
A REPRESENTAÇÃO DA LÍNGUA DO BRASIL NO SÉCULO XX: o caso Mário
de Andrade no posfácio de Amar, verbo intransitivo.

Mauriene Freitas- UEPB/UFPB-Proling

INTRODUÇÃO

Mário de Andrade não está para o campo da Literatura? O que este artigo está fazendo
nos anais de um congresso de Linguística? Resposta simples para uma questão simples. Por
mais que as tendências acadêmicas atuais insistam em separar os campos da Linguística e
da Literatura, sobretudo com o processo de popularização e descentramento dos programas
de Pós Graduação no Brasil – partindo das grandes universidades do sudeste e adentrando o
restante do país- é impossível que essa distância tome proporções absurdas e venha a gerar
um apartamento completo desses segmentos.

Se a linguística é a ciência que se dedica à linguagem, numa perspectiva mais objetiva,
a Literatura é a disciplina que se dedica a uma expressão da linguagem específica, voltada
para o fazer poético. Ambas, a Linguística e a Literatura, recorrem ao mesmo objeto: a
linguagem. Com enfoques distintos, Linguística e Literatura se apresentam como “faces de
um poliedro“, ou seja, o olhar sobre o mesmo objeto vai depender da face que o observador
está enxergando. Sendo assim, nesse trabalho, nos propomos a visualizar dialeticamente
uma dessas faces, com um olhar voltado para o enfoque linguístico e literário,
contemplando assim a interdisciplinaridade.

Encontramos dentro da linguística, mesmo no segmento mais formal, alguns
teóricos que veem esse entrelaçamento dos campos do saber como fortuita para os estudos
da linguagem. Esse é o Caso de Roman Jakobson. Numa perspectiva marcada pela
interdisciplinaridade, um grupo de estudantes da Linguística fundaria o Círculo Linguístico
de Moscou que teria uma atuação marcante entre os anos de 1910-1920. Elegendo a língua
como objeto científico de reflexão, em suas mais variadas manifestações, as elaborações
teóricas do Círculo Linguístico de Moscou alterariam as visões correntes acerca do
linguístico e do literário.

Defensor da combinação interdisciplinar das ciências humanas, Jakobson é
favorável ao alargamento dos horizontes interpretativos da Linguística. Através de um olhar
marcadamente dialético, o teórico se debruça sobre a questão da autonomia da ciência
linguística. Nesse olhar, compreende que a proposta aprovada no Congresso de Haia, em
1928, era pertinente naquele momento linguístico-social, mas que, nos anos Setenta, havia
perdido tal pertinência, conforme explicita o autor:

Era um programa pertinente e oportuno que, no decurso de décadas
subsequentes, aprofundou e realçou os métodos e tarefas da ciência. Hoje
em dia, porém, defrontamo-nos com a urgente necessidade de um trabalho
interdisciplinar de equipe a ser desenvolvido diligentemente por cientistas
de diferentes ramos. Em particular, o relacionamento entre linguística e as
ciências adjacentes está à espera de um exame intensivo. (JAKOBSON,
1970, p.12)
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Seguidor da perspectiva interdisciplinar, posta em circulação por Jakobson, Roland
Barthes repõe em discussão não apenas a possibilidade, como também a necessidade, de
estreitamento dos laços entre a Linguística e a Literatura. Tal defesa, contudo, não o faz
encarar essa junção com romantismo e nem tampouco ver a Linguística e a Literatura de
forma indistinta.

Linguística e Literatura: esta aproximação parece-nos atualmente bastante
natural. Não será natural que a ciência da Linguagem (e das linguagens) se
interesse por aquilo que é incontestavelmente linguagem, a saber; o texto
literário? Não será natural que a Literatura, técnica de certas formas de
linguagem, se volte para a teoria da linguagem? Não será natural que, no
momento em que a linguagem se torna uma preocupação maior das
ciências humanas, da reflexão filosófica e da experiência criativa, a
Linguística ilumine a ciência da Literatura, tal como ilumina a etnologia, a
psicanálise, a sociologia das culturas? Como poderia a Literatura
permanecer afastada desta irradiação de que a Linguística é o centro? Não
deveria ter sido ela mesma a primeira a abrir-se à Linguística?

(BARTHES, 1980, p. 9).

Poderíamos continuar aqui demonstrando que essa aproximação- Linguística e
Literatura- é proposta por vários outros autores ao longo da recente história da linguística.
No entanto, o mais importante é analisar como essas duas áreas do conhecimento, juntas,
podem auxiliar a análise do caso do Brasil, que nos últimos duzentos anos vem
recorrentemente se questionando acerca de sua identidade, de sua brasilidade, em especial,
se voltando para a questão da língua. Para tanto, escolhemos como objeto de análise a
perspectiva do autor modernista Mário de Andrade, em especial, o posfácio de seu livro
Amar, verbo intransitivo (2013). A escolha desse objeto deu-se pela relevância observada
do texto, já que Mário de Andrade dedica três páginas para justificar sua opção linguística
na construção da obra. Acreditamos que tal texto possa nos fundamentar para entender a
complexidade dessa escolha e nos ajude a delinear essa representação linguística que os
autores modernistas assumiram em seu fazer poético.

1. O BRASIL DO INÍCIO DO SÉCULO XX

O Brasil do início do século XX é ainda um país que estava se deleitando com a
pompa que a Belle Epoque ofertara ao mundo. Como toda síndrome de ex-colônia, eram os
referenciais europeus que ditavam as normas da vida social. Num espécie de simulacro, os
trópicos tentavam, recorrentemente, se aproximar da realidade das grandes metrópoles,
num processo de autoafirmação, resultado da recente maioridade emancipatória da ex-
colônia.

Como afirma o historiador inglês Eric Hobsbawn, no contexto mundial, “Os últimos
anos do capitalismo do século XIX têm sido até hoje considerados um período de
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estabilidade social e política: regimes que não apenas sobreviviam como também
prosperavam”. Esse panorama vai se transformar drasticamente já nos primeiros anos do
século XX.

Os primeiros anos do século XX se iniciaram, controversamente, com a “iminência
parda” de uma guerra mundial envolvendo as grandes potências europeias. Embora
presente em toda a análise conjectural da época, poucos, de fato, acreditava na
concretização do combate bélico.

E contudo sua deflagração não era realmente esperada. Nem durante os
últimos dias da crise internacional – já irreversível- de julho de 1914, os
estadistas, dando os passos fatais, acreditavam que realmente estivessem
dando início a uma guerra mundial. Uma fórmula seria com certeza
encontrada, como tantas vezes no passado. Os que se opunham à guerra
também não podiam acreditar na catástrofe há tanto tempo predita por eles
chegara. Bem no final de julho, depois de a Áustria ter declarado guerra à
Sérvia, os líderes do socialismo internacional se reuniram, profundamente
abalados mais ainda convencidos de que uma guerra generalizada era
impossível e que uma solução pacífica para a crise seria encontrada. “Eu,
pessoalmente, não acredito que haverá uma guerra generalizada”, disse
Victor Adler, chefe da social democracia do Império de Habsburgo, do dia
29 de julho. Nem aqueles que estavam apertando os botões da destruição
nela acreditavam, não porque não quisessem, mas porque era
independente de sua vontade. (HOBSBAWN, 2011, p. 466 grifos do
autor).

