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RESUMO 

A proximidade entre arte e publicidade remonta a origem da atividade e a presença de 

pintores, artistas gráficos, poetas e escritores, que emprestaram seu talento para as marcas. 

Neste trabalho, discutimos a influência da poesia na criação de peças publicitárias como uma 

maneira de renovar a linguagem, mimetizando procedimentos da literatura, especificamente, 

as escolhas criativas da publicidade contemporânea num diálogo com a poesia de Manoel de 

Barros. A materialização da interdiscursividade, em um comercial criado pela JTW Espanha, 

convida a desexplicar, desinventar, deslimitar, desagerar, desnomear, desaprender a ver 

para, enfim, enxergar com olhos de poeta. 

 

PALAVRAS-CHAVE: publicidade contemporânea, processo criativo, poesia, Manoel de 

Barros. 

 

 

Um descomeço
2
 

 

O poeta dispõe das palavras de uma maneira completamente diferente  

da que faz o uso e a necessidade. São as mesmas palavras, sem dúvida,  

mas de forma nenhuma os mesmos valores. É exatamente o não-uso,  

o não-dizer “que chove” que é a sua função, e tudo o que afirma, 

 tudo o que demonstra que ele não fala em prosa é bom para ele. 

Paul Valéry 

 

A publicidade não é prosa, nem poesia. Não é cinema, nem telenovela. Não é 

jornalismo, nem ciência. E na publicidade encontramos a prosa, a poesia, o cinema e a 

telenovela, o jornalismo e a ciência nos seduzindo diariamente. Ao criar as peças e as 

campanhas publicitárias, também os profissionais das agências se aproximam desse fazer dos 

outros ofícios e, muitas vezes, se tornam fazedores de perplexidades em nome de marcas ou 

produtos. 

Ainda que o processo de criação desse mundo mágico e feliz da publicidade, as 

fábulas a que se refere Baudrillard (1993), não tenham nenhuma proximidade com o de uma 
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obra literária, no momento de contar uma história ou de constituir um personagem são 

considerados os mesmos elementos de uma obra de ficção. Por isso, alguns autores já 

abordaram essa similaridade, como Carrascoza (2004), ao explicitar a técnica palavra-puxa-

palavra drummoniana na elaboração de anúncios e, muitas vezes, ao mimetizar aspectos de 

uma obra de arte na escrita de um texto poético. Ou a criação de um roteiro cinematográfico, 

como escreve Covaleski (2010), hibridizando linguagens e complexificando as relações entre 

arte e publicidade. 

A percepção de que poetas e escritores tinham “jeito” para a criação publicitária remonta 

o final do século XIX, quando a JWT
3
 criou um departamento de criação somente com artistas, 

para vender mais espaços de publicidade, criando conteúdos sem cobrar a mais por isso.  

Mesmo antes, pintores como Lautrec e Mucha também foram criadores da arte publicitária em 

cartazes, financiando como o que ganhavam seus próprios ateliês. 

Em nossa tese de doutorado discutimos essa proximidade como consequência da origem 

desses primeiros criativos publicitários e demais artistas, que emprestavam seu talento, como os 

poetas Fernando Pessoa, Maiakovski e os escritores brasileiros Orígenes Lessa, Ricardo Ramos, 

Paulo Leminski e, mais recentemente, João Carrascoza, ao ajustar o fazer artístico ao ofício de 

vender por meio de palavras (ALVES, 2016, p. 52).  

Como escreve Piratininga (1985, p. 22), quando não há uma característica relevante em 

um produto ou serviço, a criatividade artística busca estabelecer um diferencial; dialética que se 

torna possível por meio do conteúdo estético manifestado na “arte publicitária”, que sensibiliza, 

emociona. Por isso, uma das exigências que o profissional de criação faz a si mesmo é estar 

atualizado com tudo o que ocorre na arte – cinema, literatura, teatro, música, pintura – no 

jornalismo e nas diversas instâncias da vida cotidiana, cada vez mais permeada por conteúdos 

midiáticos advindos das redes sociais. 

O processo de criação na publicidade tem início antes mesmo da elaboração de um 

texto ou roteiro, na nomeação dos bens (nomes e marcas), por isso, consideramos a 

publicidade um sistema pertencente à produção e à circulação de bens na perspectiva 

marxista, uma vez que produção e consumo são indissociáveis, incluindo nessas categorias a 

distribuição e a troca. 

