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PROCESSO DE MODULAÇÃO NO TRABALHO DE ARTE 

 
Aguinaldo José Gonçalves (PUC-GO) 

 
RESUMO: Tomando os sentidos de homologia em Baudelaire e Machado de Assis, na visada 
de uma literatura que se alimenta de fragmentações do mundo (coisas, sucatas, fragmentos 
textuais), que vê no palimpsesto não apenas a imagem metafórica diluída, mas um exercício de 
possibilidades, em que a sobreposição e a profusão de ingredientes, promovem a construção de 
um novo universo. Daí a pertinência de uma reflexão sobre os movimentos inventivos de 
Charles Baudelaire e da anti-narratividade do discurso de Machado de Assis analisando os 
procedimentos de bricolagem e interações intersemióticas. Sobre bricolagem, valemo-nos de 
Gérard Genette (1966) e de nossas percepções de procedimentos desconstrutivos/construtivos 
no texto dos dois autores. Nestas reflexões, bricolagem indica uma etapa relevante na 
construção literária, entendida como os recortes realizados pelo artista para a composição de 
suas obras. O segundo procedimento, da intersemioticidade, estabelece diretrizes de busca de 
ingredientes de outros sistemas na literatura, como da pintura, do desenho, da fotografia, entre 
outras artes. Os mosaicos sígnicos e os semi-símbolos expressam a circularidade aberta num 
processo de deglutição de sinais, emblemas e figuras, como guias do Cosmos construído por 
suas artes. Analisando tais procedimentos assinalamos que mais do que insistirmos em uma 
idéia muitas vezes volátil de pós-modernismo, a obra desses autores aprofunda e instiga para 
universos da modernidade que ainda estão por ser compreendidas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Baudelaire. Bricolagem. Homologia. Machado de Assis. Modernidade. 
Modulação. 
 

 

As questões que envolvem o trabalho de arte são múltiplos e todas elas bem 

representativas para que se tenha um efeito determinante e eficaz. A palavra “eficaz” 

parece indevida para este contexto, mas acaba sendo pertinente quando se pensa na 

natureza da arte e de seus meandros construtivos.  

Há algum tempo, ao ler algumas reflexões de Mallarmé sobre a construção do 

poema e dos elementos que envolvem esse tipo de trabalho de arte me ficou a forma 

como o poeta francês aborda a questão do refinamento das palavras e das minudências 

da palavra para que ocorra o denominaríamos de “plasmação” do texto em sua forma 

conjuntiva e realizada. Mallarmé se refere ao termo modulação para aludir ao tom maior 
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da produção poética. Essa noção me ficou como uma espécie de fio condutor para 

minhas reflexões sobre o processo de construção não apenas do poema mas da obra de 

arte em geral.   

Observando o modus operandi do processo de invenção, sobretudo na literatura 

(poema e narrativas em geral) e nas artes plásticas dentro de suas variadas categorias, 

pude compreender que se torna completamente impossível um completo percurso no 

movimento criativo se não passar por três estágios: composição, realização e 

modulação. Esses três estágios equivalem aos graus de afastamento da linguagem em 

relação ao universo referencial. Todo o trabalho de arte se vale dessas esferas, mas nem 

todas elas conseguem atingir alto grau de intensidade e de elevação significativa. 

 

Os procedimentos de modulação no poema 

Iniciamos este artigo evocando mais uma vez a voz do mestre da modernidade, 

Charles Baudelaire, que nos seus escritos deixou rastros de uma potente consciência 

estética e semiótica que o corredor invisível dos movimentos poéticos e atuais não 

conseguiram atenuar. O índice mais intenso dessa cristalina realidade do pensamento de 

Baudelaire está incrustado no seu túmulo, no Cemitério de Montparnasse em Paris, 

sobre o qual repousam diuturnamente trechos de poemas ou de poesia em prosa do autor 

de Correspondances, transcritos por visitantes aficcionados na sua arte, bem como na 

sua imagem inesquecível, caracterizando os ventres de um ato inaugural na abertura das 

veredas de uma nova era, que seria continuada pelos demais poetas do Simbolismo.  