Assim, podemos aferir que no período mais áureo desse século se que apresentava,
onde o deleite e a abundância dos estilos de vida promoveu além do bem estar material para
as elites, a profusão de uma vida cultural nas metrópoles, também gestou um dos
acontecimentos bélicos da modernidade que mais traumatizaria a sociedade ocidental: as
grandes guerras mundiais. Embora incrédulos com a possibilidade de guerra generalizada,
ela se concretizou. Contudo, como resultado das tensões que antecederam a primeira grande
guerra, movimentos culturais, que impulsionados pela boemia cultural do momento,
fomentaram e inebriaram as ideias nas ciências humanas e artes ajudaram a movimentar
intelectualmente o jovem século XX.

Na leitura de Gilberto de Mendonça Teles, em sua obra Vanguarda europeia e
modernismo brasileiro: apresentação crítica dos principais manifestos vanguardistas
(2009), o século XX se caracterizaria como um momento de transição que influenciaria as
artes do período com sua pluralidade de movimentos - futurismo, dadaísmo,
expressionismo, cubismo, entre outros. Esses movimentos, por sua vez, seriam resultados
dos avanços científicos e da saturação das técnicas estéticas que não conseguiam mais
apreender a realidade do mundo no momento. Esse déficit nas artes foi, no caso do Brasil, a
centralidade de divergências estéticas e teóricas entre poetas parnasianos e modernistas. O
resultado disso, percebemos na polêmica entre Monteiro Lobato- Anita Malfatti e Manuel
Bandeira- Monteiro Lobato.
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Nas palavras de Raul Bopp, a Europa, em especial, a França- modelo cultural à
época imitado preferencialmente pelos brasileiros – seguia num ritmo acelerado, ora
impulsionados pelo frenesi causado pelo ressonar das máquinas futuristas que tomavam o
presente, ora pelo tom profético do expressionismo ou ainda pelo impulso destruidor do
dadaísmo. Quaisquer que fossem as motivações podia-se atestar que o mundo
experimentava outros sabores e cheiros de criação. Em contraposição, no Brasil, em
especial no caso de São Paulo, embora esboçasse os primeiros passos de industrialização,
mesmo que discreto, nas artes, o ambiente ainda permanecia empoeirado nas lembranças de
preceitos acadêmicos passadistas das formas arcaicas de expressão estética.

Contudo, existia uma elite que intercambiava as trocas culturais entre a periferia e a
metrópole. Era uma juventude de famílias abastadas paulistanas que fazia essa conexão e
atualização com os grandes centros.  Bancadas pelos lucros gerados dos latifúndios
voltados para a produção do café, essa “aristocracia rural” adquiriam na Europa obras de
arte dessas tendências, que por sua vez, eram apresentadas em seus círculos sociais
brasileiros e demonstravam a motivação e o labor dos artistas de vanguarda, ou seja,
demonstravam sua “liberdade de expressão criadora emancipado de qualquer formulário
estilístico”.

Nesse diálogo permanente com o front europeu, a elite cultural paulistana
fomentava, e posteriormente, ensaiava a inserção brasileira no contexto mundial através do
movimento modernista. Segundo as palavras de Oswald de Andrade “estamos atrasados
cinquenta anos em cultura, chafurdados em pleno parnasianismo”. Nesse mesmo sentido,
Mário de Andrade entende que este movimento de renovação radical se constituiu como “
um direito permanente à pesquisa estética”.

Não obstante, este postulado crítico se apresentava sob complexo entrelaçamento do
problema da dependência cultural brasileira e das relações da arte e da sociedade. Os
embates propiciaram uma revisão profunda entre a cultura nacional e a estrangeira. A esse
respeito, Candido escreve:

Desrecalque localista; assimilação da vanguarda europeia. Sublinhemos
também o nacionalismo acentuado desta geração renovadora, que deixa de
lado o patriotismo ornamental de Bilac, Coelho Neto e Rui Barbosa, para
amar com veemência o exótico descoberto no próprio país pela sua
curiosidade liberta das injunções acadêmicas. Um certo número de
escritores se aplica a mostrar como somos diferente da Europa e como,
por isso, devemos ver e exprimir diversamente as coisas. Em todos eles
encontramos latente o sentimento de que a expressão livre, principalmente
na poesia, é a grande possibilidade que tem para manifestar-se com
autenticidade um país de contrastes, onde tudo se mistura e as formas
regulares não correspondem à realidade. Cria o teu ritmo livremente.
(CANDIDO, 1980, pg 121-122 grifos do autor).

Na linha reflexiva desse “desrecalque localista” Candido entende uma subdivisão
entre os modernistas. Assim, encontramos no primeiro segmento os escritores mais
essencialistas na compreensão e interpretação do Brasil, a exemplo de Guilherme de
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Almeida e Ronald de Carvalho que se propunha a exaltação da paisagem através do
nativismo. Supostamente derivado desta linha acha-se o nacionalismo estético e político do
“Verdeamarelismo”, o movimento da ANTA, integrado por Menotti del Picchia, Cassiano
Ricardo e Plínio Salgado.

O segundo segmento envereda por uma crítica mais profunda, marcada pelo
humor, ousadia formal e redescobrimento do folclore autêntico. É toda, conforme Candido,
“a vocação dionisíaca de Oswald de Andrade, Raul Bopp, Mário de Andrade” (p. 122). Este
último, no entender de Candido, sintetizaria as diversas tendências do movimento
modernista.

A propósito dessa vocação dionisíaca, no processo de criação do espírito nacional,
surgem as programáticas formuladas pelos manifestos de Oswald de Andrade nos anos 20:
o Pau Brasil e o Antropofágico. O primeiro, datado em 1924, buscou conciliar a cultura que
liga a originalidade nativa (a floresta, o carnaval e o vatapá) com as experiências formais da
vanguarda europeia:

O necessário de química, de mecânica, de economia e de balística. Tudo
digerido. Sem meeting cultural. Práticos. Experimentais. Poetas [...]
Bárbaros, crédulos, pitorescos e meigos. Leitores de jornais. Pau-Brasil. A
floresta e a escola. O museu Nacional. A cozinha, o minério e a dança. A
vegetação. Pau-Brasil (ANDRADE, 2001, p. 45).

Trata-se de um redimensionamento da poesia e da cultura brasileira na perspectiva
das técnicas formais do mundo moderno conquistado pelo avanço industrial. Esta atitude de
devoração resultará, em estilo telegráfico como no primeiro, no Manifesto Antropófago de
1929 sob o qual a metáfora antropofágica preservaria os elementos autóctones produzidos
na periferia do modelo cultural hegemônico sem prescindir das conquistas da técnica do
colonizador: “Tupi or not tupi that is the question. Contra todas as catequeses. E contra a
mãe dos Gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago.”
(ANDRADE, 2001, p. 47).