[...] a produção é imediatamente consumo, e o consumo é imediatamente produção; 

cada termo é imediatamente o seu contrário. [...] a troca não é mais do que um 

momento mediador entre, por um lado, a produção e a distribuição que aquela 

determina e, por outro lado, o consumo – e dado que o próprio consumo aparece 
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também como um momento da produção – é evidente que a troca se inclui na 

produção, e é também um seu momento (MARX, s/d, s/p). 

 

A publicidade, como parte desse sistema, tem a função de acelerar o valor de troca e, 

dessa forma, aumentar o lucro sobre o produto ou serviço, tanto que a verba destinada a esse 

fim (a publicidade como parte do marketing mix) é calculada a partir de um percentual sobre o 

valor do produto ou serviço. Ou seja, são os próprios consumidores que “pagam” para que 

haja publicidade. 

Levando em conta essas instâncias, neste artigo nos atemos à acentuada relação entre 

publicidade e arte, principalmente na criação de campanhas que visam uma mudança de 

comportamento. Não nos referimos às educativas, mas àquelas que, se inscritas, poderiam ser 

incluídas no Festival Internacional de Criatividade de Cannes na categoria Glass: que celebra 

a criatividade na mudança da cultura [...] ideias destinadas a mudar o mundo; um trabalho que 

se propõe a impactar positivamente a desigualdade de gênero arraigada, o desequilíbrio ou 

injustiça”,
4
 que tem sido uma das bandeiras das marcas na contemporaneidade. Nesse sentido, 

relembramos que o primeiro ouro brasileiro em Cannes tenha sido um comercial que 

abordava o preconceito das empresas em contratar profissionais acima de 40 anos (figura 1), 

criado por Washington Olivetto, para o Conselho Nacional de Propaganda
5
 e que visava, 

portanto, uma mudança de comportamento. 

 

Figura 1 – cenas do comercial O Homem com mais de 40 anos.
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Neste trabalho, discutimos as escolhas criativas da publicidade contemporânea na 

proximidade com a arte, mais especificamente da poesia e, no recorte, uma das poesias de 

Manoel de Barros reconhecida na relação intertextual de um comercial criado pela JTW 

Espanha voltado à inclusão de deficientes visuais nas escolas tradicionais do país. 
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A palavra e a poesia 

Encontramos a poesia de Octavio Paz (2012) no modo com o qual o autor 

percebe/estuda/vê a poesia, não a confundindo com poemas, uma vez que, segundo ele há 

poesia em pessoas, paisagens, mas cabe ao poeta erigir a poesia na criação de um poema: “o 

único ponto em comum de todos os poemas consiste em que são obras, produtos humanos, 

como os quadros dos pintores e as cadeiras dos carpinteiros [...] a pedra da estátua, o 

vermelho do quadro, a palavra do poema não são pura e simplesmente pedra, cor, palavra: 

encarnam algo que os transcende e transpassa (PAZ, 2012, p. 25-30).  

Essa transcendência, no lapidar das palavras pelo poetas, é tema recorrente: de 

Mallarmé a Adélia Prado, de Drummond a Ferreira Gullar, de Rimbaud a Lorca e que, em 

Manoel de Barros, se faz notar vivamente num esgarçamento de sentidos, que denominamos a 

busca da alteridade da palavra na coisa (ou no nada), processo criativo que dialoga com o 

mundo contemporâneo, de excessos, em que a palavra, como signo social, tem inflacionado 

os sentidos por não poder dar mais conta da verdade das coisas.  

Sabemos que a palavra indica transformações sociais por sua própria tessitura “a partir 

de uma multidão de fios ideológicos” (BAKHTIN, 1988, p. 41) e se há descaminhos 

contemporâneos, encontramos na poesia de Barros a errância da palavra que busca dar conta 

da gênese que nos basta, em face de tantas e tão rápidas transformações técnicas, tecnológicas 

e de modos de vida.  

Se esse algo transcende a coisa no poema, a publicidade faz disso uma 

correspondência, de modo que a obsolescência do produto possa remeter à obsolescência da 

palavra. Como exemplo desse processo, citamos a campanha da marca de produtos de beleza 

Avon (figura 2), em que o pronome todes substitui todos ou todas e faz nascer uma palavra 

sem gênero (mesmo que em “estado de dicionário” todos seja considerado pronome 

indefinido plural). Ou seja, a ausência de gênero na palavra remete a ausência de uma 

classificação de gênero no uso do produto.  