Referimo-nos ao procedimento inventivo e reflexivo de Stéfanne Mallarmé, 

Arthur Rimbaud e Paul Valéry. Esse artista que reúne em si todo um sistema das artes e 

da literatura, foi, acima de tudo, um pensador de poesia e de suas relações viscerais com 

os demais sistemas de arte.  Durante todos os anos de sua curta vida (1821-1867), ele os 

dedicou ao pensamento da poesia e sua relação com o mundo, bem como com as 

vicissitudes desse mundo. Apesar de seus estudos e reflexões sobre estética nas suas 

várias vertentes, que muito bem se manifestam em Curiosidades Estéticas, escreveu 

apenas um livro de poesia, como se sabe, As flores do mal, e para ele fez convergir 

todas as suas buscas e todas as resultantes de suas reflexões sobre poética e sobre 

estética.  

O que estamos querendo dizer com esta introdução é que as questões de poesia e 

de seus fundamentos intrínsecos pertencem a um universo que não pode ser 

desconstruído com um piscar de olhos ou com um estalar de dedos, como, sobretudo 
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nos dias atuais o querem alguns equivocados poetas ou pensadores de poesia. Partimos 

do Simbolismo e de algumas noções para nós fundamentais para pensar sobre o poema 

e sua natureza construtiva e especulativa, por entendermos que foi na expressão 

simbolista do final do século XIX que avançou com Valéry até o ano de 45 do século 

XX com sua morte.  

O sistema criado por esses quatro poetas gerou o que se poderia dizer, os pilares 

decisivos da poesia moderna que ganharia seus matizes com grandes produções de 

poemas e de ensaios sobre a poesia durante todo o século XX. O estatuto do poema, 

suas dimensões intrínsecas, sua natureza se estabeleceu de maneira profícua e 

determinante com a Modernidade. A poesia moderna iniciada no Simbolismo, penetrou 

o século XX, por meio do trabalho evolutivo de Paul Valéry que passou, de maneira 

complexa mas harmônica aos poetas criadores do imagismo ao poetas Ezra Pound e T. 

S. Eliot e outros grandes nomes com William Carlos Williams que seria seguidos por 

tantos outros, dentro os quais os grandes nomes do modernismo Brasileiro.  

 

A esfera intervalar do poema: sua estrutura semiótica 

As questões da poesia e de suas relações com o mundo e com o olhar sobre o 

mundo atingiu com o Simbolismo francês e com os adventos da modernidade e 

contemporaneidade dimensões gradativas de consciência e de resistência que apenas o 

poder da linguagem pode empreender. Como denuncia DiDi-Huberman no seu O que 

vemos, o que nos olha, os estudos sobre o signo e suas vertentes semióticas, acentuaram 

a concepção do olhar diante das coisas que vemos e que nos veem nas suas nuanças 

perceptivas diante do visível e do invisível (Merleau-Ponty); implicando isso na 

dimensão dialética e relativizante do lugar do sujeito e do objeto nesses tempos. A 

imagem do poema e daquilo que ele estabelece com o objeto de sua perseguição, ou 

captação é tema recorrente na poesia moderna ou contemporânea. 

 Na modernidade destacaria Carlos Drummond de Andrade como exemplar no 

tratamento dessa questão em imagens pungentes que se conectam aos mais refinados 

pensadores de nosso tempo, como se pode ler nos primeiros versos de “A flor e a 

náusea”, contido na obra A Rosa do Povo: “Preso a minha classe/e com algumas roupas/ 

vou de branco pela rua cinzenta. Mercadorias e melancolias espreitam-me”. Com fineza 

e inteligência imagética na expressão da linguagem, o flagrante expressivo instaura sua 

intensidade metalinguística que, como um caramujo, demove o objeto de fora para 
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dentro e lá se corre o risco de se revelar aos esfaimados da vontade: “Não cantarei 

amores que não tenho/ e quando tive nunca celebrei/ Não cantarei os risos que não rira/ 

e que se risse ofertaria aos pobres/ minha matéria é o nada/ não cantarei o mar/ que ele 

se vingue do meu silêncio nesta concha.”.  