Nas entrelinhas da asserção “o que não é meu” se acha aquele viés dionisíaco e
crítico, do qual Macunaíma representa a mais alta expressão. A língua nesta obra cria a
realidade deformada e fragmentada para exprimir o estado bruto e contraditório do Brasil.
A língua, vale acrescentar aproveitando de um dos fragmentos do Manifesto Pau-Brasil,
aparece “Natural e neológica. Como falamos. Como somos”. Nesta trilha, “ a contribuição
milionária de todos os erros” no projeto de Oswald de Andrade  e Mario de Andrade tanto
deriva dos valores mágicos e non sense de nossa imaginação primitiva quanto se afina com
as transformações da arte e da sociedade pela técnica. Este barbarismo técnico da
linguagem permitindo a bricolagem, a inversão jocosa, a elipse, marcará toda a produção de
Mário de Andrade. Assim, iniciou-se a experiência periférica de modernidade nas letras do
Brasil.

2. A LÍNGUA LITERÁRIA DO BRASIL NO SÉCULO XX
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O século XX, além de trazer todos os avanços tecnológicos e seus desdobramentos,
trouxe, sobretudo, uma mudança de paradigma para o mundo ocidental. No Brasil, houve
uma tomada de consciência da intelectualidade nativa e uma preocupação em traçar a
identidade brasileira. Essa busca pelo sentido de quem somos, perpassou as letras nacionais
e artes, de tal forma que a língua utilizada pela nação – que outrora fora a do conquistador-
passou a ser questionada sobre sua funcionalidade e aplicabilidade. Segundo Raul Bopp,
um dos participantes da Semana de Arte Moderna de 1922, a língua utilizada no Brasil não
conseguia exprimir todo o sentimento dessa brasilidade. Assim, em breve relato, o autor de
Cobra Norato nos conta a mudança que o modernismo, enquanto movimento, promoveu
na forma de encarar a língua portuguesa no Brasil.

Em séculos que se seguiram ao Descobrimento, o espírito da metrópole,
com uma tirania purista, dominava as parcas elites cultas do país.
Cultivava-se a língua de além-mar, num normatismo rígido. Refundia-se o
material usado, no propósito de procurar semelhanças com a literatura
Lusa. Copiavam-se os mesmos figurinos. Não havia um diálogo direto
com o nosso ambiente. Por isso estivemos sempre desacertados das
conjunturas sociais. [...] Veio a Independência. Veio a República. O
romantismo, com a força que trazia consigo, arriscou alguns ensaios
vacilantes, usando termos da linguagem falada no país. Apercebía-se já
“um novo boleio de frase” (José Veríssimo), com um abandono gradual
de formas castiças. Registraram-se algumas insubordinações gramaticais.
[...] A reação modernista de 1922 desviou-se das formas habituais de
expressão. Aproveitou alguns fragmentos folclóricos, com usos das falas
rurais. Construiu versos de armações modernas, com aparência
nacionalista. Alguns anos depois, a Antropofagia retomou a ofensiva, com
um forte sentido brasileiro. Descongestionou o ambiente, de temas
ociosos, para descer diretamente às fontes puras de nacionalidade. (BOPP,
2012, pg 126-127 grifos do autor)

Assim, fica explícita a transformação estética que sofre a língua do Brasil nas
produções brasileiras. Conscientes de seu papel na construção da norma nacional, os
autores modernistas, em especial os da primeira fase, passam a incorporar em sua língua
literária os traços de brasilidade já contidos na linguagem popular dos brasileiros. Essa
aceitação e enaltecimento da condição linguística brasileira alteraria por vez a relação de
dependência cultural entre Brasil e Portugal. Como fator histórico determinante
transformaria em definitivo, sem possibilidade de regressão, o fazer poético brasileiro.

Edith Pimentel Pinto em sua obra História da Língua Portuguesa: século XX
(1988), afirma que os estudos da linguagem neste século permearam a dicotomia língua-
sociedade e, como agente fomentador dessa discussão é atribuído a influência das Ciências
Sociais, em especial a sociologia, psicologia e antropologia nesse turbilhão intelectual.
Como reflexo dessa movimentação, a autora elenca as obras de La via de lange ( Whitney,
1875), Langage et la vie ( Charles Bally, 1912), Le langage ( Vendryes, 1921) La
philosophie du langage ( A. Dauzat, 1924), como indicadores desse propositura teórica.
Nessas obras, segundo a autora, pode-se constatar que essa dicotomia- língua e sociedade-
abasteceu os estudiosos que se interessam pela linguagem nesse período.
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Dando continuidade a sua tese, a partir da década sessenta esse enfoque dilata seus
horizontes com as contribuições de Romam Jakobson, em especial, através da sua
reformulação das funções da linguagem de Karl Bühler que por sua vez, parte das
concepções de Martinet. Concomitantemente, surge a sociolinguística, área de estudo que já
em sua nomenclatura tenta assimilar a relação língua e sociedade, pois se volta para a fala,
aspecto negligenciado na perspectiva estruturalista. Assim, é a sociolinguística que inicia
uma discussão sobre a linguagem e o ensino, além de fomentar reflexões, como é o caso da
língua literária brasileira. Desta forma, a sociolinguística ofertou para os estudiosos da
linguagem um novo panorama, mesmo carregado da grande influência do enfoque
estruturalista, que se desdobrou no objeto de estudo de Edith Pimentel Pinto, isto é, os
aspectos sociais da língua literária brasileira.

Edith Pimentel Pinto em seu livro História da Língua Portuguesa: VI. Século XX
(1988), nos informa que nos fins do século XIX vigorava a exacerbação da norma
gramatical, consequência de escolhas ideológicas pautada num purismo linguístico que
exigia dos seus falantes uma impecável desenvoltura nas aplicações das regras gramaticais.
Essa postura impecável esperava que através desses textos intocáveis, o leitor ideal pudesse
absorver e repassar todo o repertório linguístico gramatical exposto nos textos.

Segundo Edith Pimentel Pinto, no momento em que a perspectiva antagônica entra
em cena, ou seja, a desvalorização das regras gramaticais em favor da prática oral da
língua, a perspectiva do leitor modifica-se a tal ponto que o leitor ideal é visto como não
qualificado para apreender no texto valores que não sejam seus. Assim, o leitor deixa de ser
ideal e passa a real, aproximado de sua linguagem coloquial com seus valores reais.

Dando continuidade sobre a língua literária no Brasil, Edith Pimentel Pinto periodiza
a produção linguístico literária do século XX em três grandes momentos, permeados por
dois grandes polos: a da ortodoxia e da heterodoxia. O polo da ortodoxia, como o próprio
nome sugere, prever o seguimento indiscutível das normas gramaticais, sem qualquer
questionamento de aplicação. Já o polo da heterodoxia segue em caminho oposto, já que
aceitava e incentivava as trocas da oralidade, em consequência da dinamicidade da língua.

