues da Costa14 de poesia
multimidiática, porque explora potencia-
lidades de diferentes suportes: conjunto de
vídeo, cd e livro.

A questão da representação da linguagem
é problematizada por Antunes em Carnaval.
O tom lúgubre num texto sobre o carnaval
aponta para uma primeira aproximação entre
contrários, que é um procedimento de carna-
valização. A trilha contrapõe melodia agradá-
vel ou sonoridades alegres de uma escola de
samba a voz masculina grave e voz feminina,
cantando juntos, em semitons, uma melodia
repetitiva e lúgubre. Antunes remete à arbi-
trariedade do signo verbal e, mais, duvida da
sua possibilidade de carrear sentidos, ao cons-
truir uma letra que se limita às frases: "pode
ser chamada de árvore, pode ser chamado de
pássaro, pode ser chamada de máquina, pode
ser chamada de carnaval" e à repetição da
festiva palavra carnaval.

A repetição do signo à exaustão leva
ao esvaziamento de seu sentido, num mo-
vimento inverso ao que, como veremos,
ocorrerá na CPEP A semana. Lá a palavra
"semana" está no título, não é renomeada,
mas retomada apenas nas inúmeras pará-
frases-definições, enquanto, em Carnaval,
a palavra "carnaval" é repetida inúmeras
vezes, cantada em coro, com as mais vari-

11 Philadelpho Menezes "Guia para a leitura de poemas
intersignos" In: Philadelpho Menezes (org.), Poesia intersignos
(catálogo), 1985, p.5.
12 Termo proposto por Solange Bigal. Idem.

13 O CD-livro-vídeo Nome é composto de videoclipes animados
de poesia, concebidos graficamente por Antunes, Zaba Moreau,
Célia Catunda e Kiko Mistrorigo.

14 Mônica P. Rodrigues da Costa. Nova poesia brasileira: 10 poetas,

\/olume 4 - Nº 1 - 1º sem. 2004

127

Sônia Breitenwieser Alves dos Santos Gastino



Publicidade ou p o e s i a m i d i á t ica ?

adas nuances prosódicas e rítmicas, de tal
forma que ao ouvi-la tantas vezes em se-
guida, deixamos de ouvi-la de verdade.

Simultaneamente ao canto, vemos na
tela do vídeo apenas a mão de um escriba
(que poderia ser a nossa) que, em ritmo
mais rápido ou mais lento escreve, no que
provavelmente é numa lousa branca, como
se fosse a própria tela, a letra que vai sen-
do cantada. É como se pudéssemos acom-
panhar o processo criativo do texto. Trata-
se de uma alusão ao primitivismo usado
pelas vanguardas para desmontar as sinta-
xes tradicionais em busca da simplificação
pela "ressurreição da caligrafia como ex-
tensão do gesto do artista e do dígito de
sua presença na obra" 15. Arnaldo Antunes

concilia a caligrafia manual
com os meios tecnológicos,
estabelecendo um paradoxo
da convivência dos opostos.
A afirmação de Menezes a
respeito do resgate da escrita
manual pelas vanguardas
aplica-se a Carnaval: "A ca-
ligrafia estabelece uma pon-
te direta do poeta com o tex-
to e daí com o leitor que se
vê diante do índice do autor''
O poema caligráfico possui
um caráter de esboço, de

incompletude, desvelando o momento fun-
damental da criação. Da mesma forma, o
vídeo-poema em análise procede pela re-
escrita sobreposta à escrita anterior que
desvanece nos emaranhados que produz.

carnavalesco. Assim o processo que pro-
voca o esvaziamento de sentido do signo
produz outro significante que, por relação
metonímica, retoma o sentido do primei-
ro em toda sua dimensão de palavra e de
referente. O processo conta o que aconte-
ce no carnaval, portanto define carnava-
lescamente e metalingüisticamente o con-
ceito [carnaval].

Arnaldo institui a paródia do carnaval,
iconiza o conceito e dessacraliza a linguagem
como representação, ao mesmo tempo em que
aponta para a inevitabilidade, para nós, dos
limites da mediação pela linguagem.

A semana

A semana é o nome da composição
poético-estética publicitária, filme publi-
citário não convencional exibido na tele-
visão e no cinema, criado pela agência W/
Brasil para a Editora Globo. Recebeu vári-
os prêmios, entre eles o Grand Clio 2001.