 

 



 

Figura 2: Cena do comercial BB Cream Mate Avon.  

Efeito mate/Proteção solar FPS 30 Efeito leve e natural/Para todes/ Sinta na pele.
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A publicidade cria novas palavras ou altera seus usos, se vale de eufemismos como 

técnica de persuasão para que possa emocionar o receptor e recontextualizar o signo (CITELLI, 

2002, p. 41) a fim de produzir efeitos de sentido favoráveis à percepção da marca e do produto 

e, consequentemente, práticas sociais.  

Ao poeta interessa a palavra, quando esta causa estranheza, pois readquire 

novamente o seu poder de nomear e permite a revelação da natureza própria das 

coisas. De outro lado, os publicitários procurando carregar as palavras do mais alto 

grau de simbolismos engendrados pela ideologia de consumo, que se nutre dos 

apelos construídos pelos mitos arraigados na humanidade. Tanto que a publicidade 

é capaz de criar palavras novas, os neologismos, com capacidades miméticas em 

diferentes idiomas, para que elas possam nomear os produtos e, principalmente, 

significar conquistas (NICOLAU, 2011, p. 281). 

 

Sob um olhar diacrônico, investigamos a influência da arte na criação de peças 

publicitárias em nossa tese de doutorado (ALVES, 2016), desde antes da chegada dos primeiros 

jornais no Brasil até a disseminação dos meios digitais contemporâneos e constatamos, no caso 

dos meios digitais, que a relação entre arte e publicidade, tão evidente até fim do século XX, se 

dilui e torna turva a nossa compreensão. Recorremos às reflexões de Canclini, ao se referir a 

ausência da vanguarda na arte relegando ao mercado, “às galerias, aos editores e à publicidade a 

tarefa de provocar o assombro para atrair público” (CANCLINI, 2008, p.14, 15). O que 

assistimos são marcas e produtos a provocar assombros, cujas ideias nascem dentro das 

agências, mesmo que materializadas por outros profissionais. 

Como ilustração desse movimento, citamos o case Poetweet, criado pela agência LDC 

para divulgar os cursos de literatura do Centro Cultural b_arco, que propõe a criação de poemas 

a partir postagens no twitter em um site com um algoritmo que combina textos, encontra rimas e 

permite ao usuário escolher o formato: soneto, rondel ou indriso
8
 e que gerou mais de 1 milhão 

de poemas.
9
  

Por outro lado, alguns poetas olham a publicidade como reflexo do mundo em 

transformação, como escrevem Lipovetsky e Serroy ao analisar o caráter estético da 

publicidade nas escolhas do poetas do modernismo, citando Apollinaire: “Tu lês os prospectos 

os catálogos os cartazes que cantam alto / Eis a poesia esta manhã” (2015, p. 152) e, apesar 
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das críticas de Valéry, para muitos poetas e artistas, a publicidade permitiu que a arte se 

disseminasse nas ruas, educando olhares. 

No movimento de ebulição do modernismo não foi apenas a obra de arte que perdeu a 

aura, mas também os artistas, que a deixaram cair sem questão de pegá-la de volta: “Não! Não 

quero! Sinto-me bem assim. Você, só você me reconheceu. Além disso a dignidade me entedia. 

E penso com alegria que algum mau poeta a apanhara e a meterá na cabeça descaradamente” 

(BAUDELAIRE, 1988, p. 2017). Assim, o poeta liberta-se, tem autoconsciência de si mesmo e 

do outro. 

 

Manoel de Barros e a palavra de não dizer 

Começar a escrever sobre a poesia de Manoel de Barros é desmotivar as presunções da 

palavra, desmemoriar o teclado do computador para que o instrumento que usamos no 

momento da escrita não corrija o leito da frase e deixe a palavra correr rumo a um mar de 

significados virgens. Sim, precisamos usar o control Z para que a palavra desexplicar 

utilizada por Barros não seja desfeita pelo corretor ortográfico. Mecanismo que nos leva a 

Foucault (2000), ao se referir aos dispositivos (técnicos e discursivos) como uma rede de 

saberes e de poderes a produzir corpos (e palavras) dóceis.  