Assim, Edith Pimentel Pinto, verifica que no século XX essas duas perspectivas
estabeleceram uma fluidez marcada pelo fluxo e refluxo, avanço e retrocesso, ou seja, numa
movimentação natural do fazer poético. Ora ela caminhava para uma direção, ou seja, a
vanguarda, ora ela caminhava para o lado oposto, isto é, o conservadorismo. Exemplo disso
é que, excluindo as duas primeiras décadas do século XX, momento de decadência do
parnasianismo entre nós, o restante deste século se dividirá em três grandes momentos
linguístico-literários, como lemos abaixo:

O primeiro momento (1920-45) corresponde ao momento de adesão à
ruptura, consciente ou não, aos padrões tradicionais da língua literária
luso-brasileira, pela valorização da oralidade [...];
O segundo momento (1945-60) corresponde ao retorno à ortodoxia
gramatical, sem constituir, no entanto, volta ao antigo apego aos preceitos
gramaticais [...];
O terceiro (1960 em diante) corresponde ao retorno à valorização da
oralidade, não mais com o objetivo de romper padrões vigentes, mas para,
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por meio de pesquisa, cercar as suas características [...]. (PIMENTEL
PINTO, 1988, p. 10)

O primeiro momento acontecerá entre os anos de 1920 e 1945 e, segundo Edith
Pimentel Pinto, será nesse momento se construirá o arquétipo que permeará todo esse
século, pois ela se constituirá como a língua representativa do século, tomada como um
todo, em oposição à que representa o século XIX. Essa atitude, dependendo do autor ou do
grupo de autor, será consciente ou inconsciente, de adesão ou ruptura aos modelos
tradicionais da língua do Brasil.

Essa perspectiva assume força quando lembramos que os autores desse momento
receberam formação tradicional, com renomados gramáticos da segunda metade do século
XIX, além de uma forte influência dos moldes literários de Portugal. Assim, o primeiro
momento se coloca de forma antagônica e anárquica aos padrões clássicos do século que o
antecedeu.

O segundo momento acontecerá entre as décadas de 1945 e 1960 quando se verifica
uma corrente de refluxo em direção ao polo da ortodoxia, mas sem adotar os antigos
padrões tradicionais de purismo linguístico. Segundo Edith Pimentel Pinto essa tomada de
atitude foi estrategicamente pensada para manter uma certa disciplina intelectual que será
refletida na tessitura textual, pois a eficiência, transparência e rigor serão as molas mestras
desse movimento cultural.

Visivelmente, esse momento se contrapõe ao idealismo que o precedeu, pois
“empenhado em forjar uma expressão”, o primeiro momento adotou critérios individuais
para estabelecer essa identidade linguística. Também não podemos nos equivocar em achar
esse rigor linguístico do qual falamos anteriormente, recaiu mecanicamente sobre o uso
normativo da língua, pois a utilização linguística se deu de forma reflexiva, crítica, sempre
adequando os signos linguísticos as necessidades semânticas pragmáticas das expressões.
Uma espécie de simbiose linguística literária, o ambiente narrativo dialogando e dialogado
com a forma linguística utilizada.

Se atentarmos para perspectiva linguística educacional desses autores, perceberemos
que eles já não tiveram acesso aos mestres do passado, mas aos seus discípulos mais ou
menos inovadores, embora o ensino de gramática ainda não tivesse se voltado para os
textos. Assim, os autores desse segundo momentos, tentam conscientemente ou
inconscientemente, estabelecer um equilíbrio entre o legado linguístico do passado e a nova
forma de expressão do presente.

O terceiro momento localizado a partir de 1960 se volta, de certa forma, para o
primeiro momento: a supervalorização da oralidade. Contudo, supera a necessidade de
”forjar uma expressão”, mas se reorienta pela vertente da sociolinguística que procura
apreender a fala e seus diferentes registros. Assim, o terceiro momento já não anseia criar
novas formas de expressão, mas contemplar o uso dessas formas de expressão para atingir
um alto grau de literariedade.
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Nesse terceiro momento, a filosofia do ensino havia sido redirecionada. No ensino
secundário o ensino de gramática se volta, minimamente, para a aplicação dos textos. Em
nível da educação superior, disciplinas ligadas ao ensino de língua haviam sido
introduzidas nas grades curriculares dos cursos. Filologia, língua portuguesa, linguística e
seus desdobramentos – sociolinguística, teoria da comunicação e outras – são apresentadas
como novas formas de compreender a língua materna. Assim, por questões pontuais, o
terceiro momento transfere seu foco de acordo com as novas possibilidades que a
linguística pode lhes oferecer.

Depois desta sucinta periodização da língua literária no século XX, Edith Pimentel
Pinto discorre sobre os fatores que fizeram os escritores do século XX substituírem o rigor
gramatical de suas formas vocabulares pela “criação estilística alimentada na oralidade”.
Não obstante o afastamento do purismo, esses mesmos autores defendem o domínio e
conhecimento profundo da língua para um melhor aproveitamento do texto literário,
estabelecendo assim uma nova língua literária brasileira.

É, pois, nas relações entre a língua falada, especificamente pelo estamento
popular, e língua escrita, especificamente em sua modalidade literária, que
se identifica o núcleo das confusões que já duram cerca de um século. A
esse propósito, convém lembrar que, na busca da definição da língua
literária brasileira, o que se verificou, desde o Romantismo, quando se
esboçou movimento nesse sentido, foi a rejeição da carga da tradição
literária portuguesa, através de seus modelos, que já não tinham
ressonância entre os brasileiros. Para alijar essa carga, ou parte dela,
alguns escritores, mais conscientes da essência da questão, emprenharam-
se, cada qual a seu modo, e conforme a época, em forjar uma linguagem
própria, mas apoiada na cultura brasileira. Mário de Andrade procurou
detectar as “tendências e constâncias” do uso nacional da língua
portuguesa e recolher traços mais pertinentes, para fins de caracterizar a
expressão literária brasileira. De forma semelhante procedeu Guimarães
Rosa. (PINTO, 1988, P.13- grifos do autor).

Dessa forma, segundo Edith Pimentel Pinto, a língua literária do Brasil do século
XX, caracteriza uma tomada de posição frente aos valores do século passado. Esta
periodização da língua literária no século XX proposta por Edith Pimentel Pinto é revista e
reatualizada por Marli Quadros Leite. Com o enfoque de investigação voltado para o
purismo na língua, Quadros Leite refaz, contemplando suas necessidades metodológicas, o
esquema de Pimentel Pinto e o adequa a sua perspectiva. Assim, essa última, divide a
representação da língua em quatro momentos, são esse:

1°A exacerbação purista lusitante: (1900-1920)

a. Polêmica linguística entre Rui Barbosa e Carneiro Ribeiro

2° A implantação da norma linguística brasileira: fluxo e refluxo (1920-
1930):
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a. Monteiro Lobato e o conflito de posições: lusismo e antilusismo;
b. Mario de Andrade e a tentativa de instituir uma norma genuinamente

brasileira.