A semana revela exemplarmente a mi-
gração, para a publicidade, de conquistas das
vídeo-poéticas. Temos em um texto de lin-
guagem híbrida a transformação de palavras
em imagens sonoras e visuais e a multipli-
cação de sentidos pela integração perfeita de
elementos de diferentes linguagens.

Recursos de produção gráfica, como a
exploração de tipos, cores, fundos,
sobreposição de imagens, inserção de mo-
vimento nas palavras e outros recursos de
animação somam-se à linguagem do vídeo.
Observamos simultaneidade de ocorrênci-
as, um conjunto verbivocovisual e cinético,
formado por trilha sonora (música, voz e
efeitos como ecoização), leitura em movi-
mento de poesia escrita e vídeo, enfim um
caldo aparentemente caótico, que, no en-
tanto, cria diferentes possibilidades de re-
lações produtoras de sentidos novos e que
desafia o receptor. Além disso, temos fe-
nômenos estilísticos como: justaposição,
sintaxe paratática, enumeração, metonímia.

15 Idem, ibidem.
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A imagem destrói o signo pelo desgas-
te do significante, escrito e sobrescrito inú-
meras vezes, ele se apaga como signo ver-
bal e se torna imagem, que por sua vez volta
a significar. Forma-se um emaranhado se-
melhante a inúmeras serpentinas, enrola-
das também inúmeras vezes. Refaz-se a
movimentação do carnaval que acaba com
os seus símbolos emaranhados, como no
fim de um baile de carnaval. Ou como no

final do desfile restam os seus indícios no
sambódromo: restos de fantasias, um lixo



Observa-se também interação da pala-
vra com sua imagem gráfica e representa-
ção rítmica e musical. Há exploração da
visualidade da escrita, pois são projetados
na tela, um a um, 49 "versos" grafados com
tipos gráficos "clássicos" (Monotype
corsiva), que se combinam a fotos antigas.
O texto verbal, em versos declamados por
uma voz sintetizada, casa-se a efeitos de
grafismos, luz, fotos, música. Estabelece-
se uma relação de contraste entre fotos em
sépia que evocam o passado e a música new
age somada à voz sintetizada, que evocam
o futuro.

No texto verbal rompe-se a estrutura
linear do código verbal: o sujeito de todos
os segmentos é a semana, nomeada expli-
citamente apenas no título, todas as frases
são fragmentárias, falta-lhes o verbo, o su-
jeito está elíptico. Repete-se a mesma es-
trutura sintática: preposição + artigo +
nome + numerai + nome, como podemos
observar a seguir:

A semana

1 Para um preso
2 Menos sete dias
3 Para um doente
4 Mais sete dias
5 Para os felizes
6 sete motivos
7 Para os tristes
8 sete remédios
9 Para os ricos
10 sete jantares
11 Para os pobres
12 sete f o m e s
13 Para a esperança
14 sete novas manhãs
15 Para a insônia
16 sete longas noites
17 Para os sozinhos
18 sete chances
19 Para os ausentes

20 sete culpas
21 Para um cachorro
22 quarenta e nove dias
23 Para uma mosca

24 sete gerações
25 Para os empresários
26 vinte e cinco por cento do mês
27 Para os economistas
28 zero vírgula zero dezenove do ano
29 Para os pessimistas
30 sete riscos
31 Para os otimistas
32 sete oportunidades
33 Para a Terra
34 sete voltas
35 Para o pescador
36 sete partidas
37 Pra cumprir o prazo
38 pouco
39 Pra criar o mundo
40 o suficiente
41 Para uma gripe
42 a cura
43 Para uma rosa
44 a morte
45 Para a história
46 nada
47 Para a Época
48 tudo.
49 Época. Toda semana.

Em A semana, o processo semiótico
automático é interrompido, ou seja, ocor-
re a desautomatização, característica do
discurso poético, por meio do procedimen-
to poético da repetição paralelística, que
faz a atenção do receptor concentrar-se no
próprio signo que se torna "coisa", signo
motivado. Os elementos verbais e não ver-
bais, justapostos ou sobrepostos, estão in-
teiramente integrados, dependentes uns
dos outros.