Para Bosi, o mundo precisa de poesia, ainda mais hoje, um mundo “atravancado de 

objetos, atulhado de imagens, aturdido de informações, submerso em palavras, sinais e ruídos 

de toda sorte” (2000, p. 260). Para o autor, a estranheza e o silêncio foram impostas à poesia 

moderna, já os poetas da segunda metade do século XX se voltam à renovação da linguagem, 

mesmo com as divergências sobre os limites entre o que é ou não poesia “e as relações que se 

podem estabelecer entre o poema e o objeto de consumo, a imagem da propaganda, o slogan 

político, a canção popular e outras manifestações de uma cultura plural (BOSI, 2006, p. 439). 

Já quando se refere à poesia do fim do milênio destaca o contraste e a coerência de Barros, na 

serenidade da palavra que lembra a de Guimarães Rosa,
10

 pouco conhecida até que os “ventos 

da ecologia e da contracultura” chegaram ao mundo acadêmico (2006, p. 488). 

  Neste artigo nos atemos ao Livro das Ignorãças, de 1993, momento em que Barros 

revela o seu fazer poético na lida com as palavras e “opera um regresso à ignorância, por uma 

vontade de esquecimento que consideramos como uma verdadeira sabedoria, antes de referir a 
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uma memória universal, uma memória das origens, num espaço também original” (HEYRAUD, 

2010, p. 143). 

O livro (que teve uma edição com apenas 300 exemplares, numerados e assinados pelo 

autor, para a Sociedade dos Bibliófilos do Brasil e outra comercial
11

) começa com o poema 

Didática da invenção, no qual eu-lírico nos orienta – “desaprender 8 horas por dia ensina os 

princípios” – e, no encerramento, o poema Auto-retrato falado, nos revela o que aprendeu ao 

desaprender: “descobri que todos os caminhos levam à ignorância” (BARROS, 1993, p. 26).  

A negação que aparece no desaprender, desexplicar, desinventar, deslimitar, 

descomeçar, desconhecer, desarrumar, desagerar, desesproporcionar, desolar, desfolhar, 

desmorrer, desnaturar, descomer, desnobrecer, desnomear, desregular, desperdiçar, palavras 

(todas elas) presentes em vários poemas desse livro, fazem do negar uma (des)coberta, chegar 

ao nada (título do livro subsequente, de 1996) para apreender o tudo e o todo que não importa. 

Para Azevedo, esse negar e desconstruir nunca cessa e leva ao inatingível que, 

especialmente no Livro das Ignorãças, remete ao universo filosófico: 

Desconhecer para conhecer, poderia se dizer, é o tema, portanto, da poética de 

Manoel de Barros. Uma poética que, por isso, se aproxima de uma visão filosófica, 

se pensarmos que a filosofia precisa partir sempre de um não lugar, de uma 

realidade que ignora qualquer tipo de “pré-conceito, a fim de se chegar (?) a um 

conhecimento, pois a filosofia é sempre um perguntar pelas mesmas coisas, como 

se as coisas estivessem sempre se desfazendo de significados, como se os 

significados fossem sempre inatingíveis (AZEVEDO, 2007, p.3). 

 

Trazer a voz do pantaneiro e do homem simples, das coisas simples, como artifício faz 

parte escrita poética, esse lapidar da palavra que a torna multifacetada de sentidos. Não seria 

esse esquecimento do sentido original um exercício do eu-lírico que busca no desconhecer o 

conhecer?  

O poeta não nega a influência de autores ou do intelecto, o trabalho cerebral que 

esfacela a palavra para encontrar a poesia como “síntese de afeto e imagem, ritmo e 

pensamento” (BOSI, 2006, p. 488) tanto que no Livro sobre nada (1996) em vez de prefácio, 

Barros escreve um pretexto: 

O que eu gostaria de fazer é um livro sobre nada. Foi o que escreveu Flaubert a 

uma sua amiga em 1852. Li nas "Cartas exemplares" organizadas por Duda 

Machado. Ali se vê que o nada de Flaubert não seria o nada existencial, o nada 

metafísico. Ele queria o livro que não tem quase tema e se sustente só pelo estilo. 

Mas o nada de meu livro é nada mesmo. É coisa nenhuma por escrito: um alarme 

para o silêncio, um abridor de amanhecer, pessoa apropriada para pedras, o 

parafuso de veludo, etc., etc. O que eu queria era fazer brinquedos com as palavras. 
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Fazer coisas desúteis. O nada mesmo. Tudo que use o abandono por dentro e por 

fora (BARROS, 1996, p.7). 
 