3° A busca de equilíbrio: fixação da norma brasileira- a crônica (1930-
1960).

4° A aproximação fala/escrita: (1960 em diante) Alguns preceitos da
sociolinguística e sua repercussão no uso da língua. (LEITE, 2006, p.53).

Citada por Marli Quadros Leite recorrentemente, Edith Pimentel Pinto, ao falar da
obra de Monteiro Lobato, estabelece divisões em suas produções. Assim, atribui a sua obra
considerada literária a finalidade literária; aos seus textos de opinião a finalidade
pragmática e por fim, as suas correspondências pessoais a finalidade subjetiva.
Utilizando-nos das divisões de Pimentel Pinto acerca da produção de Monteiro Lobato,
decidimos nos apoderar dessa sistematização e utilizá-la na produção geral de Mário de
Andrade. Desta forma, esse artigo irá se debruçar sobre o posfácio do livro Amar, verbo
intransitivo (1924), contudo entendemos que não investigaremos a finalidade literária do
autor modernista, mas sim, a finalidade pragmática, por entender que o posfácio foi uma
tentativa de esclarecimento de suas opções linguísticas do seu fazer poético, não
constituindo dessa forma, um texto literário por assim dizer, já que a estética não é
contemplada em sua totalidade.

3. MÁRIO DE ANDRADE E A QUESTÃO DA LÍNGUA

Vasta é a bibliografia que trata da obra do autor modernista Mário de Andrade.  Sua
concepção estética, seu labor linguístico há muito é objeto de pesquisa no universo
acadêmico. Assim, faremos uma rápida revisão crítica acerca de sua obra, em especial ao
tocante da linguagem utilizada. Nas palavras do poeta e diplomata brasileiro Raul Bopp,
em seu livro Movimentos modernistas no Brasil- 1922-1928 (2012), narrativa quase em
tom confessional de quem viveu o turbilhão cultural que tomou o Brasil no início do século
XX, Mário de Andrade é descrito como austero, disciplinado no trabalho, porém amável, de
uma atividade epistolar frenética. “Na intimidade quando se esbaldava em risadas, tinha
coisas de Macunaíma”, segundo as impressões de Bopp.

É unanimidade na crítica a respeito desse autor, sua dedicação, dentre outros aspectos,
à questão da língua do Brasil. De forma sucinta, o teórico da literatura Alfredo Bosi em sua
obra História concisa da literatura (2006) disserta sobre esses aspectos. Elegendo a obra
Macunaíma como o grande laboratório para a aplicação da “fala brasileira em nível culto“,
Mário de Andrade alavanca o status quo – já que a inclusão da linguagem popular numa
modalidade escrita, em nível de obra de arte- e a torna automaticamente em linguagem
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culta e conscientemente passa a criar essa língua mais próxima das formas de expressão
brasileiras. A consolidação do projeto político modernista, Mário de Andrade consegue
nessa espécie de epopeia/ novela consolidar as conquistas modernistas, como veremos no
fragmento a seguir:

Macunaíma, meio epopeia, meio novela picaresca, atuou uma ideia-força
do seu autor: o emprego diferenciado da fala brasileira em nível culto;
tarefa que deveria, para ele, consolidar as conquistas do Modernismo na
esfera dos temas e do gosto artístico. Muito da teoria literária e musical
escrita por Mário de Andrade na década de 30 centrou-se nesse problema,
prioritário para o escritor e o compositor brasileiro, dividido entre um
ensino gramatical lusíada e uma práxis linguística afetada por elementos
indígenas e africanos e cada vez mais atingida pelo convívio com o
imigrante europeu. Mário foi assertor de uma linguagem que transpusesse
para o registro da arte prosódia, o ritmo, o léxico e a sintaxe coloquial:
vejam-se os artigos “A Língua Radiofônica”, “ A língua Viva” e o “ Baile
dos Pronomes”, incluídos em O empalhador de Passarinho, e uma lúcida
carta ao filólogo Sousa da Silveira, que se lê agora em Mário escreve
cartas a Alceu...( BOSI, 2006, p. 353-354 grifos do autor).

Nesse mesmo sentido, segue a análise da Mariza Veloso e Angélica Madeira em
seu livro Leituras Brasileiras: itinerários no pensamento social e na literatura (2000), obra
que intenta delinear a identidade brasileira através de textos fundadores a fim de entender o
processo de constituição da feição multiforme brasileira. Segundo as autoras, a escolha da
linguagem fazia parte do projeto de Mário para busca e a delimitação da identidade local.
Somados à temática, é a linguagem, nesse caso, a língua portuguesa- a variante brasileira
em detrimento a variante europeia- que constituiu a forma de expressão adequada para
refletir a complexa identidade brasileira, pois só com uma linguagem adequada se pode
atingir o cerne da essência de um povo.

A linguagem estruturalista foi utilizada com o propósito de demonstrar a
concepção de Mário sobre a cultura brasileira: um conjunto de diferenças
em interação, significantes, produzindo significados no tecido simbólico
da vida social, pois, como dizia Mário, o mulato existe numa liberdade
vazia. Esse jogo de diferenças postula imediatamente a necessidade de
criação cultural e de nomeação das coisas. Mário tinha consciência,
mesmo que instintivamente, de que cultura é linguagem, são regras, são
condutas demarcadas, positiva ou negativamente, pelos outros membros
da coletividade. (VELOSO; MADEIRA, 2000, p.127)

Ponto pacífico entre os estudiosos do autor modernista, a linguagem de Mário
tomaria por assumir a prosódia popular e seria eleita o como ritmo nacional da escrita
brasileira. Constante em toda sua obra, vemos a esse respeito Luiz Ricardo Leitão falar
brevemente sobre a escrita utilizada em Macunaíma. Num exercício metalinguístico, Mário
de Andrade no capítulo intitulado Cartas pras Icamiabas explica a situação linguística
brasileira.
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Por fim, o rap do herói sem nenhuma caráter brinca com os ritmos da
“língua brasileira” falada e debocha da língua portuguesa escrita, o que
salta aos olhos na célebre “ Cartas pras Icambiabas”. (LEITÃO, 2007, pg
191 grifos do autor)

Nesse sentido, Cartas pras Icambiabas é o ápice na sua literatura, de seu
posicionamento quanto à linguagem. Em tom debochado e irônico, tal qual o herói sem
nenhum caráter: Macunaíma, nesse capítulo Mário de Andrade trataria textualmente desse
mal estar que tanto tomava as letras nacionais: a inadequação e artificialidade das normas e
formas linguísticas nos textos literários. Vejamos o fragmento abaixo:

Mas cair-nos-íam as faces, si ocultáramos no silêncio, uma curiosidade
original desse povo. Ora sabereis que a sua riqueza de expressão
intelectual é tão prodigiosa, que falam numa língua e escrevem noutra.
Assim chegado a estas plagas hospitalares, nos demos ao trabalho de bem
nos inteirarmos da etnologia da terra, e dentre muita surpresa e assombro
que se nos deparou por certo não foi das menores tal originalidade
linguística. Nas conversas, utilizam-se os paulistanos dum linguajar
bárbaro e multifário, crasso de feição e impuro na vernaculidade, mas que
não deixa de ter o seu inteiramos, solícito; e nos será grata empresa vô-las
ensinarmos aí chegado. Mas si de tal desprezível língua se utilizam na
conversação os naturais desta terra, logo que toma a pena, se despeojam
de tanta asperidade, e surge o Homem Latino, de Lineu, exprimindo-se
numa outra linguagem, mui próxima da vergiliana, no dizer dum
penegirista, meigo idoma, que, com imperecível galhardia, se intitula:
língua de Camões! De tal originalidade e riqueza vos há de ser grato ter
sciência, e mais ainda vos espantareis com saberdes, que á grande e quasi
total maioria, nem essas duas línguas bastam, senão que se enriquecem do
mais lídimo italiano, por mais musical e gracioso, e que por todos os
recantos da urbs é versado. De tudo nos inteiramos satisfactoriamente,
graças aos deuses; e muitas horas hemos ganho, discreteando sobre o z do
termo Brazil e a questão do pronome “se”. Outrossim, hemos adquirido
muitos livros bilíngues, chamados “burros”, e o dicionário Pequeno
Larrousse; e já estamos em condições de citarmos no original latino
muitas frases célebres dos filósofos e os testículos da Bíblia.
(ANDRADE, 1986, p. 66-67)

Podemos identificar no fragmento que a través do gênero carta, o autor em tom
cínico, relata a situação social da sociedade paulista. Para qualquer brasileiro, é familiar a
sensação de intertextualidade com a carta de Pero Vaz de Caminha, documento fundador do
país. Contudo, queremos chamar a atenção para a questão linguística. Embora omitida do
fragmento, nesse mesmo trecho, o autor discorre sobre a grafia correta do termo muiraquitã,
amuleto indígena perdido pelo herói da narrativa.

Lançada a pilhéria, Mário de Andrade se centra na superficialidade dessa
discussão para mostrar o panorama atual. Discussões filológicas sobre termos e grafias, mas
o total esquecimento de debate das questões internas, das questões nacionais que permeiam
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a língua do país. Além disso, vemos a crítica ao enaltecimento das origens helênicas em
detrimento das origens autóctone, indígenas. Vemos também a utilização da forma “si” em
detrimento da forma “se”, marcando a oralidade concreta do uso, na tentativa, como nos
disse Edith Pimentel Pinto, de forjar uma expressão nacional. Hoje, mesmo depois de
tantos anos, essa forma não foi socialmente aceita, contudo a forma artificial foi necessária
para a consolidação de outras, como é o caso do apagamento da mesóclise e a
popularização da próclise. Conclusões obtidas por Edith Pimentel Pinto em seu minucioso
trabalho sobre Mário de Andrade, como demonstraremos mais adiante.

Muitos teóricos que se debruçaram sobre o assunto concluíram que o movimento
de refletir sobre a norma utilizada no país, num distanciamento calculado da norma lusitana
por entender que a utilizada não conseguia exprimir o sentimento brasileiro, foi iniciado no
Romantismo. Mesmo de forma tímida e rejeitada por seus compatriotas à sua época, são
para Gonçalves dias e, sobretudo, José de Alencar os créditos dessa iniciativa. Este último
travou combates singulares com várias personalidades de seu tempo acerca dessa temática.
Todas elas estão registradas em O Português do Brasil: textos críticos e teóricos -
1820/1920 (1978) de Edith Pimentel Pinto.

Assim, para Marli Quadros Leite em contraposição ao ponto de vista do professor
José Maria Barbosa Gomes, a atividade de Mário de Andrade foi uma espécie de
laboratório linguístico, cume de uma estilização linguística, baseada nas falas existentes
pelo país afora, sem a pretensão de uma linguagem inventada, ou seja, artificial. Ainda sim,
Leite afirma que a concepção de Mário era permeada por uma abordagem
“psicossociológico” “adotado tanto no uso da língua, quanto na metalinguagem que
produziu para justificar a linguagem que praticou nos artigos, nas cartas e na literatura”
(2006, p.155).

Ainda segundo Leite, Mário de Andrade está mais ligado teoricamente ao
psicologismo linguístico do que o sociologismo já que o autor modernista se detinha muito
mais no fator da língua literária como preponderante na fixação de uma norma linguística
brasileira, como nos fala Cabral ( 1986, p.48). Nesse sentido, analisaremos o posfácio para
entender como essa abordagem se mostra.

4. O POSFÁCIO

No posfácio da obra, Amar: verbo intransitivo indireto, Mario de Andrade, lado a
lado das notas esclarecedoras em torno do livro, confirma o seu impactante projeto estético-
ideológico em torno da língua portuguesa. O desafio, naquele momento, sob o horizonte
utópico de busca e renovação fomentado pelo período moderno, consistia em minar o
virtuosismo verbal de nossa herança Lusa. Tratava-se então de ressaltar o vigor e a
mobilidade da língua falada brasileira na escrita.

O autor vale-se da ideia de que a língua não é um sistema arbitrário, fechado e
organicista, mas sim algo fluido e aberto cuja condição de expansão compromete as regras
que o encerram. Tal visão, em torno da língua, não se restringia, ressalte-se, a uma mera

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1426



descrição formal e funcional. Mario de Andrade debruça-se sobre a ideia da língua,
aferindo-lhe a ela própria um potencial metafórico a fim de compreender e interpretar a
sociedade e a cultura brasileira.

Nos caso específico do posfácio, este potencial metafórico se encontra
visivelmente na tessitura textual no desvio ocasional da norma gramatical. Para
entendermos melhor, disponibilizamos o texto em questão para análise.

Posfácio. A língua que usei. Veio escutar melodia nova. Ser melodia nova
não quer dizer feia. Carece primeiro a gente se acostumar. Procurei me
afeiçoar ao meu falar e agora que já estou acostumado a lê-lo escrito gosto
muito e nada me fere o ouvido já esquecido da toada lusitana. Não quis
criar língua nenhuma. Apenas pretendi usar os materiais que a minha terra
me dava, minha terra do amazonas ao Prata. Fugi cuidadosamente da
escrever paulista empregando termos usados em diferentes regiões do
Brasil e modismos de sintaxe ou de expressão mais ou menos gerais
dentro do país. Certamente que muito errei, porém isso deve ser muito
desculpado pra quem se mete num novo roteiro adonde ninguém inda
nunca passou! A gente só tem até agora livros regionalistas como
linguagem. Quanto aos grandões, os que sabem, não vê que têm coragem
de se sacrificar pelos outros, façam o que eu digo, vivem a falar, dizendo
pros outros abrasileirarem a língua porém eles mesmos vivem na cola de
quanto Figueredino chupa-mel, nos vem da Lisboa gramatical. Eu tenho
certeza de conhecer suficientemente a língua portuguesa pra escrever  nela
sem batatas e em suficiente estilo. Eu desafio quem quer que seja a me
mostrar batatas linguísticas na Escrava, aonde atingi na prosa portuguesa
uma solução que me satisfaz. Pois abandonei tudo e parti ignorante porém
com coragem, tropeçando, me atrapalhando, tentando e tentarei sempre
até o fim.