O poema possui um encantamento que faz dele poema. Isso deve ficar notado e 

foi corroborado pela humanidade dentro da tradição cultural. Por menos que o sujeito 

não saiba descrever, elucidar, ele apreende do poema algo que se distancia muito da 

linguagem dos comunicados e das obras científicas. E isso também é válido na relação 

comparativa entre o poema e a prosa literária. Existe poesia na narrativa muitas vezes 

com alta intensidade. Entretanto, continua a existir no poema um algo mais que faz 

desse gênero singular dentre as artes da palavra. Foi muito feliz Hölderlin ao dizer que o 

poema lírico consiste numa metáfora contínua de um sentimento único. Enquanto 

conceito um dos mais completos.  

Essa noção de movimento contida no contínuo da metáfora é inteligente e 

própria para determinar a natureza do poema. Compreendendo metáfora não como 

substituição sêmica, mas como procedimento de interação sêmica entre campos 

semânticos distintos e impulsionada pelo movimento, a máquina do poema se põe a 

mover e põe a mover o sentimento singular de que o poema se nutre.  

Pois bem. Se sob o ponto de vista tropológico, a visão de Hölderlin atende de 

maneira bastante eficaz a descrição conceitual do poema e suas profusões de sentido por 

meio da interação de signos e unidades de sentidos que se interagem na metáfora, sob o 

ponto de vista sensorial, sonoro, auditivo, para não dizer “musical” os elementos do 

poema ganham feições especiais que elevam esse objeto sígnico a uma condição de 

signo complexo. A complexidade do poema-signo se manifesta das mais variadas e tão 

intensas formas de compleição e de mobilidade estrutural e sonora que se torna 

impossível divisar com clareza os seus caminhos, apesar de contrariamente ter de 

revelar uma objetividade sem a qual o poema deixa de ser poema para se tornar um 

simulacro que não responde aos elementos determinantes da linguagem. Expressão que 

para Eugênio Cosério sintetiza a denominação de poema: sem epítetos, sem 

qualificações como sói ocorrer com outras formas de linguagem. Não apenas na forma 

de realização, como na forma de recepção do poema lírico, essa forma de discurso 

sempre esteve envolvido por uma espécie de halo romântico mesmo fora do 

Romantismo.  
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A lírica clássica sempre se voltou a um sentimentalismo e certo subjetivismo 

mesmo nos poetas mais eficientes no modo de construção do poema. Aqui acolá 

rompendo com esse caminho como sói ocorrer com o barroco, na grande maioria das 

produções, o poema lírico teve como dominante aliada à função poética a função 

emotiva da linguagem. Essa tendência mudou sua rota com a modernidade e diríamos 

que tenha sido o maior legado dos novos tempos. Agora, aliada à função poética, a 

função metalinguística passou a ocupar lugar preponderante. Entretanto, para que se 

operasse essa metamorfose muitos componentes se alteraram e que passaram a 

engendrar um discurso mais enigmático, e porque não, mais complexo. 

Pode-se assinalar que à lírica que deixa de ser pessoal para prever o leitor 

pessoal é marcada pelo teor comunicativo como pré-requisito para sua concretização. 

Nesse sentido, dá-se como discurso hipotético em que o essencial é potência, preservada 

sob o invólucro das palavras conhecidas. Seu vocabulário é simples e a sua linguagem é 

de uma incômoda clareza. Tem-se quase sempre, a impressão de compreensão imediata 

na primeira leitura, mas resta sempre a necessidade de voltar. Daí se percebe que é um 

espaço lúdico. Trata-se de um espaço de relações em que já não mais adianta saber o 

sentido das palavras e nem o peso de sua tradição simbólica. O fim de uma paráfrase vai 

exigir o início de uma outra.  