Se compararmos A semana com a peça
publicitária Bem vindo à vida, de J. Walter
Thompson para o Ford Eco-Sport, que usa
trechos do poema de Thiago de Mello, Os
estatutos do homem, observamos que nesta
os versos declamados, sons e imagens não
se integram numa unidade de relações ge-
radoras de novos sentidos, embora associ-
ados de forma coerente. As imagens limi-
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tam-se a reiterar as idéias dos excertos do
texto, sem gerar polifuncionalidade, sem
maiores conotações. Não há co-ocorrência/
motivação, nem desautomatização / atua-
lização. No comercial Bem-vindo à vida,
observamos a colagem de trechos do poe-
ma de Thiago de Mello ilustrando imagens
publicitárias banais, eufóricas. Nele a pu-
blicidade apenas faz uso retórico-persua-
sivo de um texto que em outro contexto é
poético. Na verdade, o poema truncado é
empobrecido no contexto do filme publi-
citário, o que caracteriza a canibalização
pela palavra publicitária do poder de se-
dução do texto poético.

Em A semana signos verbais e elemen-
tos não-verbais formam um texto híbrido,

como é característico do fil-
me publicitário banal, no en-
tanto, as relações entre eles
são de tal ordem que au-
mentam o número de signi-
ficados possíveis, tornam-se
polifuncionais, ou têm seus
paternas reativados, a partir
das rupturas instauradas e
das sugeridas possibilida-
des de novas organizações
em uma obra aberta, como
Carnaval.

De forma similar a Car-
naval, A semana busca por meio da repe-
tição obsessiva, a essência - aqui do con-
ceito de semana. São reiteradas e
justapostas definições expressivas, portan-
to relativas. O que significaria uma sema-
na para diversos indivíduos envolvidos em
situações diferentes? Mostrando que expe-
riências e sentimentos são únicos, embora
encontrem para sua expressão formas
automatizadas pela língua, o texto do fil-
me enumera exaustivamente várias defi-
nições, na procura desesperada de uma
síntese ou compreensão total desse perío-
do de tempo, que, no entanto, por não
achar sua definição definitiva, perde-se

como período de tempo, é o nada, e chega
a ser tudo, resgatado pela ÉPOCA. Joga-se

com a ambigüidade do próprio nome do
produto - ÉPOCA. Joga-se com uma série
de oxímoros, pois as definições confron-
tadas são paradoxais. A semana iguala-se
a mais sete dias e, ao mesmo tempo, a me-
nos sete dias; a sete jantares e a sete fo-
mes; à cura e à morte...

Definir é determinar a extensão de al-
guma coisa, é explicar o significado de
alguma coisa, é expor com precisão, é de-
cidir, fixar, é enunciar os atributos essen-
ciais e específicos de um objeto, de modo
que se torne inconfundível com outro.
Ora, as definições de A semana, não fi-
xam atributos, antes os dispersam. Des-
constrói-se justamente o que tornaria es-
pecífico o objeto semana, sete dias que
podem tomar proporções de gerações ou
de partes infinitesimais. A enumeração
exaustiva das definições, paradoxalmen-
te, torna o conceito indefinido, ou inde-
finível, como o Tempo...

O plano da expressão retoma o plano
do conteúdo, numa co-ocorrência, quan-
do, no final do texto verbal, temos os pro-
nomes indefinidos nada e tudo e nas ima-
gens da galáxia, em movimento, "cheia de
vácuo" (o nada), mas em expansão, e cujas
formas não são definitivas, como o infini-
to (tudo).

O texto aumenta a polissemia de um
signo aparentemente ""neutro" - semana,
que numa situação de uso, aponta para
significados muito diversos. O jogo de re-
petições torna visível a polissemia e nes-
se procedimento são reacendidos, como
no discurso da poesia, traços patéticos,
neutralizados no discurso prosaico e no
filme publicitário banal.

O poema é uma obra de organização
sempre idêntica, se considerarmos sua or-
ganização material, e sempre diferente, por-
que se renova de acordo com as relações
possíveis estabelecidas pelo leitor a par-
tir do texto. Essas relações, embora não
sejam aleatórias, não estão prontas e por
isso são imprevisíveis. Os sentidos gera-
dos podem ser até antagônicos e essa con-
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vivência de contrários no espaço de simul-
taneidades do poema e da CPEP, que de-
safiam a lei da Física de que dois corpos
não podem ocupar o mesmo espaço ao
mesmo tempo.