- A necessidade de empregar os brasileirismos vocabulares não só no seu
exato sentido porém já num sentido translato, metafórico, talqual eu fiz. A
apropriação subconsciente das palavras, pra que elas tenham realmente
uma função expressiva caracteristicamente nacional.

- Tem também o sabor inédito que este linguajar traz pro livro. E que faz
pensar que com tal maneira qualquer novo livro meu no gênero, e
qualquer tentativa de outro que coincidisse com a minha traria a
monotonia e mostraria a pobreza e a pequena quantidade relativa dos
modismos e brasileirismos vocabulares. Seria um erro pueril de visão
crítica. Não tive a mínima intenção de procurar o curioso e nem o
ineditismo dependente de mim. Trata-se mesmo de acabar o mais cedo
possível com o ineditismo desses processos e de outros do mesmo gênero
pra que todas essas expressões brasileiras, quer vocabulares, quer
gramaticais passem a ser do uso comum, passem a ser despercebidas na
escritura literária pra que então possam ser estudadas, codificadas,
catalogadas, escolhidas, pra formação futura duma gramática e língua
literária brasileiras. Ninguém me tirará a convicção, arraigada já entre
muitos dissabores, brinquedinhos depreciativos de amigos, diz-ques e
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falar mal por trás e injustiças, que se muitos tentarem também o que eu
tento ( note-se que não digo “como eu tento”) muito breve se organizará
uma maneira brasileira de expressar, muito pitoresca, psicologiquíssima
na sua lentidão, nova doçura e variedade, novas melodias bem nascidas da
terra e da raça do Brasil. Essa expressão é muito provável que talvez ainda
século passe sem que ela se diferencie suficientemente do português a
ponto de formar uma nova língua. Não sei. E se tivermos uma língua
brasileira é provável também que a diferença entre ela e a portuguesa
nunca seja maior que a que tem entre essa e a espanhola. O importante
não é aliás a vaidadinha de ter língua diferente, o importante é se adaptar,
ser lógico com a sua terra e o seu povo. Falam que pra que tenha literatura
diferente carece que tenham língua diferente... É uma semiverdade. Pra
que tenha literatura diferente é só preciso que ela seja lógica e
concordante com terra e povo diferente. O resto sim é literatura importada
só com certas variantes fatais. É literatura morta ou pelo menos
indiferente pro povo que ela pretendeu representar.

- O problema sobre o lugar-comum pra estabelecer formas fixas.
Empreguei lugares-comum propositadamente. Bem entendido: se trata de
lugares-comuns universais, frios polares, amores ardente e por aí.
(ANDRADE, 2013, p.151-153).

Recorrendo à estruturas sintáticas mais simples, sem uso dos conectivos,
desprezando dessa forma, as frases subordinadas, recurso largamente utilizado pelos
parnasianos, Mário de Andrade, constrói seu posfácio a imagem e semelhança da forma
utilizada na construção de seu texto literário. A começar pelo intrigante titulo do livro que
brinca com a transitividade do verbo amar, que gramaticalmente é classificado como verbo
transitivo indireto, ou seja, após a utilização do referido verbo exige-se obrigatoriamente o
uso do complemento mediado pela preposição. Ora, esta transgressão gramatical remete a
uma autossuficiência do verbo e da própria ação de amar. Isto poderia estar sugerindo uma
forma particular de amar, talvez mesmo abrasileirada, a despeito da carga disciplinadora e
controladora representada por Fraulein no livro. Esta diferença no ato de amar pode refletir
o particularismo de nossas expressões tanto defendidas por Mario de Andrade.

Ainda sobre a obra de Mário de Andrade, Amar, verbo intransitivo, percebe-se o
que há muito foi constatado por Edith Pimentel Pinto; certas regularidades de formas
gramaticais que permeiam sua obra, entre elas, estão: a frequência da pós posição de alguns
termos como é o caso dos adjetivos, advérbios e preposições, talvez por influência dos seus
estudos das línguas indígenas; grafias particulares de certos termos, como é o caso de “si”
em detrimento do “se” e outros: prá, sinão, sube, milhor, cambalaxos, ou ainda opção por
termos mais populares, como é o caso de: amolar, brabo, bocado, pegado; Omissão da
preposição “de”; migração de termos e estruturas orais para a escrita e finalmente, frase
iniciada com pronome átono.

Dessa forma, Mário de Andrade marca um espaço, e ao mesmo tempo, cria novas
possibilidades de usos orais linguísticos em textos escritos, sem, no entanto, abrir mão de
seu projeto estético político que consistia na criação de uma feição nossa, oferecendo, dessa
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forma, mais matéria para a construção de uma literatura tipicamente brasileira, livre de
qualquer amarra com o seu passado colônia, dependente.

Dando prosseguimento a nossa análise, para fins de abordagem do posfácio,
tomemos o eixo reflexivo do particular e do universal que tanto marcou o debate intelectual
artístico da época e que, principalmente, serviu de pano de fundo às explorações teóricas de
Mario de Andrade. Referindo-se ao local, o nacional e ao universal, Mário de Andrade
busca afirmar a universalidade de nossas expressões estéticas:

Para haver essa integração um pressuposto é necessário. Há de haver
adequação da arte à terra em que ela se produz. Ou ainda, o caminho que
conduz o espírito para sua integração no cosmos passa necessariamente
pela integração no território da nação. No caso particular da arte, é pela
imersão no nacional que se dá a comunicação com o universo inteligente.
(ANDRADE APUD VELOSO; MADEIRA, 2000, P. 96).

O posfácio discorre sobre os particularismos da língua do Brasil e culmina na ideia
de que somente através do particular, o Brasil, através de sua língua peculiar, atingirá a
universalidade.

No bojo do processo das reflexões da descolonização, Mario de Andrade, ao lado
de investidas iconoclastas, se volta para a tradição na tentativa de articular o nacionalismo
ao universalismo. Dai que o posfácio, sua própria prática de escrita marcada de desvios e
fraturas, culmina num postulado de defesa cujo desafio é a criação de uma gramática e
língua brasileiras próprias. Contudo, não se trata, sentencia o autor, de forçar o nascimento
de uma língua, mas de fazer valer as expressões abrasileiradas, ressaltemos:

“Não quis criar língua nenhuma. Apenas pretendi usar os materiais que a
minha terra me dava, minha terra do amazonas ao Prata. Fugi
cuidadosamente da escrever paulista empregando termos usados em
diferentes regiões do Brasil e modismos de sintaxe ou de expressão mais
ou menos gerais dentro do país”.