Manoel de Barros tem o sangue pantaneiro, sempre escreveu a lápis (o toco de madeira) 

que deixa brotar o significado da palavra como acontece na descoberta do léxico pelas crianças: 

“Carrego meus primórdios num andor. / Minha voz tem um vício de fontes. / Eu queria avançar 

para o começo. /Chegar ao criançamento das palavras. / Lá onde elas ainda urinam na perna. / 

Antes mesmo que sejam modeladas pelas mãos. /Quando a criança garatuja o verbo para falar o 

que/ Não tem [...]” (BARROS, 1996, p. 47). 

A publicidade mimetiza esse descobrimento do mundo pelas crianças, como no 

comercial do Itaú (figura 3), discurso persuasivo, fechado, ao contrário da obra aberta (ECO, 

1971) que em Manoel de Barros deságua em muitas leituras e a cada uma delas nos revela 

uma nova fonte da palavra. 

  

 
Figura 3:  Cena do comercial do Itaú. 
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Para Carpinejar (2001), na linguagem primeva de Barros, a imperfeição das palavras é 

utilizada como justificativa do ser poeta, seu dever e fazer e o que lhe faz bem, desexplicar. 

Ainda recorre a Cortázar para ilustrar esse criançamento, leitmotiv da espontaneidade: 

Uma criança de quatro anos pode dizer com toda a espontaneidade: ‘Que esquisito: 

as árvores se agasalham no verão, ao contrário da gente’, mas só aos oito, e com 

que trabalho, aprenderá as características dos vegetais e o que vai de uma árvore a 

um legume. Foi suficientemente provado que a tendência metafórica é lugar-

comum do homem, e não atitude privativa da poesia; basta perguntar a Jean 

Paulhan. A poesia surge num terreno comum e até vulgar, como o cisne no conto 

de Andersen; e o que pode despertar curiosidade é que, entre tanto patinho, cresça 

de quando em quando um com destino diferente (CORTAZAR, 2006, p.86). 

 

 Carpinejar (2001, p. 76, 77) percebe na reintegração das metáforas dos anos de 1970 e 

1980 nos livros dos anos de 1990 uma rotina de artifícios poéticos que advertem para uma 

intenção, que o próprio poeta sinaliza no poema Didática da invenção: “repetir, repetir, até 

ficar diferente” (BARROS, 1993, p. 13). Desse modo, conclui:  “Seu conteúdo realmente 
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exalta o primitivo, o irracional, o onírico, o popular e uma postura contra o mercado. São seus 

valores. Mais seu estado é o reverso disso” (2001, p.108), para sinalizar que o poeta faz 

exatamente o contrário do que diz não fazer, programa e calcula cerebralmente o que pretende 

e ainda explica conceitualmente a sua literatura. 

 Seja um artifício poético ou não, o criançamento das palavras em Manoel de Barros 

nos convida à gênese da palavra, com os olhos livres do aprendizado. Nos faz lembrar Freire 

(1982) e a leitura-mundo, que antecede a leitura da palavra, e nos convida a fazer de uma 

questão semântica uma relação de sentidos, dos nossos sentidos humanos, e a ver com os 

ouvidos e a tocar com os olhos, como as palavras do Livro das Ignorãças. 

 

Palavra de não ver 

No descomeço era o verbo. 

Só depois é que veio o delírio do verbo. 

O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: 

Eu escuto a cor dos passarinhos. 

A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, 

mas para som. 

Então se a criança muda a função de um verbo, ele delira. 

E pois. 

Em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer 

nascimentos - O verbo tem que pegar delírio. 

 

Nas aulas de redação publicitária que ministramos em universidades da cidade de São 

Paulo, buscamos utilizar exemplos de comerciais, anúncios e ações que possam expressar a 

complexidade da sociedade em que vivemos, de excesso de informação, de não verdades, de 

acontecimentos discursivos que, muitas vezes, se sobrepõem ao vivido. Para que possamos juntar 

o lugar-comum da linguagem ao incomum da vida, porque “[...] o olho vê, a lembrança revê, e a 

imaginação transvê. / É preciso transver o mundo [...] (BARROS, 1996, p.75). Ainda que não 

possamos confundir poesia com comunicação de massa, como se refere Bosi (2006), sabemos que 

ainda hoje muitos redatores publicitários são escritores e poetas e, sempre que possível, pincelam 

os textos de suas campanhas com poesia. 

São obras fechadas a nos emocionar, textos culturais que se amalgamam aos demais 

consumidos diariamente, constituindo modos de ver e de ser no mundo. Numa dessas 

incursões e pesquisas sobre campanhas, deparamos com um comercial da JWT Espanha para 

a instituição Once, sobre a inclusão de crianças cegas em escolas tradicionais e não em 

escolas especiais (figura 4).  