Na Semana, a desordem aparente das
definições que se contradizem, constrói
paradoxalmente a organização: diversas
abordagens diferentes do objeto mostram
suas contradições, na busca da sua essên-
cia mesma. A semana busca o foco abso-
luto na definição do objeto complexo,
olhando-o de vários ângulos, olhar
poliédrico, poligonal.

A atividade semiológica de se falar so-
bre nossas próprias simbolizações, ou de
refletir sobre a linguagem, corresponde à
metalinguagem. Essa atividade metalin-
güística constitui tanto Carnaval, quanto
A semana, pois definir uma palavra é ati-
vidade metalingüística e atividade reflexi-
va de caráter intelectual.

Quase no desfecho, nos versos 43-46
(43 Para uma rosa 144 a morte / 45 Para
a história / 46 nada), a rosa evoca a rosa
metalingüística de G. Stein "unia rosa é
uma rosa é uma rosa" e retoma as indaga-
ções acerca da representação e da lingua-
gem. O texto sugere, por corporificar isso,
que não é pensável dar conta da complexi-
dade do conceito semana, metonímia de
Tempo (o tempo que só se concretiza quan-
do mensurado), valendo-se de conjecturas,
que não negam, mas também não podem
afirmar nenhuma visão absoluta.

A semana explora as possibilidades
de criação de sentidos das interações das
linguagens no íntimo amálgama que
constróem. Assim temos, por exemplo,
duas formas de concretização do texto
verbal: visual, pela escrita e sonora, pela
vocalização.

Uma música suave, cantada por um
coral, abre o filme. Foto das mãos de um
prisioneiro e grafismos - traços primitivos
que sugerem os sinais que presos fazem
nas paredes para marcar os dias. Uma voz
metálica emite: "Para um preso / menos

sete dias". Na tela, letras em movimento
são projetadas sobrepostas à foto das
mãos apenas, que, apoiadas numa peque-
na janela, são a metonímia do homem
preso, personagem escondido na sombra
negra de uma provável cela, quase um
buraco. Um calendário com as letras:
S/T/Q/Q/S/S/D/ (a semana) corre in-
cessantemente, sempre sobreposto às fo-
tos, as letras sofrem anamorfoses. O texto
verbal, na sua dimensão de imagem gráfi-
ca, é usado da mesma forma que Arnaldo
Antunes faz em Nome. As palavras se esti-
cam ou encolhem ou atravessam a tela, so-
brepostas às imagens fixas das fotos.

Chama atenção imediatamente já no
início de A semana a qualidade maquínica
da voz que emite os versos: trata-se de um
sintetizador e não de uma voz humana, o
que nos desconcerta. O timbre estranho
exige nossa atenção maior de receptores,
acima de qualquer nível exigido por um
filme publicitário banal. Como em Carna-
val, notamos o canal. O canal torna-se sig-
no. As palavras não são imediatamente,
nem facilmente reconhecidas, o que chega
a causar mal estar ou repulsa. Aos poucos
nos acostumamos e percebemos que o mes-
mo texto, escrito, é simultaneamente pro-
jetado, em partes, sobreposto à imagem, ele
mesmo também imagem. A artificialidade
desagradável daquele som aponta à
artificialidade da linguagem - criação da
cultura.

O ser humano não tem aí voz, nem vez,
pois somos mobiles do tempo. Nessa di-
mensão não falamos e não fazemos. À
colagem de definições corresponde um
sujeito fragmentado, não mais fundador do
conhecimento e da ação. A ausência qua-
se absoluta de verbos no texto reforça essa
mesma idéia. A repetição paralelística re-
cupera insistentemente o momento ante-
rior, pois todos estamos presos no tempo.
No plano de expressão verbal, temos ex-
plicitamente a palavra preso, no primeiro

verso, que estende ressonâncias semânti-
cas para todo o poema. A repetição, no
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entanto, incorpora a passagem do tempo.
Aquilo que se repete já não é o mesmo. (A
imagem do calendário constantemente
passando na tela na horizontal aponta para
essa passagem). As fotos são antigas. Os
movimentos da câmera em zoom de afas-
tamento sugerem a sensação do tempo que
passa. Técnica clichê, mas de efeito alta-
mente expressivo.