Como se vê Mario de Andrade, imbuído da missão de construir um projeto de
nação, esforça-se no sentido de positivar o repertorio popular regional de forma que este
seja assimilado no uso comum e também na escrita literária. À parte a inclinação idealista e
romântica do autor sobre o patrimônio linguístico do povo1, inclusive no uso de um tom

1 No que diz respeito a uma nacionalidade pitoresca e patriótica, è elucidativo o postulado critico de
Candido, no ensaio: “Subdesenvolvimento e cultura” (2000) quando reflete as três fases da literatura latino
americana: a da fase da consciência amena do atraso, que corresponde à ideologia de pais novo, voltada,
sobretudo, ao pitoresco decorativo; a da fase catastrófica de atraso, que corresponde a noção de pais
subdesenvolvido, funcionando como consciência de crise e motivando o documentário, bem como o
empenho politico (A literatura de 30); e, por fim, a fase chamada super-regionalista, marcada pela
emancipação do naturalismo descritivo e pelo amadurecimento técnico. Embora Candido discorra sobre
essas fases na literatura, elas também representaram ideias e discursos. Ê possível, assim, estabelecer uma
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folclórico e pitoresco, há, não obstante, um entendimento de que este repertório seja
apropriado pelos setores hegemônicos da cultura. Neste sentido há então um entendimento
de circularidade das produções culturais, a qual rechaçaria a ideia de um patrimônio de
antiguidades e curiosidades.

O autor, aliás, ao que parece, preocupado com posturas criticas acusatórias, insisti
em registrar que não procurou o curioso e nem o ineditismo, ainda que reconheça a
novidade da linguagem: “ A língua que usei. Vem cantar melodia nova”. A permeabilidade
e a plasticidade da linguagem utilizada derivariam da inspiração criadora dos
abrasileiramentos do povo, ainda que manipulada pela técnica artística - o sentido translato
e metafórico.

Mário de Andrade, passando pelo problema das trocas dos grupos representativos
da cultura letrada e iletrada, investe contra os grandões da tradição da cultura europeia:

Quanto aos grandões, os que sabem, não vê que têm coragem de se
sacrificar pelos outros, façam o que eu digo, vivem a falar, dizendo pros
outros abrasileirarem a língua porém eles mesmos vivem na cola de
quanto Figueredino chupa-mel, nos vem da Lisboa gramatical. Eu tenho
certeza de conhecer suficientemente a língua portuguesa pra escrever nela
sem batatas e em suficiente estilo. (ANDRADE, 2013, p.151-153).

Repare-se como o autor investe ostensivamente contra a pompa do eruditismo da
cultura letrada. O trecho torna ainda visível o lugar da autoridade de uma cultura que
hipocritamente dita modismos a exemplo do abrasileiramento da língua, mas que mantem-
se em seu lugar de ilustrada superioridade. Para Florestan Fernandes, este distanciamento
entre o popular e o erudito se apresenta reduzido nas produções do autor.

Uma língua, sugere o texto, não pode crescer sem incorporar elementos
estranhos, sem escanchar o plano da sintaxe. Há um entendimento de que
a língua portuguesa em suas formas fixas sofre o faturamento de
abrasileiramentos, vocábulos e expressões que não carregam o peso de um
sistema literário disciplinado (filosófico, cientifico e técnico). Por isto, a
língua brasileira pode expressar uma “nova doçura”, “muito pitoresca”,
“psicologiquíssima na sua lentidão,” a maneira de “novas melodias bem
nascidas da terra e da raça do Brasil”. A língua se formaria no âmbito
desta diferença identitária sob os critérios particulares da raça e da terra.
Atento ao problema de cultura, língua e sociedade, sua produção reflete a
preocupação do autor em articular passado e presente, num esforço de
erradicar o estigma de atraso do Brasil. (FERNANDES, 1996, p. 122)

correlação entre a visão romântica e idealista sobre a língua de Mario de Andrade e alguns traços da
primeira fase. Ainda que o Modernismo represente uma tentativa de ruptura com a mirada eufórica do
descritivismo folclórico da fase inicial, o pensamento de um Mario de Andrade ainda se manteria
impregnado desta visão pitoresca.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, vemos nesse breve artigo que a representação de língua para Mário de
Andrade, em seus textos escritos, está de mãos dadas com a diversidade das falas brasileira,
de ouvidos abertos à musicalidade nativa e lábios colados com o povo. Foi nas situações
concretas de uso que Mário abasteceu seu vocabulário. Foi na tentativa de tornar a língua
escrita do Brasil mais similar com o sentimento do povo, ao mesmo tempo, aproximá-la
para que assim pudesse abarcar as emoções e sentimentos, que o autor modernista recorre à
oralidade. Seu projeto linguístico é, talvez, a maior vertente de seu projeto estético político,
pois é nela e sobre ela que se processaria toda a mudança e aceitação da brasilidade.

O posfácio, cumprindo a finalidade pragmática que nos fala Edith Pimentel Pinto,
nada mais é do que uma justificativa das opções linguísticas utilizadas na obra, uma espécie
de nota explanatória. Os posfácios acabam por exercer essa função dentro de um livro:
notas explicativas sobre a obra. Fugindo da metalinguagem textual, ou melhor, da tessitura
ficcional, o posfácio demonstra de forma mais séria, se assim podemos dizer, a concepção
do autor sobre seu projeto linguístico ideológico. Demonstramos que essa escolha
linguística do autor modernista não foi aleatória, já que seu interesse pelos estudos
linguísticos acabaram por determinar que tipo de abordagem a “sua língua” tomaria por
base.

Mário de Andrade não tinha a pretensão de criar uma nova forma de linguagem para
os brasileiros ou mesmo uma nova língua, apenas incorporar ou mesmo fazer que os
brasileiros conhecessem e, sobretudo, aceitassem as variantes que compunham essa colcha
de retalhos de falares. O resultado foi positivo, pois como vimos nesse artigo, a sua
inciativa, junto a outros autores modernistas, modificou toda uma forma de expressão de
um povo nesse último século. No entanto, ao recorrer a esse método, sua rota foi alterada,
embora o destino final tenha sido contemplado.

Ao abusar da oralidade em seus textos, seja com a inclusão de construções ou
mesmo de grafias dos falares populares, Mário de Andrade acaba por tornar sua linguagem
artificial, uma espécie de alegoria de seu projeto linguístico. Ou seja, ele parte da fala real
para uma fala virtual, para que dessa forma, a realidade fosse contemplada e transformada
em sua obra. Como todo ficcionista, ele parte do real para o ficcional para que assim,
através da representação na obra literária, pudesse sobressair a importância em forjar uma
expressão nacional. Assim, a língua de Mário de Andrade é a representação da língua
popular brasileira, tentativa de declarar-se brasileiro, se opondo, desta forma, as heranças
colonizadoras.

Assim o fez, o posfácio assim explica.
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