 

O vídeo (transcrição no apêndice 1) relata o dia a dia de uma dessas escolas 

espanholas que acolhem diferenças, na qual um aluno cego, Diego, convive na sala de aula 

com alunos e alunas videntes. Ele participa da aula, brinca no recreio e divide com os colegas 

as descobertas do aprendizado. O cerne do vídeo é uma solicitação da professora para que 

toda a classe realize, como tarefa de casa, uma redação sobre “as cores das flores”. O que 

parece uma dificuldade para uma criança cega, se torna estímulo para que realize sozinha a 

tarefa. Também o pai brinca com isso em uma das cenas do vídeo, ao chegar em casa, depois 

de buscá-lo na escola: “As cores das flores, né? Quero ver como você sair dessa”.   

 

 

Figura 4 – cenas do vídeo da Once: Os colores de las flores.
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Acompanhamos, então, o processo de criação da redação pelo menino cego, desde as 

pesquisas do sentido da palavra “cor” na internet, às inquietações decorrentes da leitura, pela 

mãe, de uma história infantil que narra a briga de um caracol e um passarinho por uma flor.  

Só no dia seguinte, no caminho para a escola, o menino Diego tem a ideia de como 

fará a redação, quando interrompe a caminhada com a mãe para ouvir o canto de um 

passarinho. Nesse momento epifânico, a criança que não pode ver enxerga as cores das flores 

com os ouvidos e, como na poesia de Barros, o verbo delira: “[...] O delírio do verbo estava 

no começo, lá onde a criança diz: / Eu escuto a cor dos passarinhos. / A criança não sabe que 

o verbo escutar não funciona para cor, / mas para som. / Então se a criança muda a função de 

um verbo, ele delira [...]” (BARROS, 1993, p. 7). 

Ao chegar na escola, o menino escreve rapidamente a sua redação na máquina de 

braile e, já na aula, se oferece para ler a redação para a classe. Nesse momento, depois de um 

colega descrever a cor da flor-espécie, o menino cego descreve a cor da flor-poesia: “As 

flores são cor de passarinho. E existem muitas cores de flores, por isso, há tantos passarinhos. 
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 Diego, ciego de nacimiento, se enfrenta al desafío de explicar algo que nunca ha visto: cómo son los colores 

de las flores. Disponível em: < https://youtu.be/OgCRdTxCEic>. Acesso mar. 2017. 



 

Porque há um passarinho para que cada flor tenha a sua cor. Também tem flores cor de abelha 

e também cor vaquinha do campo”.  

Percebemos a poesia de Barros na fala do menino e enxergamos que “[...] O mundo 

não foi feito em alfabeto. / Senão que primeiro / em água e luz [...]” (BARROS, 1993, p. 24). 

A interdiscursividade se materializa na alusão ao poema de Barros, intertextualidade que 

aparece também em vários momentos do vídeo, mesmo quando um dos colegas empresta seu 

olhar para explicar a Diego as cores das flores: “Olha, Diego, as margaridas são amarelas, as 

rosas são vermelhas e as violetas são lilás”. Mas a poesia não se vale de explicações, mas de 

desexplicações, dessas que os olhos podem enxergar sem ver.  Desse modo há poesia também 

nas imagens do vídeo, nos detalhes do não olhar do menino, sem, contudo, esconder a 

deficiência.  

Como escreve Carrascoza (2008), pode haver a identificação do público de um texto já 

pronto o que causaria um efeito positivo, principalmente por tratar a questão da inclusão de 

maneira poética. Não podemos afirmar que os criativos conhecem o poema (ou os poemas) de 

Barros, que, a partir de 2002, teve várias de suas obras publicadas na Europa; em Portugal, 

França e Espanha, entre outros países. Coincidência ou não, a alusão ao poema causa empatia. 

Poderíamos incluir esse vídeo na categoria Glass por propor uma mudança de 

comportamento, das escolas, dos pais e das crianças, não pela denúncia do preconceito, mas 

por jogar luz nas possibilidades de inclusão. Acrescentamos mais uma reflexão, usar imagens 

para mostrar quem não vê, também propõe se colocar do lugar do outro e descobrir na 

ignorância da cor a potência do ver.   