A escolha lexical e a organização rít-
mica seguem orientação analógica: obser-
vamos isocronia nos 13 primeiros versos,
repetição de um ritmo binário, semelhan-
te à batida do relógio, produzido pelas ce-
suras e pelo acúmulo de palavras paroxíto-
nas. Época é a única palavra proparoxítona
em todo o texto! Temos aqui um exemplo

de co-ocorrência ou motiva-
ção do signo poético. Essa ca-
dência é reforçada, no âmbi-
to verbal, por todo o texto,
declamado de forma monó-
tona pela voz sintetizada,
monocórdia,

A repetição constrói certo
ritmo que está na métrica, no
paralelismo sintático, na reto-
mada do conceito, no jogo de
pares de antíteses cruzadas
(mais X menos; felizes X tris-
tes; ricos X pobres; doente X

cura; manhãs X noites; dias X gerações; pes-
simistas X otimistas; riscos X oportunidades;
voltas X partidas; cura X morte; voltas X par-
tidas; nada X tudo) que, por estarem sendo
usadas para definir a semana podem ser con-
sideradas oxímoros. Tais ocorrências no ní-
vel do texto verbal estão reforçadas tanto
pelos efeitos sonoros da trilha que reitera
os contrastes quanto pelas fotos que trazem
imagens contrastantes, como as que acom-
panham o trecho "Para os sozinhos l sete
chances /Para os ausentes / sete culpas"-
a câmera, instância narrativa, está inicial-
mente em close, zoom de aproximação, so-
bre um quadro de uma criança, a seguir ca-

minha pela mesma foto e focaliza em zoom
de distanciamento uma velhinha.

Os versos curtos formam pares
(dísticos), ligados pelo enjambement16 .
Esse mesmo enjambement provoca uma
dupla leitura da palavra para, que, ao
tornar-se polifuncional, pode ser a pre-
posição, parte de adjuntos circunstanci-
ais que indicam inclinação, ou como
quer Bechara17, dativos de opinião; ou
pode ser o verbo parar, se considerarmos
apenas o som da palavra, nesse caso suge-
re a parada do tempo, idéia reiterada pe-
las imagens fixas, paradas. A esse respei-
to estenderemos nossas explicações a
seguir, quando comentarmos os sentidos
evocados pelas fotos antigas no contexto
do filme publicitário, a CPEP em análise.

O verso 14 (dobro de sete) [v.14 sete
novas manhãs] apresenta desenho rítmico
diferente dos anteriores, quebrando o pa-
drão estabelecido também por ser declama-
do por um coro, em tom mais agudo. Esses
elementos, sinestesicamente, acentuam a
forte luminosidade das manhãs, que na foto
correspondente provém do lado de fora por
uma enorme janela. A luz conota a espe-
rança, desmanchando a desesperança da
noite insone. Ponto de transição - estar à
janela é estar dentro, mas também fora, ou
nem dentro nem fora, num espaço e num
tempo de transição. Pela janela vê-se o que
não está ao alcance, mas .vislumbra-se a
possibilidade de alcançar.

Os versos 1-4 apresentam campo semân-
tico disfórico: preso e doente são palavras
que ocupam a mesma posição nos respec-
tivos versos, formam um acoplamento, por-
tanto são equivalentes. Salienta-se a impos-
sibilidade de deslocar-se. Dizemos, em
linguagem coloquial, que quando alguém
está doente, está preso à cama. O preso cri-
minoso sofre de uma doença social.

Nos versos 5-20, observa-se no nível
sintático, o uso de artigos definidos (são

16 Enjambement é a ocorrência em que temos ritmicamen-
te dois versos, mas sintaticamente um só segmento ou perí-
odo. Do choque entre o nível fônico e o nível sintático surge
tensão poética, capaz de provocar novos efeitos de sentido.
17 Evanildo Bechara. Moderna gramática portuguesa.
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os felizes, os tristes, os ricos, os pobres...,)
diferentemente do primeiro bloco, em que
tínhamos os indefinidos: um preso e um
doente. O numerai sete em anáfora nos ver-
sos 6,8,10,12,14,16,20, sempre o segundo
de cada dístico, reassegura a ligação entre
eles. Temos uma lista representativa de qua-
lidades e estados humanos: felicidade, tris-
teza, riqueza, pobreza, esperança, solidão,
culpa, angústia (metonimicamente repre-
sentada pela insônia provocada pela an-
siedade e angústia - aqui as imagens re-
gistram uma personagem insone, a foto
como que passeia pela tela e aparece em
duas posições especulares, simulando os
movimentos de rolar na cama do insone,
esse recurso de organização do texto pro-
voca efeito expressivo - de angústia - que
pode afetar o receptor. Temos, assim, um
exemplo da reativação dos traços patéti-
cos do signo).