Daí se percebe que Baudelaire monta, fabrica o objeto poético e, logo depois, 

lava as mãos, e o objeto vive em si e pulsa em mim e em outros que quiserem entrar no 

jogo. A poesia de Baudelaire se realiza pelo processo de estranheza. O universo 

conhecido das palavras torna-se singularizado pelo contexto. O resultando é a sombra 

que vai dominando o contexto. Valéry no ensaio Situation de Baudelaire (1978) expõe 

alguns aspectos tão importantes dessa poesia, que julgo necessário registrá-los. Para ele, 

o fato de Baudelaire ser um grande leitor, com a virtude da poesia favoreceu-o no que 

concerne à percepção das falhas e lacunas do Romantismo, observadas nas obras e 

mesmo nas pessoas de seus maiores representantes.  

Victor Hugo era o maior poeta romântico, apresentou uma produção extensa e 

um intenso envolvimento com sua arte, que tentava aprimorar cada vez mais.  Possuía 

um vasto registro de palavras, uma diversidade de ritmos, uma superabundância de 

imagens. Mas, sua obra, por vezes, tornava-se vulgar perdia-se na eloquência proféticas 

e nas apóstrofes infinitas. Com seu senso crítico que sempre pôde se manifestar nos 

textos, Baudelaire observava tudo isso em Victor Hugo e nas demais produções da 

época. Esses aspectos levaram Valéry a figura de um clássico, apesar de suas origens 
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românticas e mesmo tendo se revelado romântico pelas suas predileções. Clássico, para 

Valéry, dentre as várias maneiras que existem para defini-lo, significa o escritor que 

leva um crítico em si mesmo e que o associa intimamente ao seu trabalho.  

Os dois mundos que se integram para compor o universo de um poeta crítico 

parecem se separar apenas por uma película delicada e ao mesmo tempo inquebrantável. 

Do pensamento crítico do poeta, passemos à leitura de um dentre os mais belos poemas 

de sua autoria como por exemplo o poema Sob o sol1. 

O poema deixa-nos intactos mediante a sua imagem. Ela consegue se impor sem 

que exija do leitor-observador qualquer reação que o leve a um processo de 

decodificação. Entrar por esse corredor é destituir do poema o que ele possui de 

sagrado: a linguagem posta na condição de compromisso com ela mesma. O poema de 

Sob o sol é a figurativização da famosa frase que revela o pensamento de Valéry: le 

poème cette hésitation prolongée entre le son et le sens, retomando a epígrafe deste 

artigo. Os sentidos tangenciam a si mesmos e se torna impossível determiná-los com 

precisão e parecem ressoar do movimento sensorial dos sons que conferem a sua 

matéria concreta, “carnadura concreta” como expressou João Cabral de Melo Neto, num 

poema também magistral de A educação pela pedra.  

Uma vez que o pensamento crítico de Paul Valéry e dos simbolistas franceses 

vêm rondando estas reflexões sobre poesia e sobre sua estrutura circular e sincrética, 

cremos pertinente que venha também um poema dentre tantos que produziu ao longo de 

sua vida. Isso não apenas ilustra as considerações que estamos discutindo, mas o que é 

mais determinante, a carnadura concreta do poema, seu princípio ativo de construção 

gerador de mobilidade e de energia por meio de sua forma de composição e de execução 

diante do leitor. Todos os caminhos de quem pensa poesia e realiza a verdadeira poesia 

conduzem ao Sob o sol de Valéry. Em vários momentos de El Arco y la Lira, Octavio 

Paz enfatiza o fato de poema não dizer mas de se apresentar. 

                                                           
1 Au Soleil sur mon lit après l’eau 
Au soleil et au reflet énorme du soleil sur la mer, 
Sous ma fenêtre 
Et aux reflets et aux reflets des reflets 
Du soleil et des soleils sur la mer 
Dans les glaces, 
Après le bain, le café, les idées, 
Nu au soleil sur mon lit tout illuminé 
Nu, seul, fou, 
Moi! 
(Paul Valéry, 1960, p. 364) 

2084

Ana
Pencil



7 
 

 

 No poema em questão, basta que se veja sua compleição plástica e que se ouça 

sua voz para que seja corroborado o pensamento de Paz. Valendo-nos de uma 

tautologia, poder-se-ia dizer que Sob o sol é um poema. Poema no sentido strito de 

modo que o máximo que se pode fazer nesse caso é descrever sua estrutura, analisar 

alguns procedimentos usados na sua composição e buscar algumas relações de sentido 

como resultante das semioses por ele possibilitadas. Ao dizer com Octavio Paz que o 

poema se apresenta Sob o sol reluz aos nossos olhos e aos nossos juízos de forma tão 

conjugada que, num primeiro momento, o leitor fica um tanto sem ação ou sem saber 

por onde começar o processo de leitura.  