 

Considerações 

No início deste trabalho escrevemos que publicidade não é poesia, mas há poesia na 

publicidade, mais vanguarda do que a própria arte, no dizer de Canclini, a nos provocar 

assombros. Os criativos, como os artistas, são fazedores de perplexidades porque precisam 

aproximar marcas de consumidores cada vez mais dispersos num mundo de sistemas 

cognitivos e chatbots
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 que potencializam o individualismo apesar de tantas redes sociais. 

O caldeirão elétrico do qual se refere Baudelaire atualmente é tecido de redes de 

algoritmos, que tornam o mundo cada vez mais complexo, interligado (com seus dispositivos 
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Programa de computador que conversa com as pessoas, responde a perguntas e simula uma conversação entre 

seres humanos. Disponível em: <http://bit.ly/2ks3Xil>. Acesso abr. 2017. 

 



 

de controle) e requer pensamentos complexos, como escreve Morin (2003), para que 

possamos fazer associações mais ricas e intensas, seja nos processos criativos do nosso dia a 

dia ou nos processos de interação, enfim, nas práticas discursivas e sociais. 

Acreditamos que a poesia nos auxilia a lidar com o mundo contemporâneo, oferecendo 

uma saída para que retornemos a nos reencantar, vide a alteridade da palavra na coisa, como 

escrevemos sobre a poesia de Manoel de Barros, para que possamos enxergar o mundo com 

olhos de uma criança (e uma criança que não vê, como na publicidade) e embaralhar sentidos 

das palavras e os nossos.  

Para nós deve haver sim poesia na publicidade, com narrativas que possam nos 

entreter aquém e além do consumo. Bem como no mundo acadêmico, por que não?  

Por isso, encerramos este artigo com um poema nosso, Campo Grande, escrito em 

despedida ao poeta: Manoel escreveu:/ minhocas arejam a terra; / poetas, a linguagem. / 

Manoel sabe tudo / do cavoucar a palavra, / do desdizer / e do silêncio. / Manoel tem barros 

no nome. / Eu tenho dias, / terra só no zodíaco. / Por isso, / sempre quis ser passarinho, / 

desde menina, / e voar/ e comer minhocas. 
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Apêndice 1 - transcrição do vídeo  
 
Numa classe com alunos em fase de alfabetização, a professora escreve na lousa o titulo da redação 

que espera que as crianças façam para o dia seguinte. 

Professora: Bem crianças, silêncio. Para amanha quero que façam uma redação do tamanho que 

quiserem, mas o rema tem de ser o seguinte: as cores das flores. 

Introdução de trilha sonora, a câmera foca um dos alunos cego, Diego, que lê com os dedos em um 

caderno em braile. 

O sinal do recreio toca, a professora se despede dos alunos em inglês:  

Professora: E agora, fechem seus livros, peguem suas coisas e podem sair. 

As crianças saem da sala, inclusive o menino cego.  

Corte para plano geral do pátio da escola e, depois, detalhe de dois meninos trazendo o aluno cego 

para um local de brincadeiras.  

Corte para o menino cego e um amigo sentados, conversam sobre a redação. 

Amigo: Diego, como você vai fazer a redação? 

Diego: Não sei, vou pesquisar, eu acho…. 

Então o amigo solidário se antecipa. 

Amigo: Olha, Diego, as margaridas são amarelas… 

Close em Diego que mexe os olhos sorridente, 

Amigo: … as rosas são vermelhas e as violetas são lilás… 

Diego sorri mais. 

Corte para a sala de aula vista de fora.  

A professora está encostada mesa e vemos vários alunos na sala e, ao lado de Diego, uma 

mulher/facilitadora de braile para Diego.  

A professora chama uma aluna para a leitura. 

Professora: Gabriela, comece a leitura… 

Off de Gabriela, que lê. 

Vemos Diego, que acompanha a leitura com os dedos o texto. 

A professora pergunta, quem quer continuar a leitura, vários alunos levantam a mão, inclusive Diego. 



 

Passagem de tempo. 

Outro plano da sala, agora sem alunos, apenas a facilitadora e Diego.  

Ele está em pé ao lado da sua carteira e a mulher o aconselha. 

Mulher: Olha, Diego, acho que o melhor é você mesmo fazer sua redação.  

Com certeza alguma coisa você consegue fazer. 

Diego mexe o corpo ansioso e concorda. 

Diego: Está bem… 

Corte para close de uma página do buscador Google em que vemos sendo digitada a palavra cor e 

alguns resultados: colorir, colorir.net, cores.  