Nos versos 21-28 aparecem quantida-
des múltiplas de sete ou equivalentes a sete.
Observa-se contraste entre os quarenta e
nove dias, que significa uma semana para
os cães, (pois, se a expectativa de vida para
esse animal é sete vezes menor do que para
o ser humano, o tempo para um cachorro
anda sete vezes mais depressa do que para
os humanos) e as gerações de moscas, para
as quais o tempo passa milhares de vezes
mais depressa. Além disso, evidencia-se
uma gradação: dias-mês-ano. Nesse bloco
os acoplamentos igualam, numa crítica
sarcástica e contundente, empresários e
economistas a cães e moscas, num jogo
com o sentido de mosca para nossa cultu-
ra: inseto repugnante que circula em am-
bientes putrefatos, em dejetos e pode en-
tão contaminar nossos alimentos e causar
doenças. O fato de serem associadas a em-
presários e economistas contamina esses
elementos de significados de carga negati-
va, o que permite entender que eles causa-
riam doenças sociais típicas do capitalis-
mo destruidor, que perde a dimensão do
humano, em sua preocupação apenas com
os números e os lucros.

A câmera reforça essa leitura, ao apro-
ximar-se em zoom de uma mosca, que se
torna um monstro horrível (elemento
disfórico). Acompanha esse close a pala-
vra gerações, remetendo às pesquisas ge-
néticas, nem sempre éticas, quando visam
apenas ao lucro. Mas, afinal, os mecanis-
mos genéticos não nos igualam, de certa
forma, a todos os seres vivos, até ao menor
dos insetos?

No exame dos versos 43 e 45, A rosa,
além de todas as associações em nossa cul-
tura, é realçada em sua fragilidade (para ela
a semana significa a morte). Um acoplamento
estabelece equivalência entre a rosa e a His-
tória (representada pela imagem de uma ga-
láxia, única imagem que se movimenta, em-
bora lentamente). Essas duas imagens
fundem-se no filme. A efemeridade da rosa
contrapõe-se à eternidade da galáxia,
metonímia de universo. Mas a superposição
das imagens de formato semelhante sugere
que a rosa traz em si a galáxia, a eternidade
está na rosa, a eternidade está na efeme-
ridade. Dissolve-se o tempo. Como num
holograma, a parte está dentro do todo e o
todo está no interior das partes. Podemos
voltar a pensar na leitura que fizemos das
conotações do elemento mosca (verso 23):
também cada gen traz em si toda a informa-
ção necessária para explicar o ser vivo.

Um arranjo lingüístico imprevisível é o
predomínio quase absoluto de formas nomi-
nais (substantivos e adjetivos). Nomeia-se,
mas nenhum dos nomeados age: temos au-
sência quase total de verbos e total de advér-
bios de tempo. Nas duas únicas ocorrências
explícitas os verbos estão no infinitivo (v. 37
Pm cumprir o prazo e v. 39 Pm criar o mun-
do), forma verbal que tem vocação para o
nome: seu uso ameniza a ação expressa pelo
verbo. É uma forma atemporal, pois lhe fal-
tam as marcas de pessoa, modo e tempo.
Tempo atemporal significa nenhum tempo
ou tempo eterno: um eterno presente.

Esse predomínio do nome evoca o po-
der de nomear, de compreender a nature-
za e os homens, de realizar plenitudes e
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criar sentidos, e que não é mais privilégio
da poesia. Dele apoderou-se a ideologia do-
minante do interesse e da produtividade.
Daí o fascínio que o nome das coisas exer-
ceu sobre um poeta como o Arnaldo Antunes
de Nome. Em A semana, temos a contra-
mão desse processo, pois a busca não é
sequer pela designação, mas pela explici-
tação definitiva do sentido de que o sim-
ples nome não pode dar conta.