Mesmo sendo uma tradução, é realizada com excelência por Augusto de Campos 

que, pelo processo de transcriação não permite que o poema perca a sua qualidade 

inventiva. Retomando, ficamos com delicadezas nos olhos, nos ouvidos e quase nas 

mãos para nos aproximar desse signo complexo, dessa arte verbal que temos à nossa 

frente. O poema, portanto, consiste nessa forma de discurso que mais se assemelha ao 

caramujo ou na concha onde o mar reside.  

 

A questão da singularidade do discurso poético 

A questão do singular em poesia advindo das imagens produzidas e moduladas 

pelo discurso poético determina qualquer forma de poema, pertencente a qualquer 

época, com maior ou menor intensidade de expressão. E esta intensividade mais espessa 

será quanto menor for o intervalo que se der entre o plano de expressão e o plano de 

conteúdo, isto é, quanto mais acirrado for o intervalo prolongado entre o SOM e o 

SENTIDO. Seguem três poemas completamente distintos, de estilos distintos, 

realizados em épocas adversas um do outro. O que eles têm em comum é o fato de 

serem poemas e trazerem em si algo em comum: a singularidade. Vejamos e ouçamos 

cada um dos poemas: 

 

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris. 

Nescio, sed fieri sentio et excrucior.2 

(Catulo, Poeseías, 85) 

                                                           
2 Odeio e amo. Por que faço isso talvez perguntes. 
   Não sei, sinto que se faz e me arrebento. (tradução livre) 
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Poema só para Jaime Ovalle 

 

Quando hoje acordei, ainda fazia escuro 

(Embora a manhã já estivesse avançada). 

Chovia. 

Chovia uma triste chuva de resignação 

Como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. 

Então me levantei, 

Bebi o café que eu mesmo preparei, 

Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei 
pensando... 

- Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. 

(BANDEIRA, 1966, p.166) 

 

Solo da Paixão 

 

O solo da paixão não dura mais 

que um dia antes de afundar, não mais 

que esta noite ou esta noite e um dia 

e o clarão da noite antes de amargar. 

Um dia solar eu vou lhe entregar; 

Que ele sequestre o mundo por um dia 

(um dia só será que já vicia?) 

Depois devolva tudo: terra  céu  e  mar. 

(CÍCERO,1997, p.41) 

 

Sem uma compreensão mais detida do fenômeno, não é tão simples colocarmos 

lado a lado poemas de Catulo, Manuel Bandeira e Antonio Cícero colocando na mesma 
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bandeja a antiguidade clássica, o moderno e o contemporâneo para que se entreolhem e 

cada um se reconheça no outro como se fosse em espelho convexo. Se, por um lado 

existe uma distância temporal enorme entre Catulo e os outros dois poetas, e que seus 

poemas respeitam normas estéticas distintas com distintos dominantes poéticas, por 

outro lado, vale buscar nas invariantes que residem nos três poemas a sua essência.  

Mesmo com algumas oscilações de dominantes poéticas a potência da 

linguagem se mantém. A literatura e a poesia contemporânea descobriram esse viés de 

abordagem e de invenção que, em alguns casos, acaba por favorecer a própria 

concepção de arte e de inovação. Trata-se de uma poética da vida ordinária que se 

alimenta das formas não convencionais de recortes da massa mundana de seleção das 

coisas como substratos para a invenção do artista.  Como procedimento necessário para 

o trabalho de arte tem dominado meu espírito e minhas perquirições críticas nos últimos 

anos e cada vez mais as faces plurais da contemporaneidade aparece nas minhas 

reflexões como espécie de obsessão.  