Ao mesmo tempo ouvimos uma voz metálica do programa de assistência ao computador para cegos, 

que repete o que está sendo digitado: 

Voz: Color …. Buscar no Google  

Plano abre e vemos Diego à frente do computador com um fone de ouvido e, ao lado, uma mulher que 

o orienta na pesquisa, e digita. Não ouvimos a sua voz, apenas a vemos. 

Voz: Cor é uma percepção visual que tem origem no cérebro ao interpretar os sinais nervosos 

gerados pelos fotorreceptores da retina… 

Corte para detalhe da página na Wikipédia com a definição de cor. 

Corte para plano fechado de Diego em frente ao computador que questiona a mãe. 

Diego: Fotorrece…o quê? 

Corte para o pai chegando em casa com Diego, já é noite. 

Pai: As cores das flores, né? 

Close em Diego entrando pelo portão, que sorri. 

Pai: Quero ver como você vai sair dessa. 

Corte para a mãe com Diego na cama. Ela lê para o filho um livro com imagens em relevo,  

uma flor, um pássaro, ele passa a mão enquanto a mãe lê. 

Mãe: E então, o caracol e o passarinho começaram a discutir quem ficaria com a flor… 

Corte para plano aberto em que vemos mãe e filho na cama sentados com o livro à frente. Diego a 

interrompe.  

Diego: Mamãe, repete essa parte pra mim… 

Mãe: O caracol e o passarinho começaram a discutir quem ficaria com a flor… 

Corte para plano aberto de um parque ou praça. Vemos a mãe e Diego caminhando, ela o puxa pela 

mão, leva-o para a escola (ele tem uma mochila nas costas) 

Enquanto caminham um pássaro gorjeia. Diego para ouvi-lo, segura a mãe. 

Close em Diego que se concentra para ouvir o passarinho. Mexe os olhos e sorri. 

Corte para novamente o plano geral, ele apressa a mãe. 

Diego: Ei mamãe, corre que eu tive uma ideia. 

Eles continuam a caminhar. 

Corte para Diego na máquina braile escrevendo a sua redação.  

Nisso entra o amigo e relata um trecho da redação que ele escreveu. 

Amigo: Escuta só, Diego, cor é um reflexo visual gerado nos “fotoceptores” (erra)... 

Diego não responde, continua a escrever. Nisso o amigo dá ombros e sai. 

Detalhe dos dedos de Diego nas teclas da máquina de braile, escrevendo. 

Detalhe da página em branco sendo marcada pelos pontinhos em relevo. 

Off de uma criança se sobrepõe ao som do teclado. 

Criança (off): …as amarelas são as margaridas, que têm uma haste muito longa… 

Corte para a sala de aula, Diego continua a escrever. 



 

Vemos na frente da sala um aluno, que lê a redação para a classe.  

Detalhe de Diego escrevendo. 

Criança (off): … minha irmã brinca de “bem me quer, mal me quer” com ela. 

Outro plano da classe com a criança ao centro, que continua a leitura. 

Criança: Minha mãe disse que é para não arrancá-las porque são difíceis de achar. 

Termina a leitura e a professora o dispensa para chamar o próximo. 

Outro plano da classe, com Diego logo à frente. 

Professora (off): Bem, quem quer ler a sua agora?  

Muitos levantam a mão, inclusive Diego. 

Professora: Diego, você quer ler? 

Ele retira a folha da máquina de braile rapidamente, pega sua prancheta de leitura e vai até o centro da 

sala sozinho, tateando as colegas. 

Corte para Diego na frente passando a mão no papel para ler a sua redação: 

Diego: As flores são cor de passarinho. E existem muitas cores de flores, por isso, há tantos 

passarinhos. Porque há um passarinho para que cada flor tenha a sua cor.  

Corte. A câmera focaliza Diego de costas e a classe prestando a atenção em sua leitura. 

Diego: Também tem flores cor de abelha e também cor vaquinha do campo… (cai BG). 

Trilha sobe. 

Tela fica negra entra legenda, junto de imagens da classe, do making off do vídeo e de Diego na 

escola, com os colegas. Imagens da gravação no monitor. 

Lettering:  Na Once trabalhamos para que todas as crianças cegas da Espanha possam estudar 

em qualquer colégio. E já são mais de 7500…iguais ao Diego. 

Cenas de Diego brincando com os colegas.  

Sobreposição logo Once. 