O verso 49: Época. Toda semana, assi-
nala a volta ao real, a desmontagem da am-
bigüidade num slogan emitido com clareza
por uma voz em off, como em um filme pu-
blicitário convencional. Porém diferente-
mente deste, em A semana, somente agora o
receptor percebe que se trata de um anúncio

televiso cujo produto anunci-
ado é uma revista semanal.

Em A semana temos tra-
ços estilísticos do gênero pu-
blicitário, como frases curtas,
vocabulário simples e repeti-
ção, mas além de quebrar ex-
pectativas criadas por ele
mesmo, o texto publicitário A
semana transgride o fazer pu-
blicitário, liberta-se daquilo
que está estabelecido no gê-
nero e estabelece uma provo-
cação com seu grande texto

verbal; longa duração do comercial (180 se-
gundos), mas que reserva ao produto tem-
po de exposição reduzidíssimo e limitado
aos momentos finais do filme; andamento
lento demais para a TV; imagens fixas, na
forma de fotos antigas, que supõe a remin-

A sobriedade e monotonia da imagem
fixa são compensadas, em parte, pelos
efeitos de câmera (zoom de afastamento e
aproximação, fade in, fade out; a câmera
passeia pela imagem, quando usualmente
predomina a câmera estática em filmes pu-
blicitários), pela sobreposição do texto ver-
bal, efeitos visuais e sonoros e música.
Também cabe destacar que a imagem fixa
permite que o espectador perceba detalhes
e lhe dá tempo para estabelecer relações.

Conclusão

No início de nossa pesquisa, propuse-
mos a hipótese de que certas peças publi-
citárias especiais poderiam ser recebidas
como objetos de fruição capazes de efeito
estético impactante, tanto quanto um poe-
ma, resultado de certa organização da men-
sagem, de escolhas de seu autor, capazes
de despertar o imaginário do receptor pres-
suposto no texto.

No filme analisado, uma composição
poético-estética publicitária, pudemos
apontar traços que indicam os gêiseres de
poeticidade, explodindo a pedra na práti-
ca publicitária, que se desejava para o con-
sumo: diferentes tipos de signos são com-
binados com a finalidade de sugerir
interfaces, pontos de contato e de criação
de efeitos de sentidos. Existe mensagem
poética quando todos os elementos relaci-
onam-se de tal modo no texto que cada um
deles interfere no sentido global. Como
vimos em Carnaval e em A semana, para
criar novos sentidos os aspectos visual e
auditivo integram-se ao verbal. O verbal e
o sonoro ao visual. O visual e o verbal ao
sonoro. O texto transforma palavras em
imagens sonoras e visuais, multiplicando
as constelações de conotações, de senti-
dos que se sobrepõem com a superposição

18 Tal distanciamento corresponde a um ponto de vista po-
ético-lírico atemporal (que está no plano da linguagem ver-
bal também), ou seja, de fora do tempo, ponto de vista que o
receptor é levado a compartilhar com o autor.
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cia ao efeito retórico do movimento como
fator de verossimilhança e envolvimento18 ;
renúncia à cor pela homogeneização do sé-
pia (apenas a marca, o nome na capa da re-
vista tem cor vermelha).

A escolha de fotos que atravessam a tela
em direções diferentes, ou que, fixas, são
atravessadas pela câmera em movimento,
ou por varredura, ou por "zoom", leva à

diluição das marcas do tempo, num texto
que faz uma reflexão sobre o tempo.



de códigos. Tais efeitos somente serão pos-
síveis se o receptor tornar-se co-autor da
rnimese criadora.

Embora novas pesquisas, com outros
textos publicitários, sejam necessárias para
obtenção de mais dados que possam ofe-
recer embasamento para resultados mais
concludentes, os elementos que levanta-
mos em nossa pesquisa são suficientes in-

Sonia Breitenwieser Alves dos Santos Castino

dícios da presença do poético nessas ma-
nifestações não-literárias.

Na organização dos textos analisados,
encontramos uma abertura de sentidos
que aponta para o fazer poético, num lu-
gar inesperado: nas frestas do texto pu-
blicitário. Poesia não se contrapõe ao gê-
nero publicitário, pois poesia não é um
gênero, poesia é.
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