Diria que tal procedimento atuaria em todas as formas de invenção artística mas 

é dominante sem dúvida nos exercícios literários e plástico-pictóricos. O ato de valer0se 

do comum da realidade para compor o estranho objeto do desejo não consiste apenas 

num diletante maneirismo do pintor ou do poeta mas vale como fundamento que 

justifica o próprio processo.  

Evidentemente, existem graus de dimensões de bricolagem construída com 

maiores ou menores pedaços de realidade que se amalgamam e formam o objeto. Mas o 

que jamais se pode olvidar é da existência do processo. Se não fosse por esse caminho 

que a arte se realizasse a literatura ou as artes plásticas não seria mais que a reprodução 

de uma realidade mal cozida, na busca de uma retratação inócua e sem a mínima 

relevância expressiva. Devemos assinalar que esse mecanismo de composição compõe o 

processo de invenção em qualquer época e em qualquer categoria estética, entretanto 

toma forma de postura determinante na modernidade e ganha caminhos decisivos 

durante todo o século XX em toda a arte ocidental sobretudo na literatura.  

A motivação composicional do discurso literário se realiza, mesmo como ponto 

de partida da conjunção de elementos díspares, dos fragmentos e dos resíduos que, 

integrados e conjugados, plasmam a forma do objeto estético. É claro que nem sempre 

esse procedimento tão essencial para a arte não se explicita com muita luminosidade em 

determinadas obras mesmo que dele tenham se valido. Por outro lado, há obras que esse 

recurso é o carro chefe de sua construção e de sua apresentação enquanto obra. A esse 
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procedimento inventivo outro se alia e com ele compõe um amálgama: as marcas da 

função metalinguística no intrincado trabalho de composição literária. Bricolagem e 

Metalinguagem seguem paralelas e integradas dentro dessa consciência crítica que 

determina a modernidade e contemporaneidade;  

Retomando uma noção que tem nos impulsionado em outros contextos críticos 

por sua fundamentação teórica, o signo e as questões que o envolvem conduzem às 

implicações intersemióticas das mais variadas vertentes críticas. O que deve ser 

considerado relevante é a competência semiótica de ampliação dos limites do signo em 

manifestações poéticas e estéticas determinantes para a projeção do trabalho inventivo. 

Ao dizer isso, temos de levar em conta os vários sistemas ou os sistemas plurais de 

articulação da linguagem em suas nuanças expressivas.  

De uma fotografia analógica para uma pintura acadêmica e de uma pintura 

acadêmica para uma pintura não figurativa de Paul Klee, Wassily Kandinsky, e outros 

tantos pintores pós-expressionismo temos uma gradação de expansividade do signo 

icônico que transforma, consideravelmente, a potencialidade do signo. No caso do 

poema ou do discurso poético de intensividade relevante, o mesmo procedimento 

ocorre. Entretanto, dada a natureza do signo linguístico possuidor de uma necessária 

relação entre significante e significado ou entre expressão e conteúdo, as dimensões de 

expansividade do signo passam por processos de plasmação da forma para a 

constituição do signo poético. Este pode atingir gamas de higienização dos resíduos 

semânticos do mundo em detrimento de sua limpeza na passagem da língua um para a 

dois, dentro do processo de realização que se coloca entre a instância um (composição) 

e a instância três (modulação). 

Ao atingir uma intensividade elevada, no processo de depuração do signo verbal 

e acirramento entre o universo do som e o universo do sentido, o discurso poético 

aponta para uma intensificação da metáfora discursiva. Nessa instância de formulação, 

tal processo possibilita uma elevação e enlevação do signo verbal a uma condição de 

signo icônico na condição diagramática.  

O discurso poético de excelência faz “ver”, não no sentido referencial e 

analógico do termo, mas no diagramático e abstrato. Para que isso seja possível, o signo 

não pode resistir à construção de um objeto poético, mas os estilhaços de signo devem 

conduzir a esse objeto.  